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БЮДЖЕТ ГРОЙСМАНА:
ЛЮДЯМ — ЗЛИДНІ, ДЕРЖАВІ — ЗАНЕПАД
Уранці 21 грудня Україна отримала
головний фінансовий документ,
за яким житиме весь наступний рік.
Ганебне порушення регламенту під час
ухвалення парламентом бюджету та
бюджетоутворюючих документів викликає
лише почуття сорому за чиновників.
А ознайомившись зі змістом прийнятих
нормативних актів, стає боляче за країну та
наших громадян. Адже «людоцентричний»
кошторис Гройсмана насправді несе
людям бідність, а державі — занепад.
За проект закону «Про Державний бюджет України на 2017 рік» №5000 у другому читанні і в цілому проголосували 274 народні депутати. Найбільше голосів —
122 — за бюджет віддав «Блок Петра Порошенка». Ще
74 голоси документ отримав від «Народного фронту».
Також кошторис підтримали 24 депутати з депутатської групи «Відродження», 18 — від «Радикальної пар16052
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тії», 13 — із «Волі народу», 18 позафрак- нібито вчасно вніс бюджетну резолюцію,
ційних нардепів і 5 народних обранців від вчасно подав проект бюджету на розгляд
«Самопомочі».
комітетів та на перше читання до парлаДокумент був ухвалений о 4.52 ранку. менту. Так створювалася ілюзія дотриЯк написала в своєму Facebook народний мання процедури. Цікаво, скільки правок
депутат від фракції «Батьківщина» Альона було опрацьовано в комітетах і скільки
Шкрум, депутатам перед голосуванням враховано в остаточній редакції тексту?
навіть не роздали додатків до проекту бю- А фінальна ніч узагалі перекреслила всі
джету, а дані, які містилися на сайті Верхо- зусилля чиновників представити бюджетвної Ради, були застарілими.
ний процес як цивілізований», — зазначає
Кандидат філософських наук, політич- Гладких.
ний експерт ГО «Слово і діло» Валентин
Політичний експерт пояснює: цьогоріч
Гладких зазначив у коментарі «ВВ», що по- під час ухвалення бюджету було значно
дії, які відбувалися у парламенті бюджет- більше домовленостей політичного харакної ночі, повністю перекреслили всі заяви теру, ніж у попередні роки.
голови уряду Гройсмана про дотримання
«Основний принцип голосування зарегламенту в бюджетному процесі.
лишився той самий — задовольнити еко«Хоча Гройсман від початку намагався номічні вимоги олігархічних кланів. Тобперетворити регламент на самодостатню то, як і раніше, йшлося про перерозподіл
ціль, аби в такий спосіб відволікти увагу фінансових потоків, виділення коштів на
від змістового наповнення держбюдже- мажоритарні округи тощо, — розповідає
ту. Гройсман постійно апелював, що уряд Валентин Гладких. — Та цього разу політи-
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ки було в рази більше. Так, в обмін на свою
підтримку бюджету численні депутати висували кадрові вимоги. Незабаром ми побачимо, що призначатимуть, наприклад,
нових керівників регіональних митниць та
підприємств. У бюджетну ніч невипадково
ухвалили закон «Про Вищу раду правосуддя» — це також було шантажем з боку
деяких депутатів в обмін на їхні голоси за
документ».
Народний депутат від «Народного
фронту» Олександр Кірш (єдиний представник своєї фракції, який голосував проти проекту бюджету), зазначив, що нардепи від «НФ» віддавали голоси з політичних
міркувань.
«Від фракції в уряді працюють шість міністрів, а також віце-прем’єр. Як же розвалювати коаліцію? Тобто було політичне
рішення: голосувати за будь-який бюджет,
яким би він не був», — сказав Кірш.
(Закінчення на стор. 3)
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ПОЛИТИКА
Нынешний политический год
был невероятно насыщенным.
Увы, событиями не самыми
приятными. Казалось бы,
мы уже ощутили весь смак
«реформ» новой власти,
осознали, что никакой борьбы
с коррупцией нет и не будет,
поняли, наконец, кто есть
кто. Но «совершенству» нет
предела. Пока народ падал
в пропасть бедности, его
то и дело кормили сладкими
рассказами о безвизе и
светлом будущем. Мол,
потерпите немного, и жизнь
станет сказкой. Впрочем,
сказку уже превратили в
быль. Только очень мрачную.
АДСКИЙ СЮРПРИЗ

2016:

Украина зашла в тупик,
перезагрузки не миновать
прокуратура полностью перешли
под контроль Банковой.

