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ЧИ ДОЖИВЕМО

ДО ПЕНСІЇ?
За отримання чергового траншу від
МВФ українці можуть заплатити дуже
високу ціну. Нам «світить» підвищення
пенсійного віку, подальше зростання
тарифів, фактичне замороження
соцстандартів. Найбільший наш
скарб — українську землю, а також
державні підприємства можуть
за безцінь продати олігархам.

документом Україна отримає черговий
транш у розмірі 1,75 млрд доларів.
Однак під час перебування чиновників Фонду в Києві Меморандум так і не
підписали. У виконавчій раді МВФ пояснили, що обговорення умов співпраці триває, і відповідного рішення можна чекати не раніше липня.
Утім широкому загалу став доступний проект Меморандуму щодо співпраці з Фондом. Положення документа
Візит місії МВФ до України впродовж 10–18 трав- свідчать: заради наповнення держказня цього року вкритий таємницею. Метою відвідин ни чиновники фактично вирішили оббув, як заявлено, перегляд програми розширено- межити соціальні права громадян і зного фінансування Extended Fund Facility, після чого ву «виїхати» за рахунок найбідніших.
Фонд та Україна мали підписати оновлений МемоЕкономіст Міжнародного центру
рандум про співпрацю. Очікувалося, що згідно з цим перспективних досліджень Олександр
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Жолудь зазначає, що головною вимогою МВФ до країн, з якими він співпрацює, є бездефіцитний держбюджет.
Водночас Фонд не нав’язує жорстких
методів для досягнення цієї мети, він
працює у рекомендаційному режимі:
«Тобто держава сама вирішує, яким
шляхом іти — скорочувати видатки чи
збільшувати доходи. Українські урядовці вносять свої пропозиції з формування економічної політики, і якщо
Фонд бачить, що вони відповідають
загальній меті, він їх підтримує», — відзначає економіст.
Експерт із соціальних питань Андрій
Павловський зазначає, що в перемовинах із Фондом урядовці зайняли слаб-
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ку позицію, нехтуючи державними інтересами та добробутом громадян.
«У них є всі повноваження сказати:
ось межа, яку ми не будемо переступати. Адже щоб бюджет був бездефіцитним, краще «потрусити» представників
великого капіталу. Однак влада, яка
служить олігархам, не може за їхній
рахунок вирішувати складні економічні проблеми. Варто нагадати, що свого
часу уряд Юлії Тимошенко, співпрацюючи з Фондом, не погодився підвищити
ціну на газ для населення та знизити
соціальні стандарти. Цього було досягнуто, зокрема, завдяки мистецтву
перемовин», — зауважує експерт.
(Закінчення на стор. 4)
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РЕЗОНАНС
О политической коррупции в
Украине ходят легенды. То и дело
мы слышим, сколько депутатам
платят за лоббирование законов,
за голосования. Видим дорогущие
машины чиновников и судей,
шикарные особняки политиков. Вот
только пока нет реальных результатов
борьбы с той самой коррупцией.
КНИГА НА ДВА МИЛЛИАРДА

8 41 оотт те нок черного

тивы НАБУ смогут дать только после рая версия: Петр Порошенко санкционировал публикацию этих спипроведения экспертизы.
Сейчас же случилось нечто очень
Артем Сытник ответил политикам, сков, чтобы перекрыть офшорный
интересное: всплыла «черная касса» заявившим, что «амбарная книга» яв- скандал. Третья версия: этот громПартии регионов, которая показыва- ляется подделкой: «Мы предлагаем кий информационный повод может
ет, как творилась (покупалась) исто- всем лицам, которые чувствуют, что быть использован президентом для
рия современной Украины. В этой могут найти себя в тех списках, и за- того, чтобы держать на крючке де«амбарной книге» есть имена полити- являют, что их подписи сфальсифи- путатов. К примеру, грядет голосо-

ремейки, подделки. Так что мы находимся только в начале большого
политико-юридического сериала. И,
кстати, нет никаких гарантий, что
аналогичная бухгалтерия не всплывет, когда Петр Порошенко перестанет быть президентом», — поясняет
Небоженко.
В то же время синхронность слива
архивов объяснить сложно. Так считает Алексей Шевченко.
«Бывают, конечно, совпадения.
Однако в таких ситуациях мы подозреваем какого-то скрытого режиссера. Лещенко — это интересный
феномен, он профессиональный
цированы, прийти в НАБУ и добро- вание за изменения в Конституцию сливщик. И иногда мне кажется, что
вольно дать образцы почерка. Тогда в части децентрализации. И это ему все равно, что обнародовать,
может служить дополнительным главное для него — сенсация. О
все вопросы будут сняты».
Кстати, глава НАБУ отметил, что механизмом нажима на несговор- Трепаке знаю мало, поэтому о его
при сравнении документов Трепака чивых парламентариев», — отмеча- мотивах судить сложно», — говорит
и Лещенко были найдены несоот- ет Шевченко
эксперт.
ветствия.

ОДНА ИЗ ВЕРСИЙ НЕОЖИДАННОГО
ПОЯВЛЕНИЯ «АМБАРНОЙ КНИГИ» ПР —
ЖЕЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ПЕТРА ПОРОШЕНКО
ПЕРЕКРЫТЬ ОФШОРНЫЙ СКАНДАЛ

ков, журналистов, политтехнологов,
социологов, членов ЦИК, которым
выплачивались вознаграждения за
определенную «работу».
Бывший заместитель Службы
безопасности Украины Виктор Трепак передал Национальному антикоррупционному бюро 841 лист документов из так называемой черной
бухгалтерии Партии регионов, которые охватывают период 2008–2012
годов. Синхронно часть архива (за
шесть месяцев 2012 года) слил на
одном из популярных информационных ресурсов народный депутат
и журналист Сергей Лещенко. Если
будет доказано, что документы
Трепака подлинные, они помогут
вскрыть коррупцию в общей сложности на 2 млрд долларов. Лещенко в
свою очередь говорит лишь о 66 млн
долларов.
Глава НАБУ Артем Сытник немного рассказал о переданной ему
«амбарной книге» ПР. По его словам,
на каждой странице в среднем по
30 записей. Книга насчитывает более
25 тысяч строк. Фамилии с инициалами, даты, суммы и краткое описание
расходов вписаны от руки. Наименьшая цифра — 5 долларов, наибольшая — 6 млн долларов.
Впрочем, не каждый платеж был
направлен на подкуп. Учитывались
в «черной кассе» и текущие бытовые
расходы. Так что НАБУ в первую очередь займется записями с самыми
крупными суммами.
Но, конечно же, прежде всего
важно установить подлинность до-

ПР «ПЕРЕПИСАЛА» ИСТОРИЮ?
У тех, кому пришлось активно
участвовать в драматической избирательной президентской кампании
2010 года, после ее завершения было
устойчивое интуитивное понимание
того, что Янукович действительно не
набрал того количества голосов, которое обнародовала Центральная избирательная комиссия. Об этом говорит
политический эксперт, глава корпорации стратегического консалтинга
«Гардарика» Константин Матвиенко.
«Зафиксированная финальным протоколом ЦИК разница голосов между
Януковичем и Тимошенко составила
менее 3,5%. Это 880 тысяч избирателей.
Тогда в кругах политических экспертов
было немало разговоров о фальсификации президентских выборов, однако
не хватало доказательств, а главное

ВИКТОР ЮЩЕНКО И ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕ ТОЛЬКО
ПОХИТИЛИ ПОБЕДУ У ЮЛИИ ТИМОШЕНКО. ОНИ
УКРАЛИ ВРЕМЯ У УКРАИНЫ. ЗА ГОДЫ ВЛАСТВОВАНИЯ
ЯНУКОВИЧА СТРАНУ ПРЕВРАЩАЛИ В САМОДЕРЖАВНЫЙ
КРИМИНАЛЬНЫЙ «ПАХАНАТ». МЕТОДЫ ЕГО ПРАВЛЕНИЯ
ДОГОНЯЮТ ОБЩЕСТВО СВОИМИ МЕТАСТАЗАМИ

