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БЮДЖЕТ-ВИРОК,

АБО
ФІНАНСОВА ЯДЕРНА ЗБРОЯ
ПРОТИ КРАЇНИ
Проект держбюджету–2016, який розглядався МАКРОПОКАЗНИКИ — ПОВІТРЯНІ КУЛЬКИ
на позачерговому засіданні парламенту,
Друга версія держбюджету, яку розє найгіршим за всю історію незалежної
глядали на позачерговому засіданні
України. Поданий Кабміном документ ВР, фактично спрямована на вбивство
фактично є вироком для держави. Саме економіки країни та знищення українців,
тому він був скерований на доопрацювання. і без того доведених діяльністю нинішНайвірогідніше, нова версія головного нього уряду до крайнього зубожіння.
Лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимофінансового плану базуватиметься на
шенко,
яка брала участь в ухваленні 18
старій податковій системі з внесенням
держбюджетів, констатувала, що ниправок, на яких наполягає МВФ. Але ключові нішня версія кошторису є фінансовою
показники вочевидь залишаться без змін. І ядерною зброєю проти країни.
хоча депутати не втрачають сподівань, що
«Були різні уряди, були корумповані
вдосконалений бюджет буде розглянуто та авторитарні режими, були режими,
цього тижня, ухвалення державного майже наближені до диктатури. Були
уряди різного рівня компетентності.
кошторису, швидше за все, знову відбудеться Але
такого принизливого для країни,
похапцем, під ялинку та бій курантів. непрофесійного, незбалансованого
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бюджетного режиму, який нам запропонував чинний уряд, ніколи не було.
Це найгірший бюджет за всі часи існування незалежної України. Це бюджет
тотальної руйнації кожної сфери економіки. Це прощальний бюджет. Або
країна прощається з цим урядом на
чолі з прем’єр-міністром, або нам доведеться попрощатися з усіма надіями
на стабілізацію економіки, її зростання
та на реальні позитивні зміни в державі», — підкреслила політик.
Позицію «Батьківщини» підтримують
інші парламентські фракції. «Самопоміч» та Радикальна партія також відмовилися схвалити проект держбюджету
в тій редакції, яка була представлена
Верховній Раді. Критичні зауваження
цих політичних сил були тотожними.

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ:

GAZETAVV.COM

Перша й найголовніша заувага —
ефемерність показників. За словами
народного депутата від «Самопомочі»
Тетяни Острікової, парламенту запропонували проголосувати за набір цифр,
не підтверджених розрахунками.
«Доходи бюджету існують тільки
в уяві Міністерства фінансів, а витрати бюджету на 100–150 млрд грн
надуті. Дуже яскравий приклад — податок на прибуток. План 2015 року
передбачав 41 млрд, зібрали близько
36–37 млрд. Що пропонує державний
бюджет на 2016-й? План — понад
50 млрд грн. За рахунок чого буде
зібрана така сума? Ця цифра абсолютно недостовірна», — констатувала
парламентар.
(Закінчення на стор. 2)

Рекомендованная цена
2 грн 30 коп.
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ПОЛИТИКА
(Закінчення. Початок на стор. 1)
Юлія Тимошенко зазначила, що
уряд не врахував попередніх помилок. А рівень ВВП та інфляції, закладений у держбюджет, взяли зі
стелі. Це є першою причиною, чому
проект Кабміну не можна було
ухвалювати в жодному разі.
Політик також розкрила маніпуляцію уряду із замилювання очей
щодо зростання ВВП та стабілізації
економіки. Адже, за її словами, розмір валового внутрішнього продукту
(ВВП) запропонували в гривнях.
«Але побачити справжню трагедію національної економіки ми
можемо, проаналізувавши реальний ВВП у доларах. Порівняно з початком 2014 року, відколи чинний
уряд на чолі з нинішнім прем’єрміністром прийшов до влади, ВВП
в реальному вимірі у валюті впав у
2,2 раза», — зазначила вона.
Справді, у 2014 році Кабмін
планував падіння ВВП на 3%, хоча
цей показник склав 7%. На 2015
рік Кабмін заклав падіння ВВП на
рівні 5,5%, тоді як навіть за офіційними розрахунками межа опустилася до 9%.
«Зараз вони беруть липневі чи навіть травневі макроекономічні дані й
на їх базі складають бюджет, стверджуючи, що ВВП зросте на 2%. Уся
динаміка свідчить про те, що ВВП
буде падати, а вони показують 2%
зростання!» — обурена Тимошенко.
Не ліпша ситуація і з інфляцією.
За словами лідера «Батьківщини»,
планувалося, що темпи знецінення
грошей у 2014 році становитимуть
12%, але цей показник наблизився
до 25%. У 2015 році інфляцію прогнозували вже на рівні 26,7%.
«Статистика ж фіксує 45,8% за
цей рік. Я можу твердо сказати,
що за два роки реальна інфляція
склала рівно стільки, наскільки
впала гривня. Тому що в світі ціни
в доларах залишилися практично стабільними, і коли курс гривні
впав, то ціни підвищилися мінімум у
2,6 раза. У 2016-му планують інфляцію на рівні всього 12%, тоді як спостерігається тенденція до зростання
цін», — підкреслила Тимошенко.
Другою причиною, з якої нізащо
не можна було ухвалювати бюджет,
є посилення податкового тиску на
малий та середній бізнес.
«У цьому бюджеті уряд закладає
збільшення податкового тиску на
120,8 млрд грн. Загальні доходи

«У всьому світі малий бізнес
формує бюджет, створює робочі
місця. Малий бізнес — це основа
економічного процвітання країни.
Уряд у цьому бюджеті вдвічі підвищує податкове навантаження
для 3 млн самозайнятих підприємців. А для малого бізнесу, який
відноситься до другої категорії, — у
5 разів!» — підкреслила лідер
«Батьківщини».
Вона зазначила, що це податкове навантаження фактично викине
на вулицю підприємців із їх родинами. Такий бюджет доб’є середній
клас і примусить економічно самостійних людей залишати країну.

УЯВНА ІНДЕКСАЦІЯ
ТА ПРИМАРНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ
Юлія Тимошенко наголосила,
що сенс ухвалення бюджету, роботи уряду і політиків полягає у
тому, щоб життя людей покращувалося.
«Насправді політика останніх
двох років призвела до соціальної
та економічної трагедії у кожній родині. З моменту приходу до влади
цього уряду реальні доходи людей
впали разюче. Так, середня пенсія
в Україні знецінилась у 2,6 раза, і
цей процес продовжуватиметься.
Те саме стосується заробітної плати: реальні доходи людей у валютному вимірі скоротилися в 3,4 раза.
Причому не відбувається індексації ані пенсій, ані зарплат», — констатувала парламентар.
Звідси четверта причина, з якої
не можна було ухвалювати держбюджет: при вже цьогорічній інфляції у 46% урядовці заклали
індексацію зарплат і пенсій на наступний рік лише на 4%.

ресурсів, хоча ні переліку, ні сум
від таких вилучень не існує, вони
«взяті зі стелі».
«Я добре знаю, що з усіма колишніми кланами цей уряд домовився. Тому в мене питання: в
кого конфіскуватимуть майно?
Або почнеться конфіскаційний терор середнього класу, або оборона
країни не буде профінансована на
5,5 млрд грн», — припустила вона.
Окремої критики заслуговують
статті щодо доходів місцевих бюджетів. Навіть спікер ВР Володимир Гройсман звернув увагу на те,
що держкошторис не дотримується у цьому питанні принципу децентралізації.
Юлія Тимошенко зазначила, що
реальною децентралізацією є те,
коли 50% бюджету по видатках
закріплено за місцевими бюджетами.
«У 2014-му цей показник становив 42%, а зараз уряд знижує його
до 39%. Тобто, навпаки, триває
централізація фінансів. У 2014 році
власні й закріплені доходи місцевих бюджетів від загальних до-

ки недофінансували понад 2 млрд є народні депутати від «Батьківщигрн, через це пенсіонери будуть по- ни». На думку Тимошенко, до нього
збавлені пільг на проїзд у громад- потрібно було б ще додати збереському транспорті», — уточнила ження пільгового оподаткування
для малих підприємств і для малих
Тимошенко.
фермерських господарств.
КОНЦЕПЦІЯ «3Д»
«По-друге, мусить бути деофшоризація, адже бюджетом недоотриНаразі над новою версією держ- мано 285,5 млрд грн, що становить
бюджету та Податкового кодексу 47,5% доходів», — констатувала порозпочала працювати парламент- літик.
ська робоча група, до складу якої
Команда «Батьківщини» розвходять представники від кожної робила та внесла законопроект
фракції ВР. Спільно з урядовцями про податковий суверенітет Укравони намагатимуться відкоригува- їни та офшорні компанії. Детально
ти державний кошторис. Усклад- проаналізовано, де в світі існують
нює ситуацію і реакція МВФ. Так, офшорні зони, як вони працюють
наступного дня після позачергово- і як поставити український бізнес
го засідання ВР перший заступник у такі рамки, в яких він платив би
директора-розпорядника
Фонду податки вдома, а не виводив усі
Девід Ліптон висловив стурбова- прибутки через офшори. Якщо заність з приводу фактичного відхи- кон ухвалять, тема офшорів буде
лення урядових пропозицій щодо закрита раз і назавжди.
Податкового кодексу та проекту
«По-третє, потрібна детінізація
держбюджету–2016.
бізнесу, економіки. Завжди через
«Затвердження бюджету, пара- бюджет перерозподілялося близьметри якого не відповідають цілям ко 29–30% ВВП при стабільній попрограми на 2016 рік і середньо- датковій системі. Це обсяг доходів
строковій перспективі, перерве бюджету. Реально ж у доходну