В 2016-м Украина попрощалась
ПЕРЕЖИТЬ Е-ДЕКЛАРАЦИИ
с «Кабмином камикадзе» и поприветствовала старо-новую команду
Борьба с коррупцией в 2016 году
«реформаторов». Сколько бы Арсений Яценюк ни хватался за свое увенчалась полным провалом. По
кресло, выстоять он не смог. «Блок большому счету, мы не увидели
Петра Порошенко» и «Народный никаких результатов, которые бы
фронт» заключили брак по расче- с гордостью продемонстрировали
ту, сообразив коалицию на двоих. новосозданные антикоррупционные

изводств! А ведь с января 2017-го
стартует следующая волна декларирования. И как НАПК и НАБУ со всем
этим потоком справятся? Будут ли
реальные результаты этой проверки? Или же лишь пара-тройка чиновников отделается штрафами?
А еще в этом году НАБУ и ГПУ
развязали междоусобную войну.
Конкуренция между двумя ведомствами невероятно сильная! Может

ЭТО БЫЛ ГОД РАЗОЧАРОВАНИЙ, ПОЛИТИЧЕСКОЙ
БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ И ТОТАЛЬНОГО ЦИНИЗМА
ВЛАСТИ. ЯСНО В ЭТОЙ СИТУАЦИИ ТОЛЬКО ОДНО:
СТРАНЕ НЕПРЕМЕННО НУЖНА ПЕРЕЗАГРУЗКА.
И СКОЛЬКО БЫ ВЛАСТЬ НИ ПРОТИВИЛАСЬ
СИСТЕМНОМУ ОБНОВЛЕНИЮ, ЭТОГО УЖЕ
НЕ ИЗБЕЖАТЬ. ВОПРОС ЛИШЬ ВО ВРЕМЕНИ
И этой паре было совершенно все
равно, что у них нет 226 голосов! До
сих пор мы так и не знаем, кто же,
собственно говоря, входит в большинство. Но это не помешало БПП
и «НФ», прибегнув к помощи приглашенных «сожителей», в апреле
выбрать нового премьера — Владимира Гройсмана.
По большому счету, его кандидатура была актуальна еще в 2014
году. Однако тогда на досрочных
парламентских выборах пропрезидентская политическая сила не
смогла набрать достаточное количество голосов для формирования
единоличного большинства и, соответственно, правительства, посему Гройсман остался в резерве.
А в нужный момент был назначен
вопреки всем возможным процедурам регламента! И это было очень
тревожным сигналом, потому как
стало очевидно, что отныне власти дозволено почти все. Но самое
печальное, что этот Кабмин стал
самым дорогим для украинцев. В
страшном сне невозможно было
представить, какой адский сюрприз
нам подготовили к отопительному
сезону…
В мае депутаты проголосовали
за нового генерального прокурора
Луценко. Для того чтобы это стало
возможным, под Юрия Витальевича
даже закон переписали. При этом
регламент был так же изнасилован,
как и при избрании премьера. Эти
два назначения задали тон всей
украинской политике. Ведь, по сути,
Кабинет министров и Генеральная
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органы. В медийном поле их работа
выглядела вроде как красиво, а вот
в реальности… Где обвинительные
приговоры коррупционерам? Где
взыскания в пользу страны?
Даже уголовное производство
в отношении главы ЦИК Михаила
Охендовского, который проходит по
делу так называемой черной бухгалтерии ПР, выглядит весьма неубедительно. По мнению множества
политических экспертов, это лишь
способ давления на руководителя
Центризбиркома в преддверии возможных досрочных парламентских
выборов.
Кстати, весьма показательно, что
на прошлой неделе Соломенский районный суд Киева отказался удовлетворить ходатайство прокуроров Специализированной антикоррупционной
прокуратуры по отстранению Охендовского с занимаемого поста сроком
на два месяца. При этом вспомните,
что полномочия ЦИК и так истекли
два с половиной года назад...
А еще мы пережили е-декларации.
Это, наверное, больше всего шокировало украинцев. Пока народ выскребает из кошельков последние
гривни, дабы заплатить за «коммуналку», чиновники, народные депутаты, судьи, прокуроры не стесняются
декларировать миллионные состояния, дорогущие авто, множество объектов недвижимости и так далее. И
это только вершина айсберга! А что
нам даже не показали? Пока что по
факту проверки электронных деклараций народных депутатов Верховной Рады открыто лишь семь про-