ЭЛЕМЕНТ ШАНТАЖА

На самом деле очень хочется разобраться во всей этой истории. Ведь,
может быть, впервые в истории Украины всплыли реальные доказательства столь масштабной коррупции.
Однако тут же возникает множество вопросов. К примеру, а почему
документы обнародовали именно
Политолог, директор социолоВиктор Небоженко отмечает, что в — их некому было предоставить: судебсейчас? Почему произошел синхрон- гической службы «Украинский ба- данной ситуации Трепак и Лещенко ная система уже становилась на служный слив архивов? Доведут ли это рометр» Виктор Небоженко также решают свои вопросы.
бу Партии регионов. После предоставдело до конца или «амбарная книга» считает, что «черную кассу» ПР мо«Лещенко позиционирует себя как ления генералом Виктором Трепаком в
Партии регионов припадет пылью, гут использовать для давления на человек, который борется с корруп- НАБУ документов, вскрывающих коркак и многие другие резонансные депутатов.
цией. Поэтому все, кто хочет решить рупционные механизмы обеспечения
результатов голосования, стало очевидным, что победителем президентских выборов в 2010 году должна была
стать Юлия Тимошенко…
Виктор Ющенко и Виктор Янукович не только похитили победу у
Юлии Тимошенко. Они украли время у Украины. За годы властвования Януковича страну превращали в
самодержавный криминальный «паханат». Методы его правления догодела, которые нам из года в год лишь
«Сейчас начинаются важные го- какие-то политические вопросы пу- няют общество своими метастазами,
обещают расследовать?
лосования. И эта «амбарная книга» тем выброса компромата, идут, ко- тормозя и искажая модернизационПолитолог Алексей Шевченко го- может принуждать тот же «Оппо- нечно же, к нему. Он готов брать все. ные общественные реформы. Украворит о том, что поскольку доступа зиционный блок» «правильно» от- А что касается Трепака, то он мог денное тогда время обернулось сек инсайдерской информации у ши- давать свои голоса. Это же очень сделать это лишь по приказу или по годня для Украины войной, нищетой
рокой общественности нет, в данном удобно.
Показываете
ксерокс согласованию. Страшно ведь ходить и разочарованием. Однако в общес такой «амбарной книгой» по Киеву. стве и политике все равно воспроТак что дело даже не в его самостоя- изводятся здоровые силы, которые
тельности, а в безопасности. А раз он отчаянно, снова и снова пытаются
так спокойненько отдал документы, противостоять коррупции, некомпезначит, знает, что с ним ничего не слу- тентности и неэффективности уже
чится. И те, кто есть в списке, не будут новой власти, чьи корни до сих пор
питаются той кражей результатов
ему мстить», — поясняет политолог.
Как бы там ни было, но очень инте- выборов шесть лет назад», — подыторесно, доведут ли дело до конца. Или жил Константин Матвиенко.
А ведь и правда, наша история
же мы получим еще одну загадку?
«Я считаю, что не доведут. Будут могла бы быть совершенно иной.
заведены выборочные уголовные про- Скольких трагедий удалось бы изизводства на того, на кого нужно. «Ам- бежать! Впрочем, время нельзя покументов. Предварительный анализ случае можно обращаться к конспи- какой-то страницы руководителям барная книга» ПР — это колоссальный вернуть вспять. Можно лишь довести
показал, что люди заполняли графы рологическим теориям.
«Оппоблока», и они понимают, что инструмент шантажа. НАБУ — абсо- это дело до конца. И гражданское
«Одно из предположений за- от них нужно. До такого не доду- лютно несамостоятельная структу- общество должно требовать ответов.
самостоятельно, так как было обнаружено очень много разных почерков. ключается в том, что инициатором мался даже Янукович.
ра. Сейчас все правоохранительные Ведь мы заплатили за свою свобоИ уже есть некоторые совпадения обнародования черной бухгалтеПоявление этих списков — часть органы неформально контролирует ду слишком высокую цену — многие
образцов с оригинальными подпися- рии ПР является Сергей Левочкин политической борьбы, а не борьбы президент Порошенко. Посему как он жизни!
ми фигурантов черной бухгалтерии. в пику конкурирующим олигархам. с коррупцией. В этом нет сомне- скажет, так и будет», — констатирует
Яна ДЖУНГАРОВА
Однако окончательный ответ детек- Например, Ринату Ахметову. Вто- ний. Вероятно, вскоре возникнут ее политолог Алексей Шевченко.

«АМБАРНАЯ КНИГА» ПР — ЭТО
КОЛОССАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ШАНТАЖА.
НАБУ — АБСОЛЮТНО НЕСАМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
СТРУКТУРА. СЕЙЧАС ВСЕ ОРГАНЫ ТАКОГО РОДА
НЕФОРМАЛЬНО КОНТРОЛИРУЕТ ПРЕЗИДЕНТ.
ПОСЕМУ КАК ОН СКАЖЕТ, ТАК И БУДЕТ

ПОЯВЛЕНИЕ ЧЕРНОЙ БУХГАЛТЕРИИ ПР —
ЭТО ЧАСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ,
А НЕ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ.
В ЭТОМ НЕТ СОМНЕНИЙ. ВЕРОЯТНО, ВСКОРЕ
ВОЗНИКНУТ ЕЕ РЕМЕЙКИ, ПОДДЕЛКИ. ТАК ЧТО
МЫ НАХОДИМСЯ ТОЛЬКО В НАЧАЛЕ БОЛЬШОГО
ПОЛИТИКО-ЮРИДИЧЕСКОГО СЕРИАЛА
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Ольга СИКОРА

Руслан БОГДАН

Людмила КИРДА

Татьяна КОРНИЙЧУК

Семеро от «Батьківщини»:
С ЧИСТЫМ СЕРДЦЕМ
И ОТКРЫТЫМ ЗАБРАЛОМ
Юрий ОДАРЧЕНКО
Лидер партии Юлия Тимошенко,
выступая перед делегатами съезда,
констатировала, что «Батьківщина»
выдвигает своих кандидатов во всех
семи округах. И это является еще
одним этапом борьбы партии с низостью, коррупцией, сдачей народных
интересов, которые сегодня процветают в украинском политикуме. Это
— борьба против системы.
«Казалось бы, семь округов ничего не изменят. Говорят, что семь депутатов, даже если во всех округах
одержит победу «Батьківщина», не
изменят сегодня в парламенте большинство и меньшинство, оппозицию
и коалицию. Но это не так. Иногда
один человек может изменить все. А
семь людей из нашей команды, которые не исповедуют двойных стандартов, которые не будут работать
против страны и не дадут прикрыть
хорошими фразами низость, происходящую сегодня, — тем более», —
подчеркнула она.
Политик отметила, что от «Батьківщини»
баллотируются
очень
сильные кандидаты — люди, возглавляющие областные партийные
организации. Они не понаслышке
знают о проблемах своих регионов и
населения.
«Большинство из них последние
17 лет служили делу возрождения
Украины и защиты страны от того, в
чем она живет вот уже четверть века.
Сегодня наша партия занимает первое место по народной поддержке.
Мы с вами на первом месте по президентскому и партийному рейтингам.
Это — результат нашей работы для
людей, которые знают и чувствуют,
что и как мы делаем», — констатировала Юлия Тимошенко.
Лидер партии добавила, что кандидатам от «Батьківщини» на округах
придется конкурировать с выдвиженцами, многие из которых будут
«засевать» деньгами и гречкой, с
коррупционерами, разрушающими
не только украинскую политику, но и
общечеловеческую мораль.
«Но я хочу сразу сказать, что все
семь наших кандидатов в народные
Подписной индекс:
23115

17 июля в семи округах состоятся довыборы в Верховную Раду, которые, без
сомнения, будут невероятно сложными по степени накала. Здесь ожидаются и
традиционное «гречкосеятельство», и многие другие грязные технологии. Партия
«Батьківщина», которая категорически отрицает подобные методы нечестной борьбы
на округах, выдвинула на своем съезде семерых самых сильных кандидатов, готовых
вступить в избирательный процесс с чистым сердцем и открытым забралом.

депутаты, которые будут баллотироваться в округах, не раздадут ни одного грамма гречки, не подкупят ни
одного человека и ни одну комиссию.
Потому что за 17 лет мы никогда этого не делали. Да, мы, возможно, проигрывали, но проигрывали с гордо
поднятой головой, не отчитываясь
потом перед обществом за подкуп,
хамство и фальсификации. Даже
при поражении наш главный выигрыш был в том, что мы не опускаем свою моральную планку», — подчеркнула политик, отметив, что она

На округ №27 (Днепропетровская Они же пообещали ее защитить. Ириобл.) съезд выдвинул председателя на — мужественный человек, перДнепропетровской областной орга- вый губернатор Луганской области.
низации ВМОО «Батьківщина моло- Только вдумайтесь: когда начались
да», депутата райрады Татьяну Кор- боевые действия, сбежали все чинийчук.
новники в Луганской области, Ири«Я лично знаю Татьяну с детских на осталась одна с водителем. Они
лет. Округ, по которому баллотирует- на машине вывозили убитых людей
ся Татьяна, — исключительно студен- и хоронили их. Потому что некому
ческий. Думаю, у нее есть все шансы, было даже дать поручение», — повехотя там сейчас идет много кандида- дала Тимошенко.
тов от олигархов. Но, уверен, сегодня
В округ №151 (Полтавская обл.)
людей на фальши не проведешь», — съезд делегировал председателя
рассказал о кандидате первый заме- Полтавской областной организации

ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО: «ИНОГДА ОДИН ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ
ИЗМЕНИТЬ ВСЕ. А СЕМЬ ЛЮДЕЙ ИЗ НАШЕЙ КОМАНДЫ, КОТОРЫЕ
НЕ ИСПОВЕДУЮТ ДВОЙНЫХ СТАНДАРТОВ, КОТОРЫЕ НЕ БУДУТ
РАБОТАТЬ ПРОТИВ СТРАНЫ И НЕ ДАДУТ ПРИКРЫТЬ ХОРОШИМИ
ФРАЗАМИ НИЗОСТЬ, ПРОИСХОДЯЩУЮ СЕГОДНЯ, — ТЕМ БОЛЕЕ»
верит в кандидатов и их достойный
путь.
Делегаты съезда единогласно утвердили семерых кандидатов на довыборы в парламент по мажоритарным округам от «Батьківщини».
Так, в избирательном округе №23
(Волынская обл.) кандидатом от партии стала первый заместитель председателя Волынской областной партийной организации, депутат Волынской
областной рады Людмила Кирда.
Презентуя соратницу, Юлия Тимошенко сообщила, что в ходе парламентских выборов в 2014 году
Людмила баллотировалась в этом же
округе и получила 20% поддержки.
И это при том, что округ давно был
«прикормлен» погибшим в прошлом
году миллионером.
«Там без денег нереально было
получить даже 1% поддержки. Но
наша кандидат пошла с голыми руками, с чистым сердцем, патриотизмом и преданностью Украине и взяла
20%, не вложив ни одной копейки.
Она просто говорила с людьми», —
рассказала лидер партии, добавив,
что Людмила Кирда достойна быть в
Верховной Раде.