ЯКЩО МИ ХОЧЕМО ДОБРА ЛЮДЯМ,
КРАЇНІ, ДІЙСНО ХОЧЕМО ЖИТИ
І ПРАЦЮВАТИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, А НЕ ДЛЯ
КОРУПЦІОНЕРІВ ПРИ ВЛАДІ, — ЦЕЙ УРЯД
МАЄ НЕГАЙНО ПІТИ У ВІДСТАВКУ
РАЗОМ ІЗ ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРОМ!
ходів державного бюджету стано- програму і неминуче призведе до
вили 22,2%, зараз вони знизилися збоїв у пов’язаному з нею міжнадо 19,6%. Це означає, що місцевим родному фінансуванні», — наголобюджетам перепадатиме мен- сив Ліптон.
ше», — підкреслила лідер «БатьківУряд стовідсотково скористащини».
ється цією зачіпкою. Але також
слід нагадати, що МВФ переймається не самим проектом бюджету,
а його збалансованістю й можливістю виконання. Те саме стосується і податкової реформи. Крім того,
Фонд зацікавлений у реальній боротьбі з корупцією, а не тій, що нині
триває в Україні лише в заявах та
на папері.
Своєю чергою «Батьківщина»
передала уряду свої пропозиції
щодо держбюджету та податкової
Також вона зазначила, що міс- реформи, які можна умовно нацевим бюджетам передані функції звати концепцію «3Д»: дерегуляція,
і повноваження на фінансування деофшоризація та детінізація екоосвіти, охорони здоров’я у розмірі номіки.
62 млрд грн, але гроші на ці видат«Перше і головне — це дерегуляки «не делеговані» з центрального ція. Потрібно звільнити весь бізнес
бюджету.
від засилля корупції, контролю, не«Виходить, що місцеві бюджети припустимих податків, вивільнити
в цьому проекті держбюджету бу- економіку», — зазначила Юлія Тимодуть на 8 млрд грн недофінансова- шенко.
ні на освіту, на 8,8 млрд грн. — на
До парламенту вже внесено
охорону здоров’я, 6,4 млрд грн не законопроект, який суттєво знидоплатять загальноосвітнім шко- жує податки для усіх підприємців
лам. Навіть на транспортні видат- України. Співавторами документа

ПРИ ВЖЕ ЦЬОГОРІЧНІЙ
ІНФЛЯЦІЇ У 46% УРЯДОВЦІ
ЗАКЛАЛИ У ДЕРЖБЮДЖЕТ-2016
ІНДЕКСАЦІЮ ЗАРПЛАТ І ПЕНСІЙ
НА НАСТУПНИЙ РІК
ЛИШЕ НА 4%
«Вони сказали, що на 12% заклавід податків Кабмін планує наростити на 24% за рахунок збільшен- дають індексацію пенсій і зарплат.
ня податкового тиску. При тому, Але це неправда. Тому що стільщо ВВП вони планують збільшити ки вони дають лише в грудні 2016
на 2%. Це означає посилення по- року, і це ще не гарантовано. А
даткового тиску, що призведе до весь рік, при такій шаленій інфляостаточного падіння економіки», — ції і зростанні цін на все, люди будуть без індексації», — додала Юлія
уточнила Тимошенко.
Третя
причина
бракування Тимошенко.
Згубним для країни, на думку
цієї версії державного кошторису — знищення пільгової систе- політика, є також те, що збільми оподаткування для малого шення видатків на оборону в розта середнього бізнесу, фермер- мірі 5,5 млрд грн заплановане за
рахунок конфіскації корупційних
ських господарств.
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ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

частину ВВП зараховується не 29%,
а лише 24,9%», — зауважила Тимошенко.
За її словами, «реально недоплановується бюджет за рахунок
тіньових грошей, а це близько 106–
107 млрд грн, які не занесли в доходну частину бюджету».
Лідер «Батьківщини» переконана, що бюджетна політика країни
має базуватись на трьох ключових
стратегічних речах: «По-перше, докорінне зниження податків. Подруге, не забувайте, головний
інвестор нашої економіки — український громадянин. Якщо ми кожну
родину ставимо на межу банкрутства, ми тим самим руйнуємо нашу
економіку. Отож, підвищення доходів громадян є стратегічною лінією.
Коли люди зможуть купувати продукцію малого бізнесу, він ставатиме на ноги. І по-третє, необхідно
подолати корупцію».
На її думку, «якщо ми хочемо добра людям, країні, дійсно хочемо
жити і працювати для людей, а не
для корупціонерів при владі, — цей
уряд має негайно піти у відставку
разом із прем’єр-міністром!»

Аріна МАРТОВА
Подписной индекс:
23115
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Антисоціальні
ініціативи уряду
Багато критики спричинив проект Мінфіну щодо
внесення змін до Податкового кодексу України. Проте
це — аж ніяк не єдине підводне каміння, яке підготував
нам Кабмін під соусом бюджету країни на 2016 рік.

ПОДАТКОВА НЕДОРЕФОРМА,
НЕДОРЕФОРМА,
або Як «общипати гусака» по-українськи
«Оподаткування — це мистецтво общипати гусака так,
щоб отримати максимум пір’я та мінімум крику», — казав
міністр фінансів Франції Жан-Батіст Кольбер. Українським
урядовцям вочевидь ще далеко до опанування цього
виду мистецтва. Адже вони провалили розробку нового
Податкового кодексу, за яким країна мала жити вже з 1 січня
2016-го, проте галасу з цього приводу здійняли на всю країну.
Під час позачергового засідан- поправки. Тобто бюджет на наступня Верховної Ради 17 грудня спікер ний рік планується формувати на
Володимир Гройсман заявив, що основі старого кодексу з «косметичпарламент і Кабмін домовилися про- ними змінами».
довжити роботу над новим ПодаткоІлля Несходовський каже, що повим кодексом у 2016 році. Оскільки даткові ставки не будуть суттєво
за день до цього комітет Верховної змінені: «Можливо, буде зменшеРади з питань податкової та митної ний єдиний соціальний внесок, який
політики не підтримав урядовий ва- сплачує роботодавець і який нарахоріант податкової реформи. Як відомо, вується на заробітну плату. Нині він

УРЯД НЕ ХОЧЕ КОНФЛІКТУВАТИ
З ОЛІГАРХАМИ,
ТОМУ НЕ ЗАПЕРЕЧУЄ ПРОТИ ТИСКУ
НА МАЛИЙ І СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС
З БОКУ МІЖНАРОДНИХ
КРЕДИТОРІВ

громадянської ініціативи «Реанімаційний пакет реформ» Володимир
Дубровський. — Фонд створений розвинутими країнами, де популярні антисоціальні реформи. Проте країни з
реформістськими урядами, зокрема
Грузія і Киргизстан, часто переконували МВФ, що їхні рецепти принесуть більший успіх у конкретно взятій
економіці. На жаль, український уряд
цього зробити не зміг або не захотів.
Кабмін у своєму проекті податкової
реформи пропонував речі, прийнятні
для МВФ, але шкідливі для економіки України і нашого подальшого розвитку».
Експерт звертає увагу, що більша
частина тіньової економіки в країні
зосереджена у великому бізнесі: «У
нас своєрідний шлях розвитку. Ми
стали країною третього світу, будучи доти однією з найрозвинутіших
індустріальних держав. У нас велика
концентрація капіталу. Так, у 2013
році 18 українських мільярдерів володіли майном у розмірі 28% від ВВП
країни. Для порівняння: в Америці ця
частка тоді дорівнювала 12% ВВП.
Податки, які підприємці платять за
спрощеною системою оподаткування, що її хоче зруйнувати Мінфін,
становлять лише 1/16 нашої економіки. Проте зайнятість населення у
малому бізнесі майже така сама, як
у промисловості: понад 2 млн осіб
проти 3 млн».
Володимир Дубровський додає,
що уряд не хоче конфліктувати з
олігархами, тому не заперечує проти тиску на малий і середній бізнес
з боку міжнародних кредиторів:
«Бюрократизованому Мінфіну це вигідно, адже вони, десь прорахувавшись, зможуть «наїхати» на якісь під-

він мав стати «середнім арифметич- становить у середньому 41%. З 1 січним» між початковим документом ня 2016 року, згідно з законодавКабміну та законопроектом, роз- ством, буде застосовано коефіцієнт
робленим під керівництвом голови 0,6 — тобто ця ставка зменшиться до
профільного комітету Ніни Южаніної. 22–24%. Як Мінфін, так і податковий
Однак експерти сходилися на дум- комітет парламенту пропонують зниці, що про жоден компроміс там не зити цей показник до 20% — гадаю,
йшлося, адже зберігалися урядові це проголосують.
«драконівські» методи перекладання
Окрім цього, очевидно, буде скаподаткового навантаження на плечі сований імпортний збір, змінені ставпідприємців та населення.
ки по акцизах та рента на видобу«Уряд проігнорував роботу цілої вання газу. Інші податки, швидше за
реформаторської команди, а також все, будуть проіндексовані на рівень
пропозиції бізнесу, — каже «ВВ» екс- інфляції.
перт громадської ініціативи «Реанімаційний пакет реформ» Ілля Несходовський. — Кабмін просто намагався
догодити Міжнародному валютному
фонду. Але остаточне рішення ухвалюватимуть депутати, і є надія, що
вбити бізнес-клімат в Україні вже не
вийде».
Депутат від фракції «Батьківщина»
Олександра Кужель підкреслила, що
уряд не передбачив жодного кроку, аби вивести з тіні гроші олігархів,
Для сільськогосподарських ви- приємства, наперед «вибити» з них
проте вирішив знищити малий та се- робників ліквідують спецрежим ПДВ, податок на прибуток і залатати діру
в бюджеті. Тому Мінфін залишає за
редній бізнес: «Усі диктатори бояться але з відшкодуванням».
підприємців, оскільки вони є основою
Цікаво, що 18 грудня води у вогонь собою можливість у ручному режидемократії. Малий і середній бізнес підлили чиновники МВФ. Вони заяви- мі встановлювати суму податків та
робив обидва Майдани. Урядовий ли, що якщо в Україні не буде ухвале- тероризувати бізнес перевірками.
Податковий кодекс не може бути ний Податковий кодекс, котрий від- Це зручно Мінфіну, а МВФ воліє заприйнятий, бо це — повідомлення біз- повідає вимогам фонду, то кредитів плющувати очі на такі дії, бо вони
дозволяють хоч якось наповнювати
несу про смерть».
ми більше не отримаємо.
Тим часом депутати пообіцяли
«У МВФ є свої методи, як сфор- нашу казну».
створити робочу групу і все-таки вне- мувати бюджет із дефіцитом не більВалентина РИНГЕЛЬ
сти до чинної податкової бази деякі ше як 3% ВВП, — каже «ВВ» експерт