ли победитель в этом противостоянии получить право раздавать индульгенции?
Кстати, еще в октябре депутат
от БПП Николай Паламарчук зарегистрировал в Раде законопроект о
внесении изменений в УПК, который
откроет перед генпрокурором возможность забирать у НАБУ дела. И
хоть эта история пока затихла, но
наверняка законопроект просто
ждет своего часа!

ТОТАЛЬНАЯ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Дела Майдана… Это очень грустная глава. После окончания Револю-

сентябре глава ГПУ говорил о том,
что его ведомство завершит все необходимые процедуры для передачи
в суд дела об измене бывшего президента Украины Виктора Януковича
до 2017 года. Но воз и ныне там.
А еще ГПУ инициировала изменения в законодательство касательно
усовершенствования процедуры заочного осуждения. Правда, пока все
ограничилось лишь сделанным в октябре соответствующим заявлением
Луценко. Прибегнув же к такой процедуре в ее нынешнем виде, можно
наделать много горя. Кроме того, не
стоит забывать, что Украина присоединилась к Европейской конвенции о признании приговоров в уголовных производствах. Но мы это
сделали с предостережением, что
на нашей территории не будут иметь
юридического веса обвинительные
заключения, вынесенные по заочной
процедуре! То есть, в соответствии
с международными правилами, если
мы прибегли к такому ограничению,
то и другие страны могут не признавать приговоров, вынесенных
в Украине по процедуре заочного
осуждения.
Правоохранители вообще в этом
году очень «отличились». Мы окончательно увидели, что реформа
МВД была фасадной. И эта картинная бутафорская перезагрузка
буквально продуцировала трагедии.
Вспомните Кривое Озеро, Днепр,
Княжичи… О последнем происшествии мы вряд ли узнаем правду.
Как могло произойти, чтобы правоохранители перестреляли друг дру-

не выдвигал никаких стратегий, а
просто решил переждать. Мол, будет как будет. Но ведь если в организме возникла раковая опухоль, то
она сама собой не исчезнет. Тем не
менее Порошенко как мантру повторял, что альтернативы Минску нет.
Напрочь отметая тот же «женевский
формат», при котором в переговорном процессе могли участвовать
США. Тогда бы появился хоть какойто шанс. Теперь же чтобы исправить
эту роковую ошибку, нужно приложить титанические усилия. Но есть
ли желание что-либо исправлять?
Под конец октября в Берлине состоялась встреча глав «нормандской
четверки». По большому счету, никто не верил в то, что эти переговоры могут положить конец войне на
востоке Украины. А когда за переговорным столом пресса увидела
куратора псевдореспублик Владислава Суркова, который находится
в санкционном списке ЕС, стало
ясно: российская власть попросту
устроила очередное шоу. Стороны
договорились о создании «дорожной
карты», которая должна была содержать блок по безопасности, политический и гуманитарный блоки. Речь
шла о доступе миссии ОБСЕ к границе, о выводе иностранных войск,
вводе полицейской миссии… Но все
эти договоренности так и остались
пустышкой. Впрочем, как всегда.
Потому что бесполезно о чем-либо
договариваться с шулерами. Европа
же по-прежнему выражает обеспокоенность и высказывает надежду
на урегулирование конфликта. Вот
только не конфликт у нас, а война!
Кстати, совсем недавно появилась информация о том, что на оккупированных территориях прошло
совещание руководителей псевдореспублик с тем самым Сурковым.
Кремлевский куратор
пообещал
террористам, что «ДНР» и «ЛНР»
войдут в состав РФ на правах полноценных административных единиц.
Понятное дело, что России Донбасс
не нужен. Куда выгоднее реинтегрировать оккупированные территории
в Украину на своих условиях. Поэтому все это можно рассматривать как
элемент шантажа. А усиление боевых действий только подтверждает
эти слова. Так что в 2017-м фатальная ошибка под названием «Минск»
аукнется Украине очень больно…
В 2016-м мы жили от скандала
к скандалу: офшоры президента,
квартира Лещенко, «амбарная книга» Партии регионов, мифический