ститель партии «Батьківщина» Иван
Кириленко.
В округ №85 (Ивано-Франковская
обл.) будет баллотироваться председатель Калушской районной партийной организации, народный депутат
VII созыва Ольга Сикора.
«На выборах 2012 года за Ольгу
Мирославовну отдали голоса 54,5%
избирателей. Она — активный боец
Революции Достоинства. Из женщин
нашей команды она, вместе с Александрой Кужель, чаще всех была на
Майдане», — сообщил Иван Кириленко.
Председатель
Луганской
областной организации «Батьківщина»
Ирина Веригина будет представлять
партию в округе №114 (Луганская
обл.).
Юлия Тимошенко рассказала, что
у нее с Веригиной накануне такого
решения была дискуссия, стоит ли
ей идти на выборы, ведь Ирина — в
расстрельных списках «ЛНР».
«Это — прямая угроза ее жизни,
ведь там на нее будут охотиться. Но
поехала туда, к ней домой, поговорила с командой, которая настояла на
том, чтобы Ирина баллотировалась.

партии, народного депутата VI–VII
созывов Руслана Богдана.
Презентуя кандидата, Иван Кириленко сказал, что Богдан занимается благотворительной деятельностью, направляя помощь в зону АТО,
при этом не рекламирует свое волонтерство.
А Юлия Тимошенко подчеркнула,
что Руслан, который в «Батьківщині»
фактически с первых дней ее основания, всегда старался помогать организации. Особенно в тяжелые времена,
когда произошел раскол команды.
«Тогда люди, желавшие власти и
денег, «кинули» партию и ушли. Руслану предлагали чуть ли не звезды с
неба, чтобы он пошел с ними. В том
числе ему сулили место в самой проходной части избирательного списка.
Руслан лично пришел ко мне и сказал, что готов без каких-либо условий и должностей идти в команду и
брать на себя объем работы, потому
что он верит в «Батьківщину». Спасибо тебе, Руслан, за то, что ты — патриот Украины и патриот «Батьківщини»,
— рассказала политик.
Баллотироваться в округ №183
(Херсонская обл.) будет председа-

Юрій ВЛАСЕНКО
тель Херсонской областной организации партии, народный депутат V–
VII созывов Юрий Одарченко.
Экс-губернатор Херсонской области, будучи политиком со стажем, в
особом представлении не нуждается. Тем не менее Юлия Тимошенко
не могла не напомнить, что в трудное время начала военных действий
именно благодаря Одарченко область
не была оккупирована, хотя боевики
практически уже туда зашли.
«Юрий сумел объединить наши
скудные силы, стать заслоном и предотвратить нашествие. Но и сегодня
оккупанты думают, как сделать коридор между Крымом и Донбассом.
Поэтому ситуация серьезная, и мы
должны не дать им этого сделать», —
подчеркнула лидер партии.
Также она выразила уверенность в
том, что Юрий Одарченко может быть
не просто достойным депутатом, но
и руководителем любого уровня. Для
этого у него есть все необходимые
качества и навыки.
«Мы делегируем на 206-й округ
главу Черниговской городской партийной организации Юрия Власенко»,
— анонсировал седьмого кандидата
от «Батьківщини» Иван Кириленко.
Юрий — юрист-правовед, имеет
три высших образования. Его первая
специальность — педагог-историк и
правовед. Позже в Академии адвокатуры он получил квалификацию юриста, а в 2015 году — степень магистра
по специальности «Государственное
управление» в Национальной академии государственного управления
при президенте Украины.
Юлия Тимошенко считает, что на
довыборах в Верховную Раду партию
представят очень сильные кандидаты.
«Я верю в вас и знаю, что вы
пройдете этот путь достойно: или с
победой, или с гордо поднятой головой. Но вы никогда не предадите наши ценности и то, за что мы с
вами боремся», — подытожила лидер
партии.

Кира ВИНОГРАДОВА
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Офшорний
глухий кут
Верховна Рада минулого тижня провалила рішення
щодо створення Тимчасової слідчої комісії для
розслідування фактів використання офшорних
компаній президентом України та іншими вищими
посадовими особами. Відповідний законопроект
набрав лише 108 голосів народних депутатів.
Так, за цей документ майже
в повному складі не голосували фракції БПП, «Народного
фронту». Лише один голос дав
«Опозиційний блок» і жодного
— група «Відродження». Тобто
за розслідування офшорних
скандалів, до яких причетні
українські
високопосадовці,
виступила лише демократична
опозиція — депутати з фракцій
«Батьківщина», «Самопоміч» та
«Радикальна партія».
«Такі результати голосування свідчать, що парламентська
більшість контролюється президентом, — зазначає «ВВ» директор Українського інституту
аналізу та менеджменту політики Руслан Бортник. — Адже
ні очільник держави, ні його
оточення, яке також засвітилося в офшорах, не бажають
створення цієї комісії.
Голосування демонструє,
що попри жертви, які поніс
український народ під час Революції Гідності та війни на
Донбасі, кулуарні домовленості в парламенті продовжують переважати над нормами
права, і відповідальності перед
суспільством у народних обранців не побільшало».
Тимчасова слідча комісія —
це, фактично, єдина структура,
яка могла провести розслідування офшорних схем президента та його соратників. Так, в
Антикорупційному бюро заявили, що, зокрема, глава держави
не підпадає під окреслене коло
їх підслідних. Діяльність Порошенка це відомство зможе
розглядати лише після того, як
він полишить нинішню посаду.
Президент також недосяжний
ні для Державного бюро розслідувань, ні для підконтрольної йому Генпрокуратури.

«Блокувати створення комісії з офшорів — все одно,
що зупинити роботу судів в
Україні. Адже існував ризик
того, що ТСК зможе викрити
ланцюжок фактів, які чинна
влада прагне приховати.
Безумовно, це — недемократичний, безвідповідальний
вчинок, який демонструє невпевненість владних еліт у
своїх силах. Швидше за все,
правду про офшорні скандали
за участі нинішніх чиновників,
як і про розстріли на Майдані
чи трагедію в Одесі 2 травня
2014 року, ми дізнаємося вже
в наступному політичному циклі, за нового президента», —
констатує Бортник.
Утім, до фатальних наслідків для президента може
призвести втома українців, а
також наших західних партнерів від його брехні. Адже
офшорний скандал вкрай негативно впливає на рейтинги
очільника держави. Згідно
з соціологічними опитуваннями, дві третини українців
вважають, що після оприлюднення цієї інформації Порошенко має залишити свою
посаду.
«Суспільство сьогодні не
готове до масштабних протестів. Воно нажахане війною,
деморалізоване економічною
кризою, щоденною боротьбою за виживання. Але люди
почали запам’ятовувати промахи влади і врахують це на
виборах. Можна сказати, що
офшорний скандал поховав
усі перспективи Петра Порошенка бути обраним на другий президентський термін»,
— вважає Руслан Бортник.

Валентин ВИГОВСЬКИЙ

МОЖНА СКАЗАТИ, ЩО ОФШОРНИЙ
СКАНДАЛ ПОХОВАВ УСІ ПЕРСПЕКТИВИ
ПЕТРА ПОРОШЕНКА БУТИ ОБРАНИМ
НА ДРУГИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКИЙ ТЕРМІН
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(Закінчення. Початок на стор. 1)
Що стосується згаданого проекту Меморандуму про співпрацю, то
у пункті 26 йдеться про так звану
пенсійну реформу. Утім, це виглядає
лише як урізання прав людей, які досягли пенсійного віку.
«До кінця 2016 року ми продовжимо практику утримання частини пенсій працюючих пенсіонерів, що була
запроваджена в березні 2015 року»,
— сказано в документі.
Що ж, цю «обіцянку» минулого
тижня уже виконали. Далі — ще «веселіше».
«Ми здійснимо оперативний огляд
переліку професій, представники яких
мають право на достроковий вихід на
пенсію. Ми ухвалимо законопроект,
спрямований на скорочення до кінця
вересня 2016 р. загальної кількості зазначених осіб принаймні на дві п’ятих»,
— звітують наші урядовці.
«Тобто незначної пільги виходити
на пенсію раніше позбавлять вчителів, деяких медиків, шахтарів, які
поклали здоров’я за весь період
трудового стажу, а також людей, які
працюють на шкідливих виробництвах», — відзначив Андрій Павловський.
Справжнім апогеєм цинізму є такі
рядки: «Щоб почати стабільно скорочувати видатки на пенсійне забезпечення відносно ВВП, ми плануємо
поступово збільшити і запровадити