МІНФІН, ПРОРАХУВАВШИСЬ,
ЗМОЖЕ «НАЇХАТИ» НА ЯКІСЬ
ПІДПРИЄМСТВА, НАПЕРЕД
«ВИБИТИ» З НИХ ПОДАТОК
НА ПРИБУТОК І ЗАЛАТАТИ
ДІРУ В БЮДЖЕТІ

Подписной индекс:
23115

Зокрема, йдеться про законопроект №3628, який вносить зміни
до 38 існуючих податкових законів
та положень. Він, всупереч статті 22 Конституції України, звужує
права та свободи найменш захищених категорій населення, таких як
пенсіонери, інваліди, чорнобильці,
сироти й діти, позбавлені батьківського піклування, самотні матері,
ветерани та учасники війни, науковці, медики, освітяни й інші.
Очевидно, уряд залишився у захваті від цьогорічного «Бюджету
виживання» і вирішив поширити антисоціальну практику й на 2016 рік.
З 1 січня продовжується обмеження пенсійних виплат для працю-

ту. Проте в разі ухвалення Закону
України «Про Державний бюджет
на 2016 рік» грошове забезпечення
мобілізованим здійснюватиметься з
огляду на наявні фінансові ресурси.
Дітей уряд також не залишив
поза увагою. Раніше батьки дитини у дитсадку сплачували за
харчування лише 60% (у міській
місцевості) та 40% (у сільській місцевості) від повної вартості. Тепер
із місцевого бюджету оплачуватиметься харчування лише дітейсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів
та дітей із малозабезпечених сімей.
Аналогічні нововведення стосуються й учнів 1–4 класів.

УРЯД ПРОСТО ЗАБИВАЄ ЦВЯХИ
У КРИШКУ ТРУНИ НАЙМЕНШ
ЗАХИЩЕНИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ,
НАМАГАЮЧИСЬ «ЕКОНОМНО
ТА РАЦІОНАЛЬНО ВИКОРИСТАТИ
ДЕРЖАВНІ КОШТИ». ПРОТЕ
ЧИ ПОТРІБНА НАМ ТАКА ЕКОНОМІЯ?
ючих пенсіонерів. Близько 1,2 млн
пенсіонерів отримають лише 85%
від своєї пенсії. Кабмін у бюджеті
пропонує підвищувати прожитковий мінімум у три етапи: з січня
2016 року для осіб, що втратили
працездатність, він складе 1074
грн, з травня — 1130 грн, а у грудні
— 1208 грн. Проте у законопроекті
№3628 максимальний розмір пенсії
у 2016 році зменшено з 10 прожиткових мінімумів до 10740 грн, тобто
для цієї категорії пенсіонерів уряд
фактично залишає прожитковий
мінімум на січневому рівні.
У 2016 році для призначення
пенсій використовуватиметься показник середньої заробітної плати
в Україні, з якої сплачено страхові
внески, обчисленої як середній показник за 2012, 2013, 2014 роки.
«Замороження» показника середньої заробітної плати на рівні 2012–
2014 рр. істотно обмежує права
пенсіонерів.
Понад 22 тис. медиків, освітян,
залізничників, авіаторів, спортсменів, артистів та інших категорій
робітників втрачають спеціальний
статус для виходу на пенсію за вислугою років.
Скасовується мінімальний граничний обсяг розміру допомоги на
дітей самотнім матерям (який зараз становить не менше ніж 30% від
прожиткового мінімуму для дитини
відповідного віку) та збільшується
удвічі відсотковий розмір прожиткового мінімуму, який застосовується для обрахування розміру цієї
допомоги. В результаті реалізації
цих змін зменшиться обсяг зазначеної допомоги.
Також скасовується компенсація роботодавцям із держбюджету
середнього заробітку мобілізованого. Натомість таким працівникам
встановлюється грошове забезпечення за рахунок коштів бюдже-

Вища освіта, за планами уряду,
в новому році теж має нагадувати
біг із перепонами. Запланована ліквідація пільгових умов вступу для
дітей із багатодітних родин, дітейсиріт та позбавлених батьківського
піклування. Студентам із багатодітних родин уряд гарантує соціальні
стипендії.
Пільги на проїзд, зв’язок, ремонт,
поховання та квартплату для пенсіонерів, інвалідів, учасників війни,
багатодітних сімей, чорнобильців
та інших категорій пільговиків покладені на місцеві бюджети.
Планується проведення комерціалізації бібліотек, музеїв та інших закладів культури. Розширено список
можливих додаткових джерел доходів. Перелік платних послуг, що надаються такими закладами, затверджується Кабінетом міністрів України, а
порядок ціноутворення послуг — Міністерством культури України.
Поняття банківської таємниці у
новому році стане доволі відносним, адже Мінфін може отримати
доступ до приватної інформації
мільйонів громадян для перевірки
рахунків людей, що претендують
на будь-які соціальні виплати.
Індексація доходів населення
проводитиметься, якщо величина
індексу споживчих цін перевищить
поріг індексації у розмірі 103% замість існуючого порогу індексації у
розмірі 101%. В умовах зростання
цін на тарифи та послуги підвищення порогу інфляції призведе до ще
більшого зубожіння населення.
Отже, такими змінами уряд
просто забиває цвяхи у віко труни
найменш захищених верств населення, намагаючись «економно та
раціонально використати державні
кошти». Проте чи потрібна нам така
економія?

Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ
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За кілька днів після бенефісу прем’єра Арсенія Яценюка
в парламенті на сайті Кабінету міністрів було опубліковано
офіційний звіт уряду за минулий рік. На цей документ чекали
всі з нетерпінням: було неймовірно цікаво, яким чином
свої очевидні прорахунки урядовці можуть перетворити
на досягнення. Проте не варто навіть занурюватися в економічні
показники, щоб зрозуміти, що все це — лишень банальне
замилювання очей за допомогою красивих слайдів та цифр.
Аналізувати цей документ можна дуже довго. Проте хотілося б
зупинитися на кількох цікавих моментах.
Неабияк здивував розділ «Оцінка
роботи уряду». Причому оцінюють
роботу українських міністрів не громадяни України, думка яких могла б
звести нінащо позитивний контекст
документа. Роблять це світові політики. Так, у звіті нам наводять їхні
цитати, але без жодних посилань на
джерело та дату.
Наприклад, такі слова канцлера Німеччини Ангели Меркель: «Я
дякую урядові за курс реформ і
чудове виконання програми МВФ».
Та чи не вирвана ця цитата з контексту?
Не треба бути економічним генієм, щоб проаналізувати перебіг
тих самих реформ в Україні. Що
ви можете пригадати? Хіба лише
картинну реорганізацію міліції у поліцію. Але й тут не все гаразд. Адже
на кого рівняються новоспечені поліцейські? На свого міністра! Тобто
тепер їм теж можна поводитися так
само, як Арсен Аваков?
Йдемо далі. Джон Керрі, державний секретар США: «Мені було
дуже приємно почути на всіх зустрічах, що уряд, як і раніше, рішуче налаштований на реформи. І процес
реформ, хоча й важкий, є частиною
економічного майбутнього України». Цікаво, коли це було сказано? Чи не на початку лютого, коли
держсекретар прибув із візитом до
Києва? Але ж наш віз і досі там…
Віце-президент Єврокомісії Федеріка Могеріні: «Потужна політична воля української влади у проведенні реформ вражаюча. Я очікую
на подальшу роботу персонально з
прем’єр-міністром, урядом України і
українським народом, громадськи-

ми інституціями, аби далі просуватися у нашому порядку денному».
Та скільки можна чекати на зміни?
Ще трохи — і слово «реформа» стане у нас лайкою.
Окрім відвертого самовихваляння з допомогою світових політиків,
вразила ще одна річ. Точніше, один
із найголовніших розділів — «Стан
виконання Програми уряду». Тут
нам у відсотках розповіли, як усе
чудово (програма виконана або
в процесі виконання). Тож:
Нова політика безпеки —
93,2%;
Нова політика державного
управління —
97,9%;
Нова антикорупційна політика —
96,5%;
Нова економічна політика — 73,5%;
Нова політика управління
державною власністю —
66,7%;
Нова продовольча політика — 95,0%;
Нова політика енергетичної
незалежності —
95,7%;
Нова соціальна політика —
94,6%;
Нова культурна політика —
93,8%;
Нова політика міжнародної
допомоги —
97,3%.
Помічаєте, як у нашій країні все
змінилося на краще? Ні? Дивно. В
уряді це помічають. Так, найліпше в
нас із реформами в сфері державного управління, а найгірше (умовно, адже все одно відсотки доволі
високі) — в царині управління державною власністю. От уже ж підлестили собі урядовці!
Загалом у цьому звіті багато
чого цікавого. Вивчати його варто
буквально під мікроскопом, не минаючи жодного рядка. Але час від
часу здається, що читаєш не звіт, а
фантастичний роман. То, може, годі
марнувати свій талант і краще перестати мучити країну?

Микола БИКОВ

ДУМКА ЕКСПЕРТА

«Нас змушують спати, як папуг»
Руслан БОРТНИК,
директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики:
«Це взагалі не звіт — це вільний виступ
Кабміну на тему своєї діяльності. Звіт повинен ґрунтуватися на пунктах урядової
програми. До речі, вона передбачала понад 50 реальних кроків. З них було здійснено лише сім. Все інше або забуте, або
закамуфльоване загальними фразами.
Ще я вперше бачу урядовий звіт, у якому
відсутні ключові економічні показники.
Отож, повторюся, що це — просто вільний виступ.
До того ж, звіт повинен бути
представлений у ВР. Це правовий
документ, який дає змогу ухвалювати рішення щодо схвалення діяльності Кабміну або його відставки.
Наведені цитати світових політиків — спроба відволікти увагу. Невикорінна традиція, коли реальні
цифри намагаються приховати за соці-
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ологічними опитуваннями або чиїмись
суб’єктивними оцінками. Нам на очі накидають покривало і змушують спати,
як папуг... Саме таке ставлення до свого народу демонструє уряд. Я не уявляю собі звіт уряду Німеччини, в якому
б на першій сторінці наводилися цитати Яценюка про уряд Німеччини.
Ті високі відсотки, які поставив собі
уряд, свідчать про його тотальну безвідповідальність перед суспільством.
Адже жодна реформа не дала позитивного соціального ефекту, навіть реформа поліції, яка на початках сприймалася позитивно. Нині ж кількість
злочинів тільки зростає.
А взагалі складається враження, що
цей звіт писали не для України, а для
зовнішніх партнерів. Аби показати їм,
які ми успішні».