НЫНЕШНИЙ КАБМИН СТАЛ САМЫМ ДОРОГИМ
ДЛЯ УКРАИНЦЕВ. В СТРАШНОМ СНЕ НЕВОЗМОЖНО
БЫЛО ПРЕДСТАВИТЬ, КАКОЙ АДСКИЙ СЮРПРИЗ
НАМ ПОДГОТОВИЛИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ…
ции Достоинства прошло более двух га? Почему глава ведомства не пос половиной лет. Но до сих пор нет нес политической ответственности?
никаких зримых результатов рас- Впрочем, это уже традиция такая,
следования. Все, что мы увидели, — что многие резонансные дела проэто показательный допрос беглого сто зависают...
экс-президента в качестве свидетеВОЙНА И БОЛЬ
ля. Это был прекрасный медийный
перформанс! Правда, потом ЯнукоМожно понять, почему президент
вич все же стал подозреваемым.
А еще мы наблюдали за тем, как Петр Порошенко в 2014 году пошел
генпрокурор Юрий Луценко отобрал на поводу у России и террористов,
у департамента спецрасследований заключив Минские соглашения. В
часть экономических эпизодов по той ситуации это был самый очевид«большому делу Януковича», пере- ный способ заморозить конфликт.
дав их в другое подразделение. В Глава государства, судя по всему,
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план «Шатун», скандальное принятие госбюджета… Сколько всего
было, а сколько еще будет?
Это был год разочарований, политической безответственности и
тотального цинизма власти. Ясно в
этой ситуации только одно: стране
непременно нужна перезагрузка. И
сколько бы власть ни противилась
системному обновлению, этого уже
не избежать. Вопрос лишь во времени. Но пока что политическая драма
продолжается…