«Соцстандарти в країні фактично
заморожені з кінця 2013 року. До
мізерних сум хочуть додати в середньому 50 грн і сказати, що це — велика допомога. Тим часом офіційна
інфляція від початку 2014 року склала 79%, а ціни на газ та комунальні
послуги зросли на 300%», — зазначає
Павловський.
Пункт 29 проекту Меморандуму
свідчить про те, що нам не уникнути
подальшого подорожчання комунальних послуг: «Ми також переглянули
зобов’язання з обслуговування на-

на 10 тисяч населення), а також скороченням чисельності медичного
персоналу на 10% до кінця червня
2016 року. А ледь не головною метою реформи освіти, судячи з цього
документу, є закриття мережі сільських шкіл.
Українські чиновники заради отримання кредиту готові піти на справжній злочин стосовно нашої держави
— скасування мораторію на продаж
сільськогосподарської землі.
«До кінця червня 2016 року очікується ухвалення Верховною Радою

ГОЛОВНА ВИМОГА МВФ ДО КРАЇН,
З ЯКИМИ ВІН СПІВПРАЦЮЄ, —
БЕЗДЕФІЦИТНИЙ
ДЕРЖБЮДЖЕТ. ВОДНОЧАС ФОНД
НЕ НАВ’ЯЗУЄ ЖОРСТКИХ
МЕТОДІВ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ
ЦІЄЇ МЕТИ, ВІН ПРАЦЮЄ
У РЕКОМЕНДАЦІЙНОМУ РЕЖИМІ
селення для забезпечення вільного законопроекту «Про обіг земель
визначення тарифів на газ у майбут- сільськогосподарського призначенньому і на газ у структурі тарифів на ня», яким буде знято мораторій на
теплову енергію постачальниками на продаж земель», — йдеться у проекті
основі ринкових принципів. Тож ми га- Меморандуму.
«Селяни та фермери зараз не
рантуємо, що «Нафтогаз» встановлюватиме ціни на рівні повного покриття зможуть викупити землю, адже в них
просто немає грошей. Тому вона дісвитрат», — йдеться у документі.
танеться олігархам. Не виключено,
що через посередників до нас також
прийде російський капітал. А українці стануть у них кріпаками. Тобто ми
залишимося без останнього стратегічного ресурсу — плодючої української землі», — зазначає Андрій Павловський.
У документі також викладені наміри чиновників щодо «прискорення приватизації держпідприємств».
Відповідну стратегію дій обіцяють
розробити до кінця червня 2016
року.
«Приватизація більшості укра«МВФ пропонував підвищувати
ціну на газ для населення упро- їнських підприємств потрібна, але
довж 3–4 років, — розповідає Андрій вона має бути чесною, прозорою та
Павловський. — А наші «ініціативні конкурентною, — відзначила в одшкідники» провели шокову терапію ному з інтерв’ю лідер «Батьківщидля людей, скасувавши для насе- ни» Юлія Тимошенко. — Така привалення соціальні норми споживан- тизація неможлива під час війни та
ня та встановивши єдину ціну 6879 фінансово-економічної кризи, тому
грн за тисячу кубометрів. Причому що зараз неможливо встановити
ця вартість порахована в гривнях, і адекватну ціну на нашу власність.
якщо стрибне курс долару, то зрос- За існуючих реалій на ринок вите й ціна. Компанію «Нафтогаз», яка йдуть ті самі десять українських сіє взагалі непотрібним посередником мей з офшорними грошима, включна газовому ринку, яка нічого не ви- но з «найвищою» родиною країни.
добуває, не транспортує, не реалізує, Вони скуплять підприємства за
— обіцяють дотувати з держбюджету. штучними, символічними цінами, і
На покриття корупційних схем цієї ми з вами остаточно перетворимоструктури йде 50% від тарифів, за ся на жебраків. Водночас приватизація не повинна стосуватися страякими платять люди».
Медична реформа в проекті Ме- тегічних підприємств та державних
морандуму обертається зменшен- монополій».
ням кількості лікарняних ліжок у
Вікторія ЧАЙКА
стаціонарах (з 80 до 60 із розрахунку

УКРАЇНСЬКІ ЧИНОВНИКИ
ЗАРАДИ ОТРИМАННЯ КРЕДИТУ
ГОТОВІ ПІТИ НА СПРАВЖНІЙ
ЗЛОЧИН СТОСОВНО НАШОЇ
ДЕРЖАВИ — СКАСУВАННЯ
МОРАТОРІЮ НА ПРОДАЖ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ЗЕМЛІ
єдиний пенсійний вік для виходу на
пенсію різних категорій працюючих з
1 січня 2017 року».
«Це означає, що для чоловіків і
жінок заплановано підняти пенсійний вік до 62 років, — пояснює Андрій Павловський. — Але урядовці не
хочуть дивитися у корінь проблеми
утворення дірки в Пенсійному фонді.
А в Україні з 20 млн працездатного
населення страхові внески до Пенсійного фонду сплачує не більше
як 12 млн. Тобто 8 млн людей працюють у тіньовій сфері, отримуючи
зарплати в конвертах. І держава нічого не робить, щоб легалізувати цей
сегмент економіки України».
Далі — більше. Урядовці вважають,
що компенсувати рівень інфляції
в країні вдасться за рахунок зростання мінімальної зарплатні на… 5%
з 1 травня цього року і на 10% —
з 1 грудня 2016-го.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Чинний парламент втратив
останню можливість хоч
якось реабілітуватися
в очах українців, яких
він загнав за межу
виживання. Рада провалила
законопроект від фракції
«Батьківщина», положення
якого передбачали
зростання прожиткового
мінімуму та соцвиплат для
громадян, які найбільше
цього потребують. Причому
масово виступили проти
цього депутати від БПП
та «Народного фронту».

Провал
народних
сподівань

Закон України «Про Державний
бюджет України на 2016 рік» став
справжнім вироком для соціально помоги», — закликала голова партії
незахищених верств населення. «Батьківщина» Юлія Тимошенко,
Адже саме за їх рахунок чиновники представляючи документ у сесійвирішили наповнити казну, змізер- ній залі.
Однак парламент провалив це
нілу через антидержавний підхід.
Цей закон затверджує прожит- рішення.
«На перешкоді ухваленню такоковий мінімум, мінімальну зарплату
та пенсію на рівні лише 47,5–51,8% го потрібного країні закону стали
від розмірів, які визначаються за корисливі інтереси більшості деметодологією 2000 року. Відпо- путатів Ради, — каже «ВВ» експерт
відно зменшено суми індексації із соціальних питань Андрій Павстипендій та пенсій, натомість не- ловський. — Будь-які намагання

ну зарплатню та пенсії, починаючи з
1 січня 2016-го. Так, станом на 1 січня цього року прожитковий мінімум,
за пропозицією партії, мав скласти
1484 грн проти нинішніх 1330 грн,
наприкінці року — 1607 грн проти
обіцяних урядом Гройсмана 1496
грн. Відповідно, мінімальна зарплатня на початок року мала скласти 1543 грн проти нинішніх 1378 грн,
наприкінці року — 1671 грн проти
передбачених 1550 грн.

НА РЕАБІЛІТАЦІЮ ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ
У БЮДЖЕТІ–2016 ЗАКЛАДЕНО
675 ТИС. ГРН, А НА РЕСТАВРАЦІЮ
МАРІЇНСЬКОГО ПАЛАЦУ — 950 ТИС. ГРН
обґрунтовано продовжено оподаткування пенсійних виплат, зокрема
для працюючих.
Урізана до краю державна допомога дітям-інвалідам та дітямсиротам. На місцеві бюджети перекладено фінансування сніданків
для дітей 1–4 класів, через що в
багатьох навчальних закладах дітлахів просто перестали годувати.
Із цієї ж причини склалася патова
ситуація у системі професійно-технічної освіти. Внаслідок зменшення
держвидатків у глухому куті опинилися медицина й наука.
Бюджет містить просто ганебні
речі. Порівняйте: на реабілітацію
дітей-інвалідів виділено лише 675
тис. грн, а на реставрацію Маріїнського палацу — 950 тис. грн.
Фракція «Батьківщина» не віддала жодного голосу за вбивчий
для людей бюджет. Натомість
«Батьківщина» розробила проект
Закону №4316 «Про внесення змін
до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік»
(щодо соціальних виплат). Згідно
з пояснювальною запискою, мета
цього документа — «відновлення
справедливості щодо соціальних
виплат, недопущення необґрунтованого зменшення у 2016 році рівня
соціального захисту найбідніших
громадян України, а також збільшення доходів, особливо від легалізації тіньового сектора економіки».
Після тривалого блокування з боку
владної верхівки цей законопроект
31 травня нарешті був винесений
на розгляд Верховної Ради.
«Я знаю, що Блоку Петра Порошенка і «Народному фронту» дана
команда блокувати цей законопроект тільки тому, що він від «Батьківщини». Однак подумайте про тих
людей, які потребують негайної доПодписной индекс:
23115