11 грудня, в останній день передостаннього сесійного тижня, у
Верховній Раді так і не був оприлюднений звіт уряду про рік
його роботи. Навіть повноцінної презентації звіту побачити
не вдалося, а виступ прем’єр-міністра народні обранці
перетворили на малопристойне видовисько. Тому експертам,
які зазвичай працюють з урядовими документами, аналізують
їх, висловлюють свої зауваження та пропозиції, нині доводиться
«звітувати замість уряду». Почати слід із порівняння прогнозних
показників, закладених у бюджет-2015, з реальними цифрами.
Кабінет міністрів прогнозував,
що цього року падіння ВВП становитиме 2%. Насправді ж маємо зниження на 15–20%, адже в 2014 році
він складав майже 100 млрд дол.
США, а цьогоріч — близько 80–85
млрд дол. США. Тобто уряд «не вгадав» із прогнозом у 7–10 разів!
Якщо ближче до кишені, то нагадаю, що ВВП на душу населення
скоротився з 2315 дол. до майже
1900 дол. на рік.
Інфляція на 2015-й планувалася у розмірі 14,1%, але лише за 11
місяців склала 42,3%, тобто рівень
«невгадування» — трикратний.
Це показник загальної інфляції.
Якщо ж розглядати її приземленіше та подивитися на зростання
вартості продуктів, що входять до
«борщового набору», який в Україні є
замінником американського «індексу БігМаку», то ситуація видається
просто вражаючою. За даними проекту «АПК-Інформ: овочі та фрукти»,
нині порівняно з груднем минулого
року капуста подорожчала в 6,3
рази, морква — в 5 разів, цибуля — в
4 рази, буряк — в 2,5 рази, картопля
— майже вдвічі. І лише ціна на м’ясо
збільшилася приблизно на чверть.
За рік суттєво зросли й тарифи
на комунальні послуги. Так, вартість газу для населення (базовий
тариф) піднялася в 5,5 рази — з
1299 грн до 7188 грн за 1000 куб. м.
Опалення подорожчало майже
втричі, а гаряча та холодна вода —
вдвічі. Зросла й вартість електроенергії — з 0,31 грн до 0,46 грн за
кВт*год (базовий тариф). А ось соціальні норми споживання комунальних послуг, за якими нараховують
субсидії для населення, були зменшені (по газу й гарячій воді — втричі,
по електроенергії — на чверть).
Наскільки зросла неплатоспроможність українців, можна зрозуміти за кількістю звернень за субсидіями на сплату комунальних послуг.
Цього року за ними звернулися
майже 5 млн домогосподарств!
Тобто третина українських родин
неспроможна без допомоги держави оплатити житлово-комунальні
послуги. Людям просто не вистачає
доходів. І це — наслідок соціальної
політики уряду, узгодженої із зовнішніми кредиторами.
Соціальні стандарти зросли на
13%, що на 1,1% менше, ніж запланована на цей рік інфляція. А якщо

враховувати, що реальність втричі
гірша, то, виявляється, українці зубожіли щонайменше на 25% порівняно з минулим роком.
Для співставлення: торік мінімальна зарплата складала 1218 грн,
або близько 80 дол. США, а цього
року (починаючи з вересня) — 1378
грн, або 60 дол. США. Мінімальна
пенсія дорівнювала 949 грн, або 61
дол. США, а нині — 1074 грн, або 46
дол. США. Через несуттєве підвищення прожиткового мінімуму середня зарплатня в країні теж майже
не зросла: у 2014 році вона становила близько 3480 грн (222 дол.), а за
січень–жовтень нинішнього року —
4062 грн (близько 175 дол.). Це найнижчий показник у Європі.
Проте така реальність не заважає
уряду постійно звітувати про «суттєве покращення» у сфері державних
фінансів. У Мінфіні, як не дивно, ігнорують той факт, що їхнє «покращення» відбувається саме завдяки
трикратному збільшенню інфляції
(порівняно з урядовим прогнозом),
неповерненню ПДВ експортерам
та заморожуванню зарплат. Попри
те що Мінфін постійно звітує про
«перевиконання бюджету», лише за
11 місяців цього року Національний
банк прокредитував уряд на 74,6
млрд грн, що свідчить про постійну нестачу коштів у Кабміну. Гроші
зникають невість куди, бо якщо їх
зібрали більше, ніж передбачено
бюджетом, то навіщо додаткові десятки мільярдів гривень?
Також невідома доля кредитів
від міжнародних організацій, що
отримав уряд за цей рік. Частина
залишилася у золотовалютних резервах, але лише частина.
Падіння показників продемонстрували всі базові галузі. Індекс
промислової продукції за січеньжовтень становив -5,4%, індекс обсягу сільськогосподарського виробництва — -4,4%, індекс будівельної
продукції — -20,8%. Обсяг експорту
(товари та послуги) за три квартали поточного року сягнув позначки
в 28,113 млрд дол. США, тоді як
у 2014 році було 63,891 млрд дол.
США. Тобто до кінця року рівень падіння становитиме 35–40%.
Така сама ситуація з імпортом. Минулого року він був 60,007 млрд дол.
США, а за січень-вересень 2015-го —
27,376 млрд дол. США. Прогнозований спад рік до року — 35–40%.

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Середньорічний курс національної валюти впав із 15,65 грн за
1 дол. США до майже 23 грн за долар (прогноз — 21,7 грн за 1 дол.
США). Державний борг збільшився
з 1,1 трлн грн станом на 31 грудня 2014 року до 1,521 трлн грн станом на 30 вересня 2015 року (ці
дані Мінфін не оновлював).
Чи не єдиний світовий рейтинг,
де позиції України поліпшилися
впродовж останнього року, — це
Doing business, де ми піднялися
на 4 сходинки, але... переважно
завдяки підвищенню на 40 пунктів
ситуації із спрощенням реєстрації
бізнесу. При цьому ситуація із отриманням кредитів, сплатою податків, врахуванням інтересів міноритарних акціонерів та державними
дозвільними процедурами ускладнилася. Таке погіршення одразу
позначилося на падінні з 155-го
до 162-го місця (з-поміж 178 країн
світу) в Індексі економічної свободи (Index of Economic Freedom). У
Міжнародному індексі світу (Global
Peace Index) Україна опустилася
з 141-ї на 150-ту позицію (з-поміж
162), лише в Міжнародному індексі
тероризму (Global Terrorism Index)
позиція залишилася незмінною —
12-ю (з-поміж 124).
Безумовно, це далеко не повний
перелік «досягнень» уряду, а скоріше коротка статистична довідка.
На свою порцію аналізу очікує
низка «реформаторських» законів,
ініційованих та пролобійованих урядом, що призвели до такого стану
економіки. Навіть гірше, це «реформаторство» в майбутньому потягне
за собою подальше зубожіння населення, економічні та людські втрати
України. Але це вже тема для матеріалу, присвяченого прогнозам
діяльності, а не здобуткам чинного
уряду. Уряду, який уже увійшов в історію України як перший Кабмін, що
фактично проголосив дефолт по зовнішніх зобов’язаннях. Своїм розпорядженням №978-р від 22 вересня
2015 року Кабінет міністрів України
доручив Міністерству фінансів і Міністерству інфраструктури тимчасово призупинити виплату платежів
за борговими зобов’язаннями на
строк, встановлений ст. 1 Закону
України «Про особливості здійснення угод з державним, гарантованим державою боргом і місцевим
боргом». Тим самим проголосивши
технічний дефолт країни. На мою
думку, це «найвидатніше» досягнення уряду. Бо нічого подібного
за всю історію незалежної України
ще не було. Але цей дефолт не останній...

Юрій ГАВРИЛЕЧКО,
експерт ГО «Фонд
суспільної безпеки»
Подписной индекс:
23115
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ЭКОНОМИКА

Импорт
по цене золота
С 1 января Украина отменяет дополнительный
сбор на импортные товары, который был введен в
феврале 2015-го и жестко раскритикован Всемирной
торговой организацией. «ВВ» разбирались, упадут ли
после Нового года цены на импорт для украинцев.

Паника из-за нехватки антрацита на ТЭС вроде улеглась,
электричество в Крым дали. И тут на тебе — правительство
вводит режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Почему
сейчас? В Минэнерго «что-то знают» и готовят украинцев к
новым сюрпризам, как минимум к пресловутым веерным
отключениям? Или столоначальники хотят откусить большой
куш, в ручном режиме перераспределяя ведомственные
деньги? К сожалению, и первый, и второй ответы правильные.
ОДНОМУ ДЕНЕГ ДАМ, ДРУГОМУ НЕ ДАМ
Кабмин заявил о введении режима чрезвычайной ситуации в сфере энергетики
14 декабря. Чиновники сказали населению, что такое решение якобы связано с
энергетической блокадой Крыма. Так, в
обнародованном правительством распоряжении говорится о необходимости преодолеть последствия «длительного нарушения
нормальной работы рынка электрической
энергии в связи с возникновением аварийных ситуаций в объединенной энергетиче-

чество задействованных энергоблоков. То
есть электроэнергию, которую производили два блока, будет производить один.
Переход к такой системе может привести
к сбоям в работе ТЭС».
Юрий Корольчук также обращает внимание на намерение Минэнерго подписать
новый договор об импорте электроэнергии
из России.
«Раньше Кремль по этому вопросу
разговаривал с нами в другом тоне, ведь
ческой энергии; корректировать тарифы Украина полностью обеспечивала элекна передачу электрической энергии и ин- тричеством Крым. То есть россияне работали по принципу: мы дали 100 МВт в
вестиционные программы лицензиатов».
«Это значит, что Кабмин полностью Крым — РФ их нам вернула, — объясняет
подомнет энергетическую отрасль под эксперт. — Сейчас Россия частично дала
себя, — говорит Землянский. — Мало того, на полуостров электричество, и неизвестчто энергорынка у нас никогда не было, но, какой будет «цена» нового договора.
тарифы формировались вручную, через Хотя у россиян переизбыток электроэнеррешения НКРЭ, так сейчас отрасль еще гии, и они сами заинтересованы в подпибольше зарегулируют. Чиновники решили сании такого контракта. Конечно, дико вылично руководить всеми финансовыми глядит то, что Россия развернула против
потоками. Тарифы будут корректировать нас войну, а мы продолжаем подписывать
для компаний выборочно, как и распре- с ней такого рода соглашения».