Яна ДЖУНГАРОВА
Подписной индекс:
23115
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(Закінчення.
Початок на стор. 1)
У ніч на 21 грудня Верховна Рада
також ухвалила податковий пакет
документів, а також закон №5131
«Про внесення змін в Бюджетний
кодекс України», що передає на
місцеві бюджети численні фінансові
зобов’язання. При цьому профільні
комітети працювали над винесеними до сесійного залу законопроектами в «зібганому» режимі — чимало
поправок вносилося просто з голосу. Тобто протягом однієї ночі депутати, не маючи можливості ґрунтовно опрацювати текст та розрахунки,
видали на-гора непевні за своїм
змістом документи.
Валентин Гладких звертає увагу: згідно з вимогами чинного законодавства, зміни до Податкового
кодексу можна приймати не пізніше,
ніж за шість місяців до нового бюджетного року.
«Цього разу зміни внесли за
15 днів до того, як вони мають набути
чинності. Але ж перегляд податкової
бази автоматично призводить до зміни дохідної частини держкошторису.
А за проект бюджету проголосували
через три години після ухвалення
Податкового кодексу! То хіба вони
встигли перерахувати дохідну частину? Певна річ, ні, — обурюється політичний експерт. — Та найгіршим є ось
що: закони набувають чинності лише
«Аграрний сектор завжди був гепісля того, як їх підпишуть голова країни збільшили на 13,8 млрд гри- навіть до того, як постало питання
Верховної Ради і президент України, вень порівняно з поточним роком — про націоналізацію «Приватбан- нератором робочих місць, валютноку», — зазначає «ВВ» експерт Еко- го виторгу та продовольчої безпеки.
а затим опублікують у пресі. Звісно, до 130 млрд гривень.
що ні стосовно Податкового кодексу,
З іншого боку, чиновники не забу- номічного дискусійного клубу Євген Тому держава сприяла його розвині щодо інших бюджетоутворюючих ли про себе й підвищили видатки на Олейніков. — Очевидно, що нині тку. Чинний уряд діє за принципом:
законодавчих актів ці вимоги не ви- держапарат. Так, утримання апара- НБУ змушений буде здійснити емі- «нам потрібні гроші тут і зараз, і ми
конано. Тож виходить, що бюджет ту Верховної Ради обійдеться май- сію коштів, що призведе до інфля- будемо їх тягнути звідки можемо».
затверджувався на основі папірців, же в 2 млрд гривень замість 1 млрд. ції. Тобто купівельна спроможність Однак є просте правило реформуякі не набули статусу закону».
На МВС держава планує витрати у коштів зменшиться. Так, грошова вання: спочатку треба зосередитися
Зауважимо, навіть через кілька 6,2 млрд гривень, що на 12% більше, маса в економіці збільшиться, відпо- на галузях, які занепадають. То чому
днів після голосування фінальні ніж у 2016 році. Видатки на ГПУ та- відно зростуть надходження від по- чиновники не демонструють свої
варіанти державного кошторису та кож зростуть — з 3,31 млрд гривень датків. Однак це буде інфляційний «реформаторські» здібності у тому ж
Податкового кодексу на сайті Вер- до 5 млрд.
машинобудуванні? А замість цього
дохід».
ховної Ради не з’явилися. Останні
Тож практика існування «при- змінюють правила гри в аграрному
За даними висновку бюджетцифри та додатки до закону про бю- ного комітету ВР, дохідна частина хованого» дефіциту бюджету буде секторі, мовляв, він же не сконав
джет датувалися ще 3 листопада.
бюджету має зрости до 731 млрд продовжена. За прогнозами експер- після наших попередніх змін», — на«Очевидно, в Мінфіні ще довго гривень. Так, у фінансовий розклад тів, обсяг державного та гарантова- голошує Євген Олейніков.
За його словами, закладений
доводитимуть до ладу те, за що де- закладено зростання податку на ного державою боргу може сягнути
у закон про бюджет курс на рівні
путати проголосували, і після цього прибуток підприємств, акцизного 94–100% ВВП.
27,2 гривні за долар є малореалістичним, зокрема, в цьому прогнозі
не враховані наслідки націоналізації
«Приватбанку».
«У нас є три великі споживача
валюти: імпортери, держава, якій
треба розраховуватися за імпортні
енергоносії, і населення, яке використовує валюту як захист своїх
на нас чекатиме багато цікавих від- податку з вироблених в Україні тоЗакладене урядом на наступний заощаджень від інфляції. У людей
криттів. Швидше за все уряд най- варів, передання до держбюджету рік 3% «зростання» ВВП, за словами уже немає грошей, щоб купувати
ближчим часом зареєструє низку єдиного податку.
Олейнікова, насправді не можна на- валюту, тому попит на неї зменОдним із суттєвих джерел напо- звати розвитком економіки.
шився, хоча НБУ хизується, мовляв,
законопроектів про внесення змін
до закону України про державний внення дохідної частини казни визна«Йдеться про дуже повільне від- українці повірили в стабільність
бюджет, — прогнозує Валентин но надходження за рахунок конфіс- новлення, адже з такими темпа- гривні, — розповідає Євген ОлейніГладких. — Узагалі прийняття цьо- кованих коштів та коштів, отриманих ми нам знадобиться щонайменше ков. — Очевидно, що в новому році
го документа можна вважати сим- від реалізації майна, конфіскованого 20 років, аби досягти принаймні рів- громадяни масово зніматимуть
волічним актом. Адже в нас дуже за рішенням суду за вчинення ко- ня 1990-х. Тим більше, що відбудо- гроші з рахунків «Приватбанку» і
шкутильгає виконавча дисципліна. І рупційного правопорушення. Ці ко- ва не стосується машинобудування, переводитимуть кошти у валюту,
не факт, що навіть ухвалені норми шти мали спрямувати на підтримку металургійної промисловості, елек- що підштовхне курс вгору. Окрім
будуть виконуватися розпорядника- сільгосптоваровиробників, програм тротехнічної галузі, а відбувається того, торговий дисбаланс наступрегіонального розвитку тощо. Цікаво, лише за рахунок сільського госпо- ного року може зрости з нинішніх
ми коштів, Рахунковою палатою».
До слова, цьогоріч народні об- що Верховна Рада відповідний закон дарства», — каже економіст.
Водночас парламент скасував
ранці влаштували собі як ніколи не підтримала через його корупційні
тривалі новорічні канікули. Тієї ночі складові, хоча на цифрах бюджету спецрежим ПДВ для агропромислового комплексу. Так, Кабмін обіцяє
депутати таки ударно попрацювали це ніяк не відобразилося.
Від приватизації у 2017-му маємо аграріям у 2017 році близько 4 млрд
— вони ще й відкоригували календарний план роботи Ради. І перший отримати близько 17 млрд гривень. гривень прямої бюджетної підтримки.
сесійний тиждень — з 10 до 13 січня Такий показник, до речі, фігурує у Але, за словами міністра аграрної по— замінили на «роботу з виборцями». законі про держбюджет уже кілька літики і продовольства Тараса КутоПевно, працювати планують у «за- років поспіль, та досягти його ніко- вого, понад половину цієї суми отрили не вдавалося.
має птахівництво і лише 47% — інші
кордонних виборчих округах».
«Дохідну частину головного ко- галузі АПК. Тож це виявиться краОтже, що ми маємо? З одного
боку, витрати на обороноздатність шторису було нереально виконати плею в морі на тлі втрачених пільг.