«Таке зростання соцвиплат попідвищити добробут людей чинна
влада зводить нанівець як такі, що кращить матеріальний стан найсуперечать «стратегії» державної більш незабезпечених верств наекономічної політики. Можновладці селення та дозволить уникнути
не готові наповнювати бюджет за інфляції, якою нас залякують чирахунок олігархічної еліти, бо самі новники, — розповідає Андрій Павловський. — До того ж це сприяло
є її складовою».
Згідно з розробленим «Батьків- б розвитку нашої промисловості,
щиною» законодавчим актом, до- підтримало б вітчизняних підпри-

держбюджету, натомість, з огляду
на і без того малі державні виплати, стало тягарем для людей на заслуженому відпочинку», — зазначає
Андрій Новак.
Зазначимо, що минулого тижня
Рада частково виправила цю грубу помилку колишніх урядовців,
скасувавши оподаткування пенсій,
розмір яких не перевищує десять
прожиткових мінімумів.
«Батьківщина» запропонувала
комплекс заходів для порятунку
профтехосвіти (в Україні наразі
існує близько 900 ПТУ, у яких навчаються понад 300 тисяч учнів,
працюють більше як 40 тисяч викладачів). Зокрема, в законопроекті №4316 було враховано, що
саме передача ПТУ на утримання
містам обласного значення призвела до найгострішої проблеми
з фінансуванням галузі. Тому документ передбачав повернення
навчальних закладів у підпорядкування обласних бюджетів. А
ось до модернізації мережі ПТУ,
з урахуванням необхідності їх
укрупнення та здійснення під-

У КРАЇНАХ ЄВРОПИ
НА ФІНАНСУВАННЯ НАУКИ
ВИДІЛЯЮТЬ 3–4% ВВП,
В УКРАЇНІ — ЛИШЕ 0,5%
даткові бюджетні видатки для реалізації соціальних ініціатив можна
отримати за рахунок не інфляційних джерел фінансування. Зокрема,
планувалося збільшити оподаткування дивідендів — із 5% до 18%. На
згадані цілі передбачалося залучити також кошти, отримані від податку на доходи фізичних осіб і єдиного соціального внеску, залишки на
єдиному казначейському рахунку,
кошти від легалізації тіньових секторів економіки.
«У нас є надзвичайно великий
резерв для наповнення бюджетів
усіх рівнів — від державних до місцевих, — каже «ВВ» економіст Андрій Новак. — Резерв називається
«тіньова економіка», причому цей
сектор значно ширший, ніж легальний. Щоб його задіяти, потрібен
комплекс державницьких заходів:
боротьба з офшорами, із зарплатою у конвертах, із державними
монополіями, збитковість яких ми
постійно покриваємо з держбюджету».
У згаданому документі «Батьківщина» рекомендувала перерахувати прожитковий мінімум, мінімаль-

ємців. Адже якби була у людей зайва копійка, вони б витрачали її на
продукти харчування, одяг. Тому ці
кошти стимулювали б створення
нових робочих місць, підвищення
зарплати. Це стало б кроком до
розвитку нашої економіки, прискорило вихід із кризи».
Окрім того, у документі від «Батьківщини» планувалося скасувати
оподаткування пенсійних виплат,

готовки робітничих кадрів відповідно до потреб регіону і ринку
праці, варто було б залучити місцеві органи влади. Окрім того, у
разі нестачі коштів у місцевих
бюджетах на утримання таких
установ, згідно з законопроектом,
мали виділятися субвенції із держбюджету.
Фактично на реанімаційні дії
щодо профтехосвіти «Батьківщина»

обсяг дотацій у цій сфері на 13%
нижчий від рівня 2015 року.
«Уряди Яценюка та Гройсмана
навмисне доводять науку до вимирання, оскільки за таких умов
Україна не зможе конкурувати
на світових технологічних ринках.
Вони перетворюють нашу країну на
сировинний придаток для розвинутих країн, джерело дешевої робочої
сили. Так, у країнах Європи на фінансування науки виділяють 3–4%
ВВП. У нас — 0,5%. Окрім того, чиновники хотіли знищити Національну академію наук, позбавивши її
статусу самоврядної організації та
знявши фінансування з держбюджету. Та завдяки боротьбі науковців, підтримці «Батьківщини» цього
вдалося уникнути».
Також «Батьківщина» передбачала збільшення соціальних виплат
для дітей із малозабезпечених сімей — із 85% до 100% від прожиткового мінімуму. Закладалася також
норма щодо підвищення виплат
для інвалідів з дитинства, дітей-інвалідів, на реабілітацію людей з обмеженими можливостями, догляд
за інвалідами I та II групи.
А от програма «Реставрація та
пристосування Маріїнського палацу
в м. Києві», згідно з законопроектом
«Батьківщини», не має бути в списку
бюджетного фінансування.
«Уряди Яценюка та Гройсмана
вже засвідчили, що працюють аж
ніяк не заради добробуту українців,
— каже Андрій Павловський. — Про
це вкотре свідчить недоречне виділення коштів на реконструкцію, під
виглядом якої уже впродовж багатьох років відмивають гроші».
Натомість депутати від «Батьківщини» вважають за доречніше
відновити сніданки в школах, покращити фінансування медичної
галузі.

НАЙБІЛЬШИМ РЕЗЕРВОМ
ДЛЯ НАПОВНЕННЯ БЮДЖЕТІВ УСІХ РІВНІВ
— ВІД ДЕРЖАВНИХ ДО МІСЦЕВИХ —
Є «ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА». ЦЕЙ СЕКТОР
ЗНАЧНО ШИРШИЙ, НІЖ ЛЕГАЛЬНИЙ
«Потрібно робити висновки про
яке було впроваджене урядом Яце- змушена була піти після того, як
нюка з 1 січня 2015 року. Зокрема, президент Порошенко заветував нинішніх можновладців, які проваце стосувалося скорочення на 15% законопроект, який повертав суб- дять антинародну політику, — редержвиплат для працюючих пен- венції з держбюджету на фінансу- зюмує Андрій Новак. — Їх не треба
сіонерів, а також оподаткування вання ПТУ, а Рада не змогла подо- підтримувати на найближчих виборах, їм ніколи не можна довірити
пенсій, розмір яких перевищує три лати це вето.
Проект закону прописував збіль- свій голос».
мінімальні зарплати.
«Започаткування цього податку шення видатків на науку. Бо ж заКіра ВИНОГРАДОВА
не вирішувало питання наповнення кладений у бюджет на 2016 рік
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САМОУПРАВЛЕНИЕ
Реформа децентралізації стартувала, але,
на жаль, безсистемність її впровадження змушує
констатувати: зараз фактично відбувається
ще більша фінансова централізація. Села, селища
та міста районного значення тепер повністю залежать
від району, оскільки не мають ресурсу для розвитку.
Децентралізація у правильному контексті є дуже важливою для
країни. Це означає, що громади повинні мати власний бюджет, а не
розраховувати на субвенції від центральної влади. Насамперед ризик
недоотримання коштів стосується
маленьких громад, які втратили
надходження від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Раніше
25% цих надходжень залишалося у
селах, селищах і містах районного
значення, 50% відводилося на райони і ще 25% — на області. Тепер 60%
ПДФО концентруватиметься на рівні міст обласного значення, районів
та об’єднаних громад (яких поки
немає), натомість невеликі населені
пункти отримуватимуть 0%!
Отож, села, селища і міста районного значення позбавлені головного джерела наповнення їх
бюджетів. А підвищивши суму єдиного податку, влада залізла ще й до
кишені фермера, оскільки відтепер
він повинен сплачувати 230 грн
за гектар, хоча ще 2014 року віддавав лише 7 грн.
Варто підкреслити, що першим
кроком у реформі децентралізації мало б стати рішення про передачу землі в розпорядження та
власність громад, аби запустити
механізми місцевого економічно-

чити межі об’єднаної громади, виготовити проект землеустрою, а також
проект впорядкування території населеного пункту. При цьому потрібно розуміти, що якщо громада складається хоча б із десяти сіл, вартість
такої документації буде захмарною,
а погодження у Держгеокадастрі вочевидь затягнеться, оскільки цьому
державному землевласнику невигідно фактично віддавати свої угіддя. Водночас ті громади, які не змогли об’єднатися або погодити межі,
лише розпоряджатимуться землею,
яка й надалі залишатиметься у власності держави.
Тим часом Держгеокадастр декларує, що розпоряджатися можна
вільними землями, крім тих, що
вже виділені під проведення торгів та аукціонів. Навіть два місяці
тому проштовхнув законопроект
«Про внесення змін до Земельного
кодексу України щодо проведення
земельних торгів».
Це означає, що вільних земель
майже не залишилося: частина з
них — приватні паї, уже віддані у
довгострокову оренду, інші площі,
які раніше були державними, нині
на 90% теж знаходяться в оренді.
А хто орендар, іноді навіть у самій
громаді не знають. Щодо аукціонів,
то, звісно, їх проводитиме власник

Як подолати
ФІНАНСОВУ ЦЕНТРАЛІЗАЦІЮ
нагадує ситуацію з передаванням
місцевим радам повноважень по
Державній архітектурно-будівельній інспекції: за півтора року після
ухвалення закону лише 14 міст (з
12 тисяч міських та селищних рад)
отримали цю функцію.
Тепер поговоримо про спадщину. Законопроект, який готується
до другого читання, впроваджує
поняття Спадкового реєстру, де
буде відображено всю спадкову
справу, всі судові справи й інформацію по виданих свідоцтвах щодо
права на спадщину.
Головна ідея законопроекту —
відкриття спадщини за місцем
розташування землі або нерухомого майна. Також розширюється перелік суб’єктів, які можуть
звернутися до суду щодо визнання
спадщини відумерлою. Це місцева