ЧИНОВНИКИ РЕШИЛИ ЛИЧНО РУКОВОДИТЬ ВСЕМИ
ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ. ТАРИФЫ БУДУТ КОРРЕКТИРОВАТЬ
ДЛЯ КОМПАНИЙ ВЫБОРОЧНО, КАК И РАСПРЕДЕЛЯТЬ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ДЕНЬГИ. И ЭТО БУМЕРАНГОМ
ОТРАЗИТСЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯХ, ВПЛОТЬ ДО РОСТА ЦЕН
НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И ВЕЕРНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ
ской системе Украины, вызванных повреждением электроэнергетических установок»
с целью «обеспечения надежной, бесперебойной работы объединенной энергетической системы Украины».
Однако смущает то, что Кабмин заговорил о чрезвычайной ситуации в энергетике тогда, когда все последствия блокады
фактически уже были устранены. Так, линии электропередач активисты подорвали
22 ноября, 7 декабря украинскую электроэнергию частично вновь дали на полуостров, а 9 декабря с неподконтрольной
Украине территории Донбасса и из России
возобновилась отгрузка угля, необходимого для работы украинских ТЭС.
Эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский сказал «ВВ», что у
правительства нет причин для введения
чрезвычайного положения в энергетике
как минимум до середины января: «Резерв
угля достаточный, в Минэнергетики также
говорят, что запасов газа у нас даже больше, чем в прошлом году. Тем более, зима
пока теплая, среднесуточная температура — выше нуля. Соответственно, расход
ресурсов ниже. О каком чрезвычайном положении может идти речь?»
В распоряжении Кабмина говорится, что
в условиях чрезвычайной ситуации чиновники смогут «корректировать тарифы на
производство электрической энергии для
компаний энергетической сферы; устанавливать дополнительные платежи (надбавки, скидки) производителям электриПодписной индекс:
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делять инвестиционные деньги, средства
на модернизацию сетей. И это бумерангом отразится на потребителях, вплоть до
роста цен на электричество и веерных отключений».

КАКОВА ЦЕНА ДОГОВОРА
О ПОСТАВКАХ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА ИЗ РФ?
Чрезвычайные меры на рынке электроэнергии Украины впервые были введены в
августе 2014 года и продлены до апреля
2015-го. Связано это было, по словам премьера Яценюка, с «тотальными неплатежами за электричество, полным бардаком
в расчетах с предприятиями теплоэнергетики, нехваткой угля».
Эксперт Института энергетических исследований Юрий Корольчук отметил «ВВ»,
что энергосистема страны продолжает
«висеть на волоске»: «Дефицит энергосистемы — 2 ГВт, а это много. Мы его пока не
ощущаем из-за падения промышленности
и снижения поставок в Крым. Но стабильности нет, как и гарантий, что дефицит не
вырастет. А введение чрезвычайной ситуации в энергетике создает видимость борьбы с проблемами на этом рынке».
Он связывает решение о повторном введении чрезвычайного положения с планами оптимизировать работу ТЭС: «Сейчас
заявлено, что на каждой тепловой электростанции должно работать определенное
количество энергоблоков. Но диспетчерам
ТЭС хотят разрешить регулировать коли-

В то же время эксперт по вопросам энергетики Дмитрий Марунич сказал «ВВ», что за
минувший год правительство ничего не сделало для уменьшения энергозависимости от
России: «Наоборот, мы стали импортировать
российский уголь, а теперь и свет».
Покрыть нехватку электричества чиновники планируют за счет ввода в эксплуатацию высоковольтной линии электропередачи от Ривненской АЭС.
«Подстанция может дать 2 млрд кВт в
год, — подчеркивает Юрий Корольчук. —
На первый взгляд, этого достаточно, чтобы решить проблемы, ведь столько же мы
импортируем из РФ. Но это электричество
можно доставить только в центральный
регион и Киев, а на востоке и юге Ривненская АЭС ничем не поможет».
В рамках чрезвычайных мер Кабмин
также поручил госкомпании «Укрэнерго»
устанавливать временные ограничения
на экспорт электроэнергии из Украины в
ЕС. Речь идет о мощностях Бурштынского энергоострова, который, в частности,
снабжает светом Венгрию.
«Ограничение экспорта — объективная
мера в условиях кризиса, — считает Корольчук. — В этом году мы продали около
4 млрд кВт, в прошлом — около 9 млрд кВт,
а в 2013-м — 10 млрд кВт. Но тут возникает вопрос нашей репутации. Да и разворот
мощностей станции требует времени и немалых денег».

Дополнительный импортный сбор на товары, ввозимые
на таможенную территорию Украины, был введен с 25 февраля 2015 года. Пошлина коснулась 100 товарных позиций и
составила 5–10% от стоимости продукции. Так, самая высокая ставка была установлена для готовых пищевых продуктов; жиров и масла животного и растительного происхождения; алкогольных и безалкогольных напитков; табачных
изделий. Под 5%-й сбор подпали все остальные товары,
за исключением «жизненно важных», среди которых уголь,
кокс, природный газ, бензин и нефть, а также некоторые медикаменты.
В правительстве такое решение объяснили необходимостью поддержать платежный баланс и подсчитали, что государственная казна получит свыше 17 млрд гривен. А из-за
того, что импортеры заложили сбор в стоимость продукции,
нагрузка в результате легла на плечи украинцев.
И все это — на фоне многократного роста цен из-за девальвации гривни. Мы помним, как в начале года подорожало все, начиная с норвежской рыбы, мяса, бананов, апельсинов, одежды, бытовой химии и заканчивая автомобилями.
За импортерами подтянулись и украинские компании, в чьей
производственной цепочке есть зарубежные звенья.
Повышение налога на импорт резко раскритиковали во
Всемирной торговой организации, членом которой является
Украина. Так, в ВТО обвинили нашу страну в невыполнении
норм соглашения, подписанного между Украиной и организацией, и даже пригрозили введением санкций.
В конце октября Кабмин принял решение об отмене импортного сбора с 1 января 2016 года. Однако почувствуют ли
это украинцы?
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал «ВВ», что процесс уменьшения
пошлин будет поэтапным — в среднем на 1% в год.
«То есть через пять лет «войдет в ноль» продукция с
5%-й пошлиной. А 10%-я ставка, например на автомобили, полностью будет снята только к 2026 году», — говорит
Охрименко.
«Прежде всего ожидается удешевление непродовольственных товаров из ЕС как минимум на 2–2,5%, — добавляет экономист. — Это коснется косметики, бытовой химии,
мебели, пластмассовых изделий. По отдельным товарам
снижение цен может быть до 5%. Что же касается продуктов
питания, то в 2016 году импортные пошлины останутся на
уровне 6%, так что на ценниках резко это не отразится. Можно ожидать поступления более дешевого польского сыра и
макаронных изделий».
Экономист Любомир Шавалюк отметил «ВВ», что сокращение импортного сбора не обязательно приведет к эквивалентному росту объемов импорта.
«Все будет зависеть от покупательной способности населения. Если автомобиль при нынешнем курсе стоит, например, 20 тыс. долларов, то через год его цена может снизиться
до 18 тыс. долларов. Но украинцы обеднели, и сейчас не найдется много желающих купить этот автомобиль», — считает
Шавалюк.
Следует отметить, что на стоимость авто с 1 января также
будет влиять запрет на ввоз в страну транспортных средств,
не соответствующих экологическому стандарту «Евро–5».
«Сейчас ввозят автомобили стандарта «Евро–4». По сравнению с «Евро–5» у них меньше так называемых экологических систем, — объясняет «ВВ» глава Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.
— Очевидно, что авто, соответствующие последнему стандарту, будут дороже».
Кроме того, с 4 января 2016 года в Украине сроком на
пять лет будут введены компенсационные пошлины в размере 10–17% на транспортные средства российского производства.
«Авто «Соллерс» (Дальний Восток) подорожают на 17%,
ВАЗы — на 15%, остальные авто российских производителей вырастут в цене на 10%», — сказал Назаренко.
То есть радоваться украинцам пока рано. Ведь добавляя
мелочь в один карман, у нас забирают в разы больше из другого.

Виктория ЧАЙКА
Кира ВИНОГРАДОВА

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

5

gazetavv.com
(044) 359-04-54

Вечерние Вести №50(3042)
№ 50(3042),, 21–27 декабря 2015 г.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Время Надежды
Ровно полтора года украинская летчица Надежда Савченко
находится в российском плену. Наверное, к этой дате ей сделали
«подарок», продлив арест до 16 апреля 2016 года. А ведь приговор
будет вынесен намного раньше, хоть рассмотрение дела и
затягивают всеми возможными и невозможными способами.