БЮДЖЕТ
ГРОЙСМАНА::
ГРОЙСМАНА
людям — злидні,
державі — занепад

ОРГАНАМ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
ДОЗВОЛИЛИ ПЕРЕВІРЯТИ БІЗНЕС, А ТАКОЖ
ФІЗИЧНИХ ОСІБ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ
ПРАЦЮ НАЙМАНИХ РОБІТНИКІВ. ЦЕ ПОСИЛИТЬ
РЕПРЕСІЇ ПРОТИ БІЗНЕСУ, ПЕРЕДУСІМ МАЛОГО

ОСНОВНИЙ ПРИНЦИП ГОЛОСУВАННЯ
ЗА ПРОЕКТ БЮДЖЕТУ ЗАЛИШИВСЯ ТОЙ
САМИЙ — ЗАДОВОЛЬНИТИ ЕКОНОМІЧНІ
ВИМОГИ ОЛІГАРХІЧНИХ КЛАНІВ

2,5 млрд гривень до 2,9 млрд. І якщо
не буде зовнішнього вливання коштів, ми можемо побачити суттєвий
стрибок курсу».
У частині соціальних стандартів
уряд все-таки пролобіював підвищення «мінімалки» до 3200 грн з
1 січня 2017 року. При цьому прожитковий мінімум не підніметься до
рівня мінімальної зарплати: з 1 січня
він становитиме 1544 грн, а до грудня 2017 року — 1700 грн.
Олександр Кірш зазначає: після
різкого підняття «мінімалки» підприємці масово переводитимуть людей
на півставки, чверть ставки, і доходи
населення насправді падатимуть.
«А через те, що податки збільшаться, бізнес масово заходитиме
в тінь чи банкрутуватиме. За таких
умов доведеться друкувати більше
коштів, аби виконати цей бюджет,
а товарів вироблятимуть менше.
Курс не втримається на позначці
27,2 гривні за долар. Коли безробіття поширюватиметься, реальна
зарплата в працюючих українців не
може зростати. Тобто діятимуть такі
собі соціальні ножиці. А от кількість
отримувачів субсидії на оплату комунальних послуг скоротиться», —
каже нардеп.
Зазначимо, закон №5130 «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України» передбачає необхідність сплати ЄСВ підприємцем на
рівні мінімального страхового внеску навіть за відсутності господарської діяльності і, відповідно, прибутку. Експерти «Реанімаційного пакету
реформ» зазначають, що реалізація
цієї норми призведе до масового
припинення діяльності ФОП та погіршення умов для тих, хто провадить
підприємницьку діяльність епізодично або тимчасово припинив її під
впливом несприятливих обставин.
Окрім того, органам місцевого
самоврядування дозволили перевіряти бізнес, а також фізичних осіб,
які використовують працю найманих робітників. На думку експертів,
така норма посилить репресії проти
бізнесу, передусім малого.
«Цей бюджет складений за схемою, викладеною у приказці про
ремонт: спочатку задумували як
хай-тек, продовжували як хай так,
а завершили — та бог із ним, — резюмує Євген Олейніков. — У найменшої компанії є бізнес-план, де
сказано, чого вона планує досягти
за рахунок фінансових відрахувань.
Такого плану уряд нам не зміг запропонувати. Адже бюджет треба рахувати не