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ У ПРАВИЛЬНОМУ КОНТЕКСТІ
Є ДУЖЕ ВАЖЛИВОЮ ДЛЯ КРАЇНИ. ГРОМАДИ
ПОВИННІ МАТИ ВЛАСНИЙ БЮДЖЕТ, А НЕ
РОЗРАХОВУВАТИ НА СУБВЕНЦІЇ ВІД ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ВЛАДИ. НАСАМПЕРЕД РИЗИК НЕДООТРИМАННЯ
КОШТІВ СТОСУЄТЬСЯ МАЛЕНЬКИХ ГРОМАД,
ЯКІ ВТРАТИЛИ НАДХОДЖЕННЯ ВІД
ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
го розвитку. Знадобилося понад
рік обговорень, нарад, роз’яснень,
дискусій, поки було напрацьовано
компромісний варіант законопроекту №4355 «Щодо розширення
повноважень органів місцевого
самоврядування з управління земельними ресурсами та посилення
державного контролю за використанням та охороною земель», який,
власне, і має повернути землі у
розпорядження і власність територіальних громад.
Законодавчий акт дасть змогу
нарешті впорядкувати відносини
на державному земельному ринку.
Першочергово буде запущено процес інвентаризації земель. Чимало
експертів вважали, що такий механізм надто дорогий, і бюджет країни не зможе собі цього дозволити.
Проте представники Кадастрового центру наполягають, що після
ухвалення такого рішення місцеві
громади самі знайдуть кошти, щоб
визначити кожну ділянку і внести її
до бази даних. Навіть прогнозують,
що в деяких випадках це буде зроблено впродовж року. А загалом
інвентаризацію можна провести
максимум за два роки.
Тобто аби отримати землю у
власність, місцева рада має визна-
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землі, і в більшості випадків це
буде саме Держгеокадастр.
І ще одне доволі незрозуміле та
невирішене питання: навіть якщо
землю переоформити в комунальну
власність, новий господар не матиме права переписувати договори
оренди (наприклад, для збільшення
орендної плати чи перегляду терміну оренди), оскільки це не передбачено чинним законодавством!
Отже, Держгеокадастр отримує
величезні повноваження. Структура може самочинно зупиняти будівництво, також за нею залишено
проведення експертизи, завдяки
чому стає можливим контроль за
органом місцевого самоврядування щодо розпорядження землями.
Потрібно розуміти, що за рік через
цю структуру проходять операції
щодо сотень тисяч гектарів: це і
передача в оренду, і так звана безоплатна приватизація тощо. Ви розумієте, про які суми йдеться?
Тобто, на моє переконання, держава знову зробила крок вперед і
два кроки назад, гучно заявивши,
що вона повернула землі територіальним громадам, і в майбутньому передбачається відкриття цих
реєстрів. Натомість громади не
отримують майже нічого. Це мені

рада, орендар, суміжний землевласник, територіальна громада. А
також правами наділений і кредитор. Спадкоємцю дається шість місяців для того, аби заявити права
на спадщину. Далі суд прийматиме
рішення щодо інших заяв на цю
землю або будівлі.
Спадковий реєстр — це інформаційна система для виявлення
майна, яке може бути визнане відумерлою спадщиною. Він буде поєднаний із реєстрами Державного
земельного кадастру, реєстром
речових прав та реєстром актів цивільного стану. Тобто вирішується
питання інформування про майно,
що знаходиться на території ради,
яке може бути визнане відумерлою спадщиною, а також надання
інформації сільським і селищним
радам з приводу відкриття справ
(судових або цивільних) на відповідне майно.
На мою думку, законопроект
вдалий! Він дасть змогу чимало
зробити для легалізації земель, які
роками не успадковувалися. І, звісно, це сплата податків до місцевих
органів влади.
Питання податків взагалі є доволі болючим. «Батьківщина» не
раз звертала увагу уряду на непри-

пустимість практики щодо збирання усіх податків на місцях з обіцянкою повернути їх, але тільки після
об’єднання. На мою думку, «пряником» у цьому контексті може бути
збільшення ПДФО, який залишатиметься на території. Наприклад,
якщо ти об’єднався, ти отримуєш
не 25% податку на доходи фізичних осіб, а 60%. Це був би досить
вагомий стимул для громад!
І головне: ПДФО — це лакмусовий папірець, який показує, як
працює рада з інвестиціями та інвесторами, як розвиваються підприємства, чи створюються робочі
місця.
«Батьківщина» постійно надає
пропозиції щодо покращення стану
фінансової та бюджетної політики
в країні, але наразі ми не маємо
підтримки.
Розроблені нами законопроекти спираються на звернення сільських та селищних рад, використовують їх досвід та поради з різних
напрямів.
Так, наприклад, нами було запропоновано законопроекти:
- щодо запровадження субвенції на будівництво, реконструкцію,
ремонт, утримання районних автомобільних доріг, вулиць і доріг комунальної власності у населених
пунктах — в обсязі 15% доходів
держбюджету від акцизного податку з нафтопродуктів (невикористані залишки субвенції зберігаються
за місцевими бюджетами);
- зарахування до бюджетів місцевого самоврядування (замість
обласних бюджетів) 50% рентної
плати за деревину, заготовлену в
порядку рубок головного користування (очікуваний результат —
0,2 млрд грн). Це особливо важливо для гірських населених пунктів,
де відсутні рілля і надходження від
с/г бізнесу.
Також ми пропонуємо сплачувати ПДФО за місцем здійснення господарської діяльності, а не за місцем держреєстрації підприємства
(очікуваний результат — додаткові
1500 млн грн). Оподатковувати
землі лісогосподарського призначення на загальних підставах (очікуваний результат — додаткові 650
млн грн).
Ще два законопроекти, які варті
термінового ухвалення: поширення
спрощеної системи оподаткування
на комунальні підприємства (очікуваний результат — розблокування
діяльності у сфері ЖКГ у сільській
місцевості, стримування зростання
тарифів); встановлення ставок за
побічне (корисне) використання
лісів комунальної власності сіль-
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ськими, селищними, міськими радами замість обласних рад (очікуваний результат — додаткові 2 млн
грн).
І це далеко не повний перелік
запропонованих
законопроектів.
Ми всіма способами намагаємося залучити додаткові кошти в
громади, адже розуміємо, що їх
укрупнення в розрізі оптимізації
органів місцевого самоврядування
не дасть очікуваного ефекту. Вже
бачимо на практиці, що об’єднана
громада виявляється більше кадрово насиченою, і тому витрати
на зарплатню значно зростають.
Поясню це на прикладі: об’єднана
громада класифікується кількістю
жителів — 5, 25, 125 або 250 тисяч
жителів. Але попри це громади матимуть однакові повноваження і виконуватимуть однакові функції. Так,
у населеному пункті з 250 тисячами мешканців у міського голови є
кілька заступників, там є виконком,
управління, відділи, департаменти
— все, що потрібно для повноцінної
роботи. Але така сама структура
буде в громаді і на 25 тисяч осіб, і
на 5 тисяч!
Також викликає стурбованість
питання надання нотаріальних послуг в об’єднаних громадах. Люди
звикли їх отримувати в сільській
раді. Якщо сільський голова не
буде фаховим юристом, то потрібно передбачити таку посаду. А це
теж збільшення штату. Отже, оптимізація не виходить!
Ось тому потрібно було спочатку подумати про фінансову складову. Оскільки сума з податків,
навіть якщо збільшити надходження з ПДФО до 60%, дасть змогу
впродовж десяти років лише відновлювати наявну інфраструктуру
в громаді (дороги, світло, школи
та інші адміністративні приміщення), закуповувати потрібну техніку,
наприклад для прибирання снігу
та для впорядкування територій
тощо. І тільки тоді ми зможемо
сказати, що децентралізація відбулася!
«Батьківщина» пропонує уряду
порахувати, скільки грошей має
вистачати громадам, і дати можливість ухвалити вищезазначені законопроекти, аби на місцях ці гроші
отримали. Для того щоб Україна і
справді змогла проявити себе як
сильна та заможна держава, села,
селища, малі міста мають розвиватися. Але це вже зовсім інша
«децентралізація», механізм якої
давно практикується розвиненими
країнами Європи.