ПРИГОВОР ОТЛОЖИЛИ
В общем, в российском суде продолжается
все тот же спектакль, режиссеры которого никак не могут решить судьбу Савченко. Только
не подумайте, что Кремль собирается отпустить украинскую летчицу. Вполне вероятно,
что вскоре начнутся какие-то торги. Иначе бы
приговор давным-давно огласили.
Еще в начале процесса адвокаты говорили,
мол, максимум в ноябре мы узнаем, сколько
же лет дадут Надежде. Но процесс растянули
и на декабрь. Некоторое время назад представитель СК РФ Владимир Маркин заявлял,
что вердикт огласят в 2015 году: «Думаю, до
конца года состоится приговор. И мне что-то
подсказывает, что он будет суровым».
По поводу суровости сомнений нет. Как
сказал Маркин, так оно и будет. Но не очень
понятно, почему Донецкий городской суд Ро-

СБУ. А значит, по мнению суда, они добыты
непроцессуальным способом. Да и вообще
оказалось, что защита может искать доказательства только на территории России!
«Когда рождается российский судья, первым словом он говорит «мама», вторым —
«папа», а дальше: «доказательства защиты
получены непроцессуальным путем», — прокомментировал ситуацию адвокат Илья Новиков.
Он отметил, что в украинских материалах
по делу Савченко имеются сведения, доказывающие ее невиновность. Например, там
есть анализ вышки, с которой, по мнению
следствия, Надежда корректировала огонь
украинской артиллерии. Оказалось, что в
целях безопасности лестница на вышку начинается на высоте 6 метров от земли. Соответственно, если бы эти документы приобщили к делу, то прокурорам срочно нужно было

В РОССИЙСКОМ СУДЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ВСЕ ТОТ ЖЕ СПЕКТАКЛЬ, РЕЖИССЕРЫ
КОТОРОГО НИКАК НЕ МОГУТ
РЕШИТЬ СУДЬБУ САВЧЕНКО. ТОЛЬКО
НЕ ПОДУМАЙТЕ, ЧТО КРЕМЛЬ СОБИРАЕТСЯ
ОТПУСТИТЬ УКРАИНСКУЮ ЛЕТЧИЦУ
стовской области РФ распланировал заседания и на январь.
«Суд назначил график заседаний на январь
2016-го: 13, 14, 18, 20, 21, 25, 27, 28. Начало в
11.00», — сообщил адвокат Полозов.

бы придумывать, каким образом Савченко
с простреленной рукой залезла на вышку.
И так далее…

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА НЕ В СЧЕТ

Между тем стало известно, что адвокаты
украинской летчицы не будут оспаривать решение суда первой инстанции, каким бы оно
ни было. На этом настаивает сама Надежда.
Причина тому проста: Савченко не хочет, чтобы у людей создавалось впечатление, что в
РФ существует суд как таковой.
«Суда в России нет — ни первой инстанции,
ни второй, ни десятой. А значит, не нужно давать повод думать, что суд есть. Она в это не
верит», — сказал Илья Новиков.
Кроме того, стало известно, что Надежда
Савченко объявила голодовку до конца суда.
После приговора она начнет сухую голодовку.
Ее требование — освобождение!

Сейчас свои доказательства предоставляет сторона защиты. Вот только Донецкий
городской суд Ростовской области не разрешил приобщить к материалам дела заключение эксперта о видеосъемке взятия Савченко
в плен! Кроме того, суд отверг документы,
предоставленные Генеральной прокуратурой
Украины.
«Донецкий горсуд за полторы минуты обсуждения принял решение отказать в ходатайстве о приобщении к делу материалов из
Украины», — сообщил Николай Полозов.
По его словам, суд пошел навстречу прокурорам, которые были недовольны тем, что
материалы для ГПУ собирали следователи

НИКАКОЙ АПЕЛЛЯЦИИ

Яна ДЖУНГАРОВА

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Путин мстит Савченко,
ведь она представляется ему
символом сопротивления украинского народа»
Александр МЕРЕЖКО,
профессор Киевского национального лингвистического
университета, доктор юридических наук:
«Процесс над Савченко — сугубо политический. Здесь также имеет место такой эмоциональный аспект, как личная ненависть и месть Путина по отношению к Савченко, которая представляется ему символом сопротивления украинского народа.
Процесс так надолго затянулся потому, что против Савченко у обвинения просто нет сколько-нибудь убедительных доводов и доказательств. Поэтому суд тянет время.
Отказ приобщить к делу материалы, предоставленные Украиной, также свидетельствуют
о несправедливости и необъективности процесса. Очень странное заявление о том, что эти
материалы якобы «добыты непроцессуальным путем». Наоборот, правовая помощь в таких вопросах — весьма распространенная практика.
Дело еще в том, что Россия совершила серьезное международное преступление, похитив
Савченко с территории Украины. Суд и Путин панически боятся, что во время процесса это
будет доказано. И, соответственно, они делают все, чтобы этого не произошло».
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Марк Фейгин:
«Для обмена Савченко
нет никаких препятствий»
Адвокат украинской летчицы Надежды Савченко Марк Фейгин
побывал в Киеве, чтобы узнать о перспективах ее обмена. Насколько
он возможен и кто затягивает процесс, Фейгин рассказал DW.
» Каковы итоги вашей поездки в Киев?
— В Киеве я много с кем разговаривал относительно возможности обмена Надежды Савченко. Я сделал вывод, что процесс идет очень
тяжело, и это не проблема Киева. Это проблема Кремля. Потому что Кремль в этом смысле
непредсказуем. Нельзя сказать, что со стороны Москвы есть готовность к обмену. С другой
стороны, нет иной возможности разрешить ситуацию с украинскими политзаключенными и
фактически заложниками в России.
» Почему?
— В России суд — это как бы производное государственной власти, авторитарной власти. Людей привлекают к уголовной ответственности и
сажают совершенно не на основании закона, а в
силу политического произвола, в результате действия репрессивного механизма. Это в основном
пропагандистские суды, и суд по делу Савченко
— яркое тому подтверждение. О процессуальных
вопросах там речь не идет.
» Каковы перспективы
обмена Надежды Савченко на Евгения Ерофеева
и Александра Александрова?
— Я думаю, их и поменяют. Во-первых, уже есть
такая практика. Так, Старкова, офицера российской
армии, задержанного на
территории Украины и осужденного на 14 лет,
обменяли на «Рахмана» (Андрея Гречанова, офицера вооруженных сил Украины. — Прим. ред.). То
есть сам по себе такой механизм возможен.
Во-вторых, процессуальные возможности
для этого тоже имеются. Европейская конвенция о выдаче правонарушителей позволяет после вынесения приговора отправить Савченко
отбывать наказание в Украину, а Ерофеева и
Александрова (если они будут осуждены судом
в Украине) по запросу Москвы — в Россию. Это
возможный механизм обмена. Никаких препятствий для этого нет.
» Но тогда не только Россия, но и Украина
должна признать Надежду Савченко виновной. Готов ли Киев к этому?
— Готовы ли вы, чтобы спасти человека, использовать какие-то ловушки, брать на себя те
обязательства, которые не сможете выполнить,
причем заранее об этом знаете? Ведь та сторона тоже знает, что человек не будет сидеть. Поэтому, в моем представлении, учитывая всю ситуацию, можно пойти на любые декларативные
обязательства, которые вы не собираетесь выполнять. Равно как и Москва никогда не собиралась соблюдать Будапештский меморандум.
Разве Россия гарантировала территориальную
целостность Украине, когда его подписывала?

Поэтому главное — вернуть Савченко домой.
Все остальное — технические детали, которые
можно не брать в расчет.
» Какие еще есть возможности вернуть Надежду Савченко на родину?
— Можно просить о помиловании, но нужно,
чтобы такое прошение подала сама Савченко,
а она категорически отказывается обращаться
к Путину. Так что эта возможность менее вероятна именно в силу упорства самой Надежды
Викторовны.
» С кем вы общаетесь в Киеве, кто содействует освобождению Савченко?
— Это очень разные люди. Сама по себе политическая власть в Киеве содействует защите
Савченко. Мы получаем документы от СБУ, работаем с Генпрокуратурой, очень тесно сотрудничаем с консульским департаментом МИД.
Но я не брал с них слова, что могу называть
их имена, да это и не имеет значения. Просто

УЧИТЫВАЯ СИТУАЦИЮ, КИЕВУ МОЖНО
ПОЙТИ НА ЛЮБЫЕ ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ НИКТО
НЕ СОБИРАЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ. РАВНО
КАК И МОСКВА НИКОГДА НЕ СОБИРАЛАСЬ
СОБЛЮДАТЬ БУДАПЕШТСКИЙ МЕМОРАНДУМ

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

мне нужно довести наше мнение до первого
лица, которое принимает решения, и услышать
хоть какую-то внятную информацию относительно перспектив.
» А есть такие переговорщики в Москве?
— К сожалению, нет. Я и мой коллега Николай Полозов считаемся большими врагами, так
как мы участвуем во всех политических процессах. Но дело в том, что мы не являемся переговорщиками, адвокаты не берут на себя эту
функцию. Моя задача в другом: так вести процесс, который идет в Донецке, чтобы у стороны,
пытающейся вернуть Савченко, было больше
возможностей, больше аргументов доказать —
она не виновна.
» И все же, даже если обмен осуществится,
насколько это справедливо: двоих российских
граждан менять на одну гражданку Украины?
Ведь в России находятся, как считают в Киеве,
еще как минимум десять незаконно осужденных украинцев.
— Здесь все нелогично. Здесь лучший подход — это компромисс. В свое время солдата
израильской армии Гилада Шалита обменяли
на 1027 палестинских заключенных.