Вадим ІВЧЕНКО
Подписной индекс:
23115

gazetavv.com
(044) 359-04-54
Франция, где четвертый
месяц не прекращаются
забастовки, протестует
против трудовой реформы
от правительства
социалистов. Украина
в это же время
безмятежно ожидает
внесения в парламент
проекта Трудового кодекса,
принятого в первом
чтении в 2015 году.
АНТИСОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОТ СОЦИАЛИСТА
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ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ

Франция–Украина:
СВЯЗАННЫЕ ТРУДОВОЙ ЦЕПЬЮ

Массовые забастовки, охватив- ко всему реформа Олланда отменяет
шие Францию еще с весны, пока не установленный законом минимальсбавляют темп. На акции протеста ный уровень штрафов, накладываевыходят практически все: учителя мых на работодателей за «необоснои учащиеся, сотрудники почтовых ванное увольнение».
отделений, работники СМИ. МногоНеобходимость проведения трутысячные стачки перерастают в довой реформы власти поясняют
столкновения, и полиция уже неодно- борьбой с безработицей и попыткой
кратно применяла слезоточивый газ либерализации застоявшегося рынка
и арестовывала бунтовщиков.
труда ради всеобщего блага.
Теперь Республика оказалась на
Внештатный научный консульграни транспортного и топливно-энер- тант Центра Разумкова по вопросам
гетического коллапса. Ведь против взаимодействия с ЕС Александр
реформы Франсуа Олланда, или, как Шнырков считает данную инициатиее еще называют, «закона эль-Хомри» ву «некрасивым, но действенным ва-

ется идти на уступки митингующей
«Туристы — это прибыль для средстране относительно внедрения ре- него класса: владельцев ресторанов,
формы. А вот министр труда Мири- кафе, мотелей. Кроме того, чемпиоам эль-Хомри заявила о готовности нат важен и для наполнения государпровести переговоры с профсоюза- ственного бюджета. В конце концов,
ми, ведь массовые забастовки про- это честь страны. Поэтому, думаю,
тив изменений в трудовое законода- власти договорятся о «перемирии»
тельство могут сорвать чемпионат на период Евро–2016, и большие выЕвропы по футболу, который должен ступления граждан до его окончания
состояться во Франции с 10 июня по вряд ли будут, хотя напряжение все
10 июля. Ведь те же железнодорож- же сохранится», — подчеркнул эксники уже заявили о намерении про- перт в комментарии «ВВ».
должить стачки в этот период.
ТИХОЙ САПОЙ
Таким образом, на время проведения Евро–2016 не будет работать около
На фоне многомесячных французских протестов в Украине тихо-тихо
проходит подготовка ко второму
чтению Трудового кодекса. Его принятие анонсировали еще в апреле,
однако в сессионный зал документ
до сих пор не вынесен.
Законопроект был принят в первом чтении еще в 2015 году при правительстве Яценюка. Его авторами
половины национального и региональ- являются нынешний премьер Вланого транспорта страны, что может димир Гройсман, экс-министр труда
привести к коллапсу. Ведь ожидает- Людмила Денисова и экс-«регионал»,
ся, что на чемпионат соберутся около экс-министр труда времен Янукови2,5 млн болельщиков, при этом около ча Михаил Папиев.
В первоначальном варианте до1,5 млн фанатов прибудут из-за рубежа.
Естественно, Франции, которая уже в кумент содержал довольно много
третий раз должна принять чемпионат позитивных норм, однако достаточЕвропы по футболу, не хочется уда- но было и рисков. В частности, исрить в грязь лицом. Тем более что из- пытательный срок для сотрудников
за прошлогодних терактов и нынешних должен составлять до трех месяцев,
стачек уже зафиксировано рекордное а в случае, если соискатель пропадение количества туристов. По дан- буется на руководящую должность
ным Комитета по туризму в парижском или на вакансию главбуха, — до по-

ВО ФРАНЦИИ ВСЕГДА ПРОИСХОДИЛИ
МАССОВЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРИ
ЛЮБОЙ ПОПЫТКЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ
ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,
А ТАКЖЕ НАСТУПЛЕНИЯ
НА СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
(названного по имени французского
министра труда), поднялись транспортники. Бастуют железнодорожники,
таксисты, работники авиакомпаний и
даже метро. После того как к акциям
протеста присоединились сотрудники АЭС, в стране начались перебои с
электроэнергией. А участие в стачечном движении нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) спровоцировало
перебои с топливом на автозаправках,
так что власти Франции были вынуждены впервые с 2010 года распечатать
стратегические запасы.
Забастовщики считают, что изменения в трудовом законодательстве от социалиста Олланда ничего
хорошего наемным работникам не
принесут. Так, одно из положений,
вызвавших массовое негодование,
предусматривает упрощенную схему
увольнения сотрудника из-за экономических сложностей фирмы.
Еще одним болезненным вопросом реформы Олланда является отказ от 35-часовой рабочей недели.
Коллективный договор ставят во главу угла даже в том случае, если он
будет вступать в конфликт с общенациональным законодательством.
Например, если рабочий день будет
увеличен до 12 часов.
Кроме того, компании получат
право снижать зарплату сотрудникам.
Также работодателям дают более широкую возможность корректировать
сроки отпусков, в том числе по беременности и по случаю бракосочетания,
которые очень жестко регулируются
действующим законодательством. А
в первоначальном варианте трудовой
реформы наниматель имел право вообще отказать сотруднику в вынужденных каникулах в связи со смертью
близкого родственника. В дополнение
Подписной индекс:
23115

риантом» с точки зрения повышения
эффективности производства и производительности труда.
«Этот закон улучшает позиции работодателей. Давая им возможность
снижать затраты на рабочую силу,
он тем самым позволяет повысить
конкурентоспособность и эффективность производства. Но, с другой стороны, это не соответствует интересам занятого населения, поскольку
приведет к фактическому снижению
доходов трудящихся, уменьшению
пенсий и пр. То есть главные противоречия — в интересах работодателей и работников», — уточнил Шнырков в комментарии «ВВ».
Эксперт добавил, что, безусловно,
попытка внедрения трудовой реформы негативно отразится на рейтинге
президента Франции, и так подпорченном его внешней политикой, с
просчетами которой связывают потрясшую страну серию терактов.
В свою очередь политолог, директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко в комментарии «ВВ» уточнил, что
главной причиной массовых протестов
стала не столько трудовая реформа,
сколько то, что Олланд не выполняет
своих предвыборных обещаний. Ведь
он, второй после Франсуа Миттерана
президент-социалист, гарантировал
побороть безработицу и предлагал задействовать для наполнения бюджета
новые методы. Например, повысить
ставки налога для богатых до 75%. После чего, кстати, и сбежал в Россию
актер Жерар Депардье.

ружились нарушения правил приема
на работу не по его вине, однако он не
желает переводиться на другое место
службы. Поводом для отказа от рабочего места может быть и разглашение
работником так называемой коммерческой тайны, например, если он расскажет, сколько зарабатывает.
У работодателя появятся законные основания заставить сотрудников трудиться больше и забесплатно.
Так, он может установить ненормированный рабочий график, за что
дополнительная оплата не предусматривается.
Хочется верить, что все антисоциальные нормы действительно будут
устранены ко второму чтению. Специальная рабочая группа в Минсоцполитики провела не один десяток
заседаний по этому поводу. Однако
что будем иметь в сухом остатке, покажет время.
Примечательно другое. Митинги
против принятия Трудового кодекса
Украины, безусловно, проводились.
Однако массовыми и долгосрочными
их точно назвать нельзя. Да и сейчас складывается впечатление, что
аспект трудовых отношений украинцев не волнует.
Вадим Карасев отмечает, что во
Франции всегда вспыхивали протесты при любой попытке реформирования трудового законодательства,
а также наступления на социальные
права граждан. Это связано как с
историей страны, так и с ее традициями относительно трудовых отноше-

УКРАИНЦАМ ДЛЯ
ОТСТАИВАНИЯ СОБСТВЕННЫХ
ПРАВ НЕ ХВАТАЕТ
САМООРГАНИЗАЦИИ СНИЗУ,
ТРУДОВОЙ СОЛИДАРНОСТИ
И АКТИВНОСТИ

регионе, оно составило 9,1% по сравнению с прошлым годом.
Поэтому попытка найти компромисс будет предпринята. Впрочем, не
по ключевым пунктам.
«Один из вариантов: стороны возьмут паузу в рассмотрении вопроса и
перенесут внедрение этой реформы
на какое-то время. Проведут чемпионат Европы, а потом вернутся на
исходные позиции. Это будет в интересах как французского общества,
так и европейского футбола. Ведь
болельщики есть как среди предпринимателей, так и среди работников»,
— считает Александр Шнырков.
Политолог, директор Института
ЕВРО-2016 ПОД УГРОЗОЙ СРЫВА
глобальных стратегий Вадим Карасев также допускает, что властям на
Как бы то ни было, сейчас Олланд время проведения Евро–2016 удастзанял жесткую позицию и не собира- ся разрядить обстановку.

лугода. Но недавно вице-премьер
Павел Розенко заверил, что ко второму чтению в законопроекте будет
закреплена норма, не позволяющая
устанавливать испытательный срок
свыше одного месяца. Впрочем, пока
не будет опубликован текст Трудового кодекса со всеми изменениями,
делать выводы рано.
Принятая же в первом чтении
версия позволяет уволить человека, утратившего трудоспособность
и не являвшегося на работу более
четырех месяцев. Мало того, трудовой договор может быть разорван
на основании состояния здоровья
сотрудника, но решение должно подтверждаться соответствующим медицинским выводом.
А пункт 2 ст. 104 допускает увольнение работника в случае, если обна-

ний. Завоеванные права и свободы
французы отдавать не намерены.
«Мы же перестали быть обществом труда, превратившись в общество розничной и рыночной торговли.
Произошла депролетаризация и деиндустриализация: люди на рынках
барышничают чем попало, а политики
наверху — должностями, интересами
(в том числе и национальными). На
этом фоне профсоюзы слабые, анемичные, неактивные и неэффективные. Поэтому бороться за социальные
права граждан они не могут. Украинцам для отстаивания собственных
прав не хватает самоорганизации снизу, трудовой солидарности и активности. Реанимация же профсоюзов уже
не поможет», — подытожил эксперт.