Беседовала Катерина ЛУЦКАЯ,
Deutsche Welle
Подписной индекс:
23115

gazetavv.com
(044) 359-04-54
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Мир подсаживается на ИГлу
«Исламское государство» намерено захватить нефтяные районы в
Ливии и на Синайском полуострове Египта. В то же время Bloomberg
в списке пессимистических прогнозов на следующий год допускает,
что стоимость нефти может вырасти до 100 долларов за баррель
не без помощи ИГ. Эксперты же считают, что организации нужно
все больше денег для наращивания военной мощи и проведения
экспериментов в социально-экономической сфере. В любом
случае «Исламское государство» пришло неслучайно и надолго,
но пока его не уничтожат, мира на Ближнем Востоке не будет.
На данный момент ИГ контролирует около 80% нефтяных месторождений в Сирии,
на которых зарабатывает до 40 млн долл. в
месяц. По подсчетам Royal United Services
Institute, «Исламское государство» экспортирует около 9 тыс. баррелей нефти в день.
В целом, по словам заместителя министра
финансов США по вопросам терроризма и
финансовой разведки Адама Шубина, в год
организация выручает до 500 млн долл. за
счет торговли нефтью и до 1 млрд долл. за
счет банков, которые действуют на подконтрольных территориях.
Способствовать ИГ и торговать с ним
в мировом сообществе недопустимо. Но
ведь кто-то же покупает нефть у террористической организации, иначе не было бы у
нее таких доходов. Не зря Россия и Турция
наперебой обвиняют друг друга в торговых
отношениях с «Исламским государством».
А глава Федеральной службы по контролю
за оборотом наркотиков (ФСКН) Виктор
Иванов вообще заявил, что ИГ причастно
к транзиту афганского героина в Европу
через территорию Турции.
«Россия заявляет, что Анкара закупает
нефть у ИГ. В то же время Турция доказывает, что Москва в разные периоды времени предоставляла поддержку организации,
в том числе вооружением. Тот же ИГИЛ в
начале своего существования был в достаточно тесных отношениях с американской
администрацией. А асадовские офицеры
торгуют с ИГ нефтью. Поэтому если копнуть глубже, получается многослойный
пирог», — отметил в комментарии «ВВ»
директор Центра исследования проблем
гражданского общества Виталий Кулик.
Исполнительный директор Центра исследования международных отношений
Николай Капитоненко констатировал, что
отследить маршруты поставок нефти и ее
стоимость невозможно, так как топливо
реализуется на черном рынке по демпинговой цене. Он высказал предположение,
что все участники конфликта на Ближнем
Востоке извлекают из этого выгоду.
«Более дешевую, чем на мировом рынке,
нефть купят те же турецкие предприятия,

которые не обязательно контролируются
государством. Так же поступят и другие
участники конфликта, соседствующие с
территориями, захваченными ИГ», — уточнил он в комментарии «ВВ».
Одновременно эксперт опроверг прогнозы Bloomberg относительно нефти
по 100 долларов за баррель. Согласно
предположениям агентства, такое станет
возможным в случае, если «Исламское
государство» нанесет удары по инфраструктуре нефтедобывающих государств
Ближнего Востока. Члены Организации
стран — экспортеров нефти (ОПЕК) якобы
не cмогут увеличить добычу, чтобы компенсировать перебои с поставками нефти,
и это приведет к дефициту.
«На Ближний Восток приходится не так
много мировой нефти, чтобы ситуация в
регионе значительно повлияла на цены.
Поэтому как бы ни было там нестабильно,
это не изменит кардинально динамику цен
на нефть на мировом рынке», — уточнил
Николай Капитоненко.
В свою очередь Виталий Кулик подчеркнул, что «Исламское государство» заинтересовано в росте влияния на нефтеторговлю.
«Для них это шальные деньги, которые
идут на вооружение, скупку оружия и обучение новых бойцов. Поэтому вполне естественно, что в ближайшее время ИГ активизирует свои усилия в Ираке, а также в
Сирии», — уточнил он.
А вот в успехе захвата нефтяных регионов Египта эксперт усомнился. У Каира
достаточно сил, чтобы дать отпор ИГ, если
то надумает посягнуть на главный продукт
египетского экспорта.
Львиную долю прибыли «Исламское
государство» тратит на войну. Согласно
информации Financial Times Politeka, значительная часть издержек ИГ приходится
на содержание вооруженных сил — на это
уходит не менее 600 млн долл. в год. Например, на местных боевиков выделяется
ежемесячно 15–20 млн долл., на иностранных наемников — около 20 млн. К слову,
солдат в армии ИГ получает от 50 до 150
долл., боевик-иностранец может зарабо-

тать со всеми надбавками до 1 тыс. долл.,
хотя средняя зарплата — 600 долл.
«В последнее время идет активная кампания по вербовке активистов и новых
сторонников в странах постсоветского
пространства — эмиссары ИГ работают в
Узбекистане, Казахстане, Таджикистане.
Есть информация о том, что активизация организации наблюдается на Северном Кавказе в РФ. Действует подполье
в европейских странах. Сейчас задача
«Исламского государства» — усилить боеспособность военных подразделений», —
констатировал Виталий Кулик.
Он добавил, что наряду с наращиванием
военной мощи ИГ проводит эксперименты
в социально-экономической сфере.
«Организовываются артели, появляются коллективные хозяйства, создаются
целые производства. Деньги, полученные
от предприятий, вкладывают в закупку
оружия или расширение новых мощностей
для добычи нефти. По информации, появившейся недавно в Сети, ИГ интересуется
покупкой мини-НПЗ, а может, и уже приобрело. Это говорит о том, что они переходят
на производство горюче-смазочных материалов и налаживание торговли с ближайшими странами», — добавил эксперт.
По словам Николая Капитоненко, «Исламское государство» — не первопроходец
на этом поприще: «Был «Талибан», была
«Аль-Каида», которые торговали нефтью,
наркотиками, людьми, а вырученные деньги
направляли на военные действия. Потому что
не воевать и не заниматься насилием такая
структура не может. Она не способна стать
государством в привычном для нас смысле».
В свою очередь Виталий Кулик заметил,
что ИГ — это довольно привлекательная
государственная модель, которую жители
Ближнего Востока рассматривают как ответ
исламского мира на вызовы глобализации и
кризиса государства как институции.
«Эта модель особенно притягательна
для ближневосточных суннитов, которые
этнически и религиозно близки к ядру ИГ.
Именно они составляли единую общность
на территориях исторического Халифата,
тогда как границы, нарисованные английскими и французскими колонизаторами
в середине XX века, их разделили. Мифологизация политики в коктейле с новыми
IT-технологиями создает достаточно привлекательную модель, которая является не
только образцом для местных жителей, но
и продуктом на продажу. И сейчас значительная часть мусульманских общин, проживающих на территории ЕС, или молча
симпатизируют ИГ, или активно принимают
участие в сборе пожертвований, информационной поддержке организации. Силой
оружия это победить очень сложно. Соответственно, каким-то образом необходимо
менять сознание людей, предложить им
какую-то альтернативную модель, чего сейчас не происходит», — считает эксперт.
Он подчеркнул, что мировым сообществом ИГ не будет признано как государство,
и с ним будут бороться до последнего.
«По сути, пока «Исламское государство»
не уничтожат, мира на Ближнем Востоке
не будет. Нас ждет большая турбулентность от Сидзяна до Марокко. Более 11 лет
понадобилось для борьбы с «Аль-Каидой»
и «Талибаном», сегодня последний вновь
набирает популярность и подбирается к
границам Таджикистана. Поэтому события
в так называемой Леванте (на территории
Сирии и Ирака) могут сотрясать мир лет 10
и более», — подытожил Виталий Кулик.

Путин воспользовался удавкой для народа
Заигравшийся в геополитику Путин выбрасывает
миллиарды на военное присутствие в Сирии и
Украине, а также договаривается о строительстве
газопроводных «потоков», которые обойдутся
российской казне в кругленькую сумму.
Удовлетворение его амбиций и исполнение
прихотей обеспечивается за счет народа, из
которого «царь» выжимает последнее. Фактически
же Путин уничтожает собственный народ.
На итоговой годовой пресс-конференции Путин с особым рвением говорил о международной политике. Когда
же речь заходила о делах внутрироссийских, он рассказывал «бородатые» анекдоты, забивал эфир цифрами и
заверял, что экономика РФ в целом миновала пик кризиса. Грубо говоря, скучал от неинтересных ему вопросов и
противоречил себе в своих же ответах.
И неважно, что за время проведения пресс-конференции
рубль по отношению к доллару еще упал. Соответственно,
россиянам, которые и так придавлены санкциями, запретами и отечественными программами импортозамещения,
еще сложнее будет выживать. Особенно если руководство
страны продолжает окружать своих граждан, прежде всего самых незащищенных, такой «заботой».
Пока Кремль не принял решения о повышении пенсионного возраста, зато работающим пенсионерам индексация пенсий уже не светит. Летом многие россияне, пребывающие на
заслуженном отдыхе, лишились льгот на проезд в общественном транспорте. При этом депутатам Госдумы в 2016-м будут
увеличены зарплаты до 800 тыс. руб. в месяц.
Инфляция и продуктовое эмбарго сделали свое дело —
цены растут в России как на дрожжах. И будут еще расти,
прежде всего — на социально значимые товары. Также
возникает дефицит продовольствия — даже Росстат подтвердил, что программы импортозамещения не в состоянии восполнить запрещенные к ввозу товары.
Впрочем, это не последний удар Кремля по холодильникам россиян. Не так давно в силу вступило постановление
правительства РФ, ограничивающее госзакупки импортных
лекарств для больниц и государственных программ. Под
запрет попало 608 жизненно необходимых препаратов. Пострадают от такого решения пациенты с заболеваниями
крови, нервной системы, с диабетом и онкологией. Им придется довольствоваться российскими аналогами, но люди
прекрасно знают, что генерик часто не может заменить
оригинал, а иногда лишь быстрее убивает.
Массовые протесты вызвало внедрение системы «Платон», которая взимает плату за проезд с большегрузного
транспорта по федеральным дорогам. За километр трассы
нужно платить 1,53 руб. В итоге за год один дальнобойщик
вынужден был отдать государству свыше 300 тыс. руб., что
является критичным для малого и среднего бизнеса. Дальнобойщики выходили на пикеты даже под Администрацию
президента РФ и были услышаны Путиным. Но, видимо,
только потому, что изначально они заявили, дескать, эту
мзду ввели чиновники, а «царь» не в курсе. «Царь» услышал, смилостивился и… вначале снизил штраф в 10 раз за
неуплату сборов в системе «Платон», а потом пообещал отменить дальнобойщикам транспортный сбор.
Но больше всего Путин боится настоящих протестов.
Недаром же в Уголовном кодексе РФ весной появилась
ст. 212.1 (Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга,
демонстрации, шествия или пикетирования), а в декабре по
этой статье активистам начали давать реальные сроки.
Также недаром возбуждено новое уголовное дело против
Михаила Ходорковского в связи с его якобы причастностью к
убийству мэра Нефтеюганска Петухова. Совсем не зря глава
следкома РФ Александр Бастрыкин предложил возобновить
смертную казнь за убийство. Тем более что Ходорковский
предрек революцию в России в 2018-м.
Путину важно запугать народ до такой степени, чтобы
люди боялись ходить по улицам. Однако терпение россиян тоже не безгранично, и уже даже любимые Путиным
опросы показывают, что россияне меньше всего доверяют телевидению. Так что «царю» придется что-то срочно
предпринимать, иначе корона в один момент превратится
в шутовской колпак или шапку зэка.

Антонина МИРОШНИЧЕНКО
Алена ПОТАЕВА
Подписной индекс:
23115
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ШАХМАТНАЯ ДОСКА — СВОЕОБРАЗНАЯ АЛЛЕГОРИЯ.
ИГРОКИ ЖЕ — ЛИШЬ ПЕШКИ СВОИХ СВЕРХДЕРЖАВ.
ЗА ФИШЕРОМ СТОЯТ АМЕРИКАНСКИЕ СПЕЦСЛУЖБЫ.
БОРИС СПАССКИЙ ТАКЖЕ НАХОДИТСЯ ПОД КОЛПАКОМ.
И НИ ОДИН ИЗ НИХ НЕ ИМЕЕТ ПРАВА НА ПОРАЖЕНИЕ!
гогранная, — настоящая находка для
сценаристов и режиссеров.
Вместе с тем оскароносный Цвик,
который снял множество замечательных картин («Легенды осени», «Последний самурай», «Кровавый алмаз»), не
сумел дотянуть до своего же уровня.
Ему немного не хватило глубины и запала. По-настоящему ленту вытянул исполнитель главной роли Тоби Магуайр.
Этот талантливый актер, более всего
известный по трилогии «Человек-паук», явно изголодался по хорошим ролям. Казалось, маску Спайдермена (он
же Питер Паркер в быту) с него снять

шахматами, и до исторического по- после победы над Спасским в США
единка, который многие сравнивают его встречали как национального гес боем боксеров в тяжелом весе. По роя. Гроссмейстера даже пригласили
ходу нам показывают, как гений пре- в Белый дом на обед с президентом
вращается в надменного параноика, Ричардом Никсоном. Но Фишер откаподхватившего ко всему прочему зался, язвительно отметив: «Терпеть
не могу, чтобы все мне смотрели в
звездную болезнь.
Одна из главных линий — поли- рот, когда я жую». Впрочем, великий
тическая. По большому счету, шах- шахматист всегда ставил себя выше
матная доска — это своеобразная других. В этом вы сможете убедитьаллегория. Игроки же — лишь пешки ся, посмотрев фильм.
Фишер постоянно составлял бесвоих сверхдержав. За Бобби Фишером стоят американские спецслужбы, зумные райдеры, требовал привилеа его адвокат регулярно звонит в Ва- гий. Он все время доставлял организашингтон, докладывая обстановку. С торам хлопоты и нарушал регламент.

Картине «В сердце моря» режиссера Рона Ховарда прочили большой кассовый
успех. Однако по результатам первого уикенда финальная часть «Голодных
игр» все же обогнала этот фильм по сборам. И не удивительно, ведь у истории
противостояния человека и легендарного Моби Дика не было такой мощной
пиар-кампании. Но, несмотря на это, фильм получился впечатляющий.
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Анна СПИВАК

ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ: человек против Моби Дика

Рон Ховард особенно любит снимать картины
по реальным событиям. Вспомните его «Аполлон–13», «Игры разума», «Нокдаун», «Фрост против Никсона» и «Гонку»… На этот раз режиссер
не пытался создать классическую версию «Моби
Дика» Германа Мелвилла. Его работа основана
на биографической книге Натаниэля Филбрика «В сердце моря: Трагедия китобойного судна
«Эссекс», вышедшей в 2000 году и удостоившейся
Национальной книжной премии Америки в номинации работ по морской истории.
Итак, согласно сюжету, в 1819 году американский корабль «Эссекс» с командой из двух десятков человек отправился из порта в штате Массачусетс на китобойный промысел. Изначально на
капитанство претендовал персонаж Криса Хемсворта — Оуэн Чейз. Вот только руководство мореплавной компании сделало его лишь старшим помощником, правда, при этом пообещав солидный
гонорар. Капитаном судна «по наследству», так
сказать, назначили менее опытного Джорджа
Полларда-младшего (Бенджамин Уокер). С первого дня между героями возникло сильное напряжение, которое лишь усиливалось с каждым
месяцем, проведенным на судне. Причиной тому
была не только личная неприязнь, но и тот факт,
что трюмы оставались фактически пусты. А
ведь уже давно должны были быть набиты боч-

ДОРОГИЕ НАШИ
ЧИТАТЕЛИ!

Периодичность
выхода

другой стороны — Борис Спасский,
который также находится под колпаком. И ни один из них не имеет
права на поражение! Потому как на
спортивно-политической арене игра
затеяна слишком серьезная!
Кстати, на самом деле, в 2002 году
газета Philadelphia Inquirer опубликовала статью о том, что в течение долгоПРОЩАЙ, ПИТЕР ПАРКЕР
сложно. Но, как выяснилось, возможно. го времени ФБР подозревало Роберта
Более того, с абсолютной уверенно- Фишера в работе на советскую разведРежиссер Эдвард Цвик фактиче- стью можно сказать, что роль Бобби ку. По предположениям федералов,
ски стал первопроходцем, ведь до Фишера — лучшая в его карьере.
Фишера могли завербовать во время
него о великом гроссмейстере сняли
поездки в Москву в 1958 году.
ПЕШКИ НА ПОЛЕ БОЯ
лишь один документальный фильм
ЭКСЦЕНТРИЧНАЯ ПАРАНОЙЯ
«Бобби Фишер против всего мира».
Фильм рассказывает зрителям о
Хотя история жизни шахматиста дейБобби Фишер был фигурантом
ствительно достойна большого кино. становлении Роберта Фишера: с того
А его личность, неоднозначная и мно- момента, как он заинтересовался многих скандалов. Так, в 1972 году

На большие экраны вышла картина режиссера Эдварда Цвика
«Игры чемпионов». Фильм рассказывает об американском
гроссмейстере Бобби Фишере, сыгравшем в 1972 году, в
разгар холодной войны, против Бориса Спасского за
звание чемпиона мира по шахматам. Это история о том, как
простой парень из Бруклина, а вместе с ним и вся Америка
противостояли СССР. Это была настоящая война интеллектов.

А как-то пожелал, чтобы шахматные
партии с его участием начинались
не ранее 16.00, потому как просыпается он весьма поздно. А еще Бобби
с легкостью соглашался посетить то
или иное мероприятие, а в последний
момент под надуманным предлогом
отказывался. Фишер проживал только
в номерах люкс, ездил на лучших автомобилях и постоянно требовал повышения своих гонораров.
На самом же деле он много сделал для улучшения турнирного быта
и повышения благосостояния шахматистов. Так, благодаря непомерным
запросам Фишера, размер призового
фонда матча на первенство мира по
шахматам значительно вырос. Борис Спасский даже шутил, что «Фишер — наш профсоюз». Сам Бобби
говорил: «Я добьюсь того, чтобы к
шахматам относились с не меньшим
уважением, чем к боксу. Сколько бы
ни запросил Мохаммед Али за свое
очередное выступление, я потребую
больше».
Вот только главную партию в своей
жизни он проиграл собственному разуму. Знаменитый гроссмейстер был
серьезно болен психически. Он постоянно твердил, что его преследуют,
переворачивал гостиничные номера
вверх дном в поисках прослушивающих устройств. А еще хотел наблюдать за тем, как ему готовят еду…
Даже несмотря на режиссерские
недочеты, это — один из самых качественных байопиков, снятых за последнее время. Но стоит повториться,
что картину на своих плечах вытянул
именно Тоби Магуайр. Он доказал,
что вправе занять место в ряду талантливейших драматических актеров Голливуда. Именно Тоби сумел
сделать фильм интересным не только
для любителей шахматного спорта,
но и простых обывателей. Наблюдать
за его игрой — одно наслаждение. Так
что приятного вам просмотра!

Индекс
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эго-истов, убивающих китов ради собственного
благосостояния, до сломленных мучеников. В
начале картины все они уверены в том, что человек намного сильнее природы и стихии. А в итоге
ощущают себя жалкими песчинками в океане.
В то же время это фильм о чести и достоинстве.
ками с китовым жиром, который ценился тогда
Даже на пороге смерти моряки поровну делят
на вес золота.
В общем, вся команда буквально оказалась на остатки провизии, а когда им пришлось прибегграни благоразумия. Их вера в успех преврати- нуть к каннибализму, они все же с невероятным
лась в сомнение, а надежда — в суеверие. Но са- уважением относятся к телу погибшего товари-

ЛИЧНОСТИ ПЕРСОНАЖЕЙ ПРОХОДЯТ НЕВЕРОЯТНУЮ
ТРАНСФОРМАЦИЮ — ОТ НАДМЕННЫХ ЭГОИСТОВ
ДО СЛОМЛЕННЫХ МУЧЕНИКОВ. ВНАЧАЛЕ ОНИ УВЕРЕНЫ
В ТОМ, ЧТО ЧЕЛОВЕК НАМНОГО СИЛЬНЕЕ ПРИРОДЫ.
А В ИТОГЕ ОЩУЩАЮТ СЕБЯ ЖАЛКИМИ ПЕСЧИНКАМИ В ОКЕАНЕ
мое страшное, что моряками овладела жадность. ща. После своего спасения капитан и старпом не
Они были готовы на все, лишь бы добыть как мож- дают руководству мореплавной компании замять
эту историю. Они подтверждают, что судно унично больше жира.
Однажды в одном из портов, куда они зашли тожил гигантский белый кит.
Экранизаций истории о Моби Дике было мнопополнить запасы провизии, они услышали историю о гигантском белом ките, который мстит ки- жество. К примеру, первая киноверсия создана
тобоям и защищает своих сородичей. Капитан и в 1926 году! Однако работу Рона Ховарда можстарпом без тени сомнения решают отправиться но назвать лучшей из них. Ему удалось сделать
на поиски таинственного Моби Дика. И находят настоящее монументальное полотно. Не в обиду
его достаточно быстро. Вот только морской испо- исполнителям главных ролей будет сказано, но
лин уничтожает «Эссекс». Морякам приходится в эту эпическую картину вписались бы любые
пересаживаться в шлюпки и в последующие три актеры. Ведь главные персонажи здесь — стихия
и конечно же легендарный белый кит.
месяца бороться за свою жизнь.
За это время личности персонажей проходят
Евгения ПРОРЫВАЙ
невероятную трансформацию — от надменных
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