Антонина МИРОШНИЧЕНКО

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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обо всем рассказать Никсону и уговорить его на встречу с Пресли. Дело
в том, что одно-единственное фото с
певцом могло сильно повысить рейтинги главы государства. Элвиса
обожала вся Америка, и засветиться
с ним означало перебрать на себя
часть этой любви.
Вот только было во всей этой
истории несколько но, и одно самое
главное — Король возжелал стать
специальным агентом ФБР по особым делам. Элвис хотел работать
под прикрытием и внедряться в разные группы и организации. Услышав
об этом условии, Никсон вскипел и
отказался от встречи. Он не был готов дать значок федерала самовлюбленной звезде со странностями.
Однако помощник Пресли придумал способ, благодаря которому
глава государства спустя несколько
часов с радостью принял эксцентричного гостя. Оказалось, что одна
из дочерей Никсона просто фанатеет
от Великого Элвиса. И когда ей слили информацию о том, что ее отец не
хочет встречаться с певцом, девушка
устроила истерику, потребовав автограф Короля. У президента могущественной страны выбора просто не
осталось…
В перерывах между съемками
в «Карточном домике», в котором
Кевин Спейси также исполнил роль
главы Белого дома, актер перевопло-

тился в Ричарда Никсона. Однако работа эта оказалась нелегкой, так как
актеру пришлось играть реального
37-го президента США, а не вымышленного персонажа. Чтобы вжиться в
образ, Кевин просмотрел очень много видеозаписей с выступлениями
Никсона. По словам Спейси, тот был
очень глубоким человеком, хоть и ругался, как «летучая мышь из ада».
Подводя итог, можно сказать, что
Кевин Спейси был традиционно органичен и харизматичен (он будет таким, даже если сыграет дерево). Чего
нельзя сказать об исполнителе роли
короля рок-н-ролла.
Майкл Шеннон, известный по картинам «Дорога перемен», «8 миля»,
«Перл Харбор», не смог искусно изобразить эксцентричного Элвиса. Вопервых, его схожесть с реальным
персонажем абсолютно нулевая.
Узнать в мрачном мужчине знаменитость можно было лишь по фирменным прическе, очкам и костюму.
Во-вторых, у актера не получилось
раскрыть своего героя, несмотря на
то, что экранного времени ему было
уделено куда больше, нежели Никсону. Абсолютно постный, неинтересный, неубедительный, скучный…
Элвис не мог быть таким по определению.
Режиссерское кресло отдали новичку — Лизе Джонсон, которая до
этого уже сняла несколько фильмов,

«Двое во вселенной» — очень красивая
и трагичная lovestory от известного
итальянского режиссера Джузеппе
Торнаторе. В этой мелодраме есть все:
чувства, загадка, интрига… А главное
— этот фильм заставляет думать
и сопереживать, что в нынешнем
кинематографе давно ушло на второй план.
Эд и Эми — ученый и студентка, которые изучают космические просторы и параллельные измерения. Несмотря на существенную разницу
в возрасте, они — родственные души. Вот уже
шесть лет длится их роман, однако видятся они
не часто, так как живут в разных городах. Хотя
посредством мобильного телефона и компьютера
общаются регулярно.
Приближается очередная встреча влюбленных:
в университете должна состояться конференция
по астрофизике, на которой будет выступать Эд.
Однако он присылает Эми сообщение, в котором
говорит о том, что не сможет приехать, посему девушке не нужно туда ходить. А в это время главная
героиня уже сидит в амфитеатре и внимательно
слушает докладчиков. И тут один из них объявляет
о том, что известный астрофизик Эдвард Фоером
скончался несколько дней назад...
Но как такое может быть? Ведь всего минуту
назад Эми получила от него сообщение. Более
того, СМС-сообщения приходят и дальше…
Для того чтобы разобраться во всем, девушка
приезжает в родной город своего возлюбленного
— Эдинбург. Как выяснилось, выстроена определенная система, благодаря которой ей все время
приходят сообщения и подарки от Эда. Однако
мужчина оставил за ней право прекратить это по-
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тустороннее общение. В таком случае Эми должна отправить ему месседж, повторяя свое имя
одиннадцать раз (согласно теории ученого, во
вселенной у каждого человека существует одиннадцать двойников).
Однажды девушка настолько расстроилась, посмотрев очередное видеопослание, что решила поставить точку. Но очень скоро начинает жалеть об
этом и пытается найти способ вновь получать сообщения от Эда. Сможет ли она повернуть время

но ничем особенным похвастаться не
может. Сценаристы Джо Сагал, Сьюзен Стэднер, Кэри Элвис тоже не
слишком заморачивались. Даже при
посредственной режиссуре ленту
могли вытянуть диалоги (особенно
важна сцена встречи Элвиса и Никсона), будь они более искусными. Однако в большинстве своем реплики были
скучными и притянутыми за уши.
В итоге картина со столь ярким
сюжетом с треском провалилась в
прокате, заработав в США чуть более миллиона долларов! Это практически антирекорд, учитывая то, что в
Америке фильм вышел в прокат еще
22 апреля. Во многих европейских
странах «Элвиса и Никсона» покажут
летом, однако это вряд ли исправит
ситуацию.
Это должен был быть искрометный исторический анекдот, а получилось какое-то невнятное повествование непонятно о чем и для чего.
Пожалуй, это самый большой кинопровал года. А ведь потенциал у картины был огромный. И абсолютно непостижимо, как можно было загубить
то, что сама история преподнесла на
блюдечке?
Хорошо в этом фильме лишь
одно: хронометраж составляет всего
86 минут, так что мучиться вам долго
не придется.

Анна СПИВАК

вспять или же найдет в себе силы жить дальше?
Об этом вы узнаете, только посмотрев фильм...
Главные роли в картине исполнили Джереми
Айронс и Ольга Куриленко. За 16 лет своей актерской карьеры наша соотечественница успела
сняться в 57 фильмах. В последние годы Куриленко часто играет со знаменитостями первого эшелона. Вот только ни одной действительно яркой
ролью актриса похвастаться не могла. Порой даже
складывалось впечатление, что и особых дарований у нее нет, кроме модельной внешности.
Но в картине «Двое во вселенной» Ольга Куриленко, кажется, начала раскрываться. Все 116
минут экранного времени она была главной и, что
самое важное, ей хотелось сопереживать.
А 67-летний Джереми Айронс внезапно помолодел, сыграв влюбленного ученого. Актеру
удалось убедительно изобразить своего героя.
Наверное, это его лучшая роль за последние несколько лет.
Режиссером картины стал знаменитый итальянец Джузеппе Торнаторе. Он известен по
фильмам «Легенда о пианисте», «Лучшее предложение», «Малена». Каждая его работа — это
настоящий шедевр. «Двое во вселенной» чуть не
дотягивает до его уровня. Но, несмотря ни на что,
фильм получился достойный. Хоть он и напоминает картину 2007 года «P.S. Я люблю тебя» режиссера Ричарда Лагравенезе с участием Хилари
Суонк и Джерарда Батлера. Однако нынешняя
lovestory куда более чувственная и эстетичная.
Кстати, музыку к картине написал маэстро Эннио Морриконе, так что это еще один аргумент
посмотреть мелодраму «Двое во вселенной».

Евгения ПРОРЫВАЙ
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«Реальная история, в которую вы
не поверите» — таков слоган фильма.
Режиссер Лиза Джонсон рассказала зрителям о том, как готовилась
встреча Элвиса и 37-го американского президента, о чем они говорили и
до чего договорились. Хоть стенограммы разговора не существует, но
некоторые свидетели этого исторического события все же описали его
в своих мемуарах. А главное — существует фотография, на которой в
овальном кабинете Белого дома запечатлены Элвис Пресли и Ричард
Никсон. Кстати, этот снимок самый
востребованный в Национальном архиве США. По популярности он опережает изображения высадки американских астронавтов на Луну.
Итак, согласно сюжету, однажды
король рок-н-ролла решил, что может помочь государству бороться
со многими бедами. Например, его
жутко тревожило то, что молодежь
все больше подсаживается на наркотики. Прихватив своего товарища
и давнего помощника Джерри, он
устремляется в Вашингтон. Прямо в
самолете певец пишет письмо президенту (просит друга просмотреть его
на предмет ошибок), в котором просит о встрече.
Приземлившись, Элвис решает
лично отвезти послание в Белый дом.
Секретная служба президента после
нескольких проверок письма решает

ДОРОГИЕ НАШИ
ЧИТАТЕЛИ!

Периодичность
выхода

В далеком 1970 году Элвис Пресли
просто смотрел телевизор
и вдруг понял, что именно он
может спасти страну. Король
рок-н-ролла вылетел в Вашингтон,
решив рассказать о своей «миссии»
самому президенту США Ричарду
Никсону. История их знакомства
и стала основой для фильма
«Элвис и Никсон», главные роли
в котором исполнили Майкл
Шеннон и Кевин Спейси.

Индекс

КИНО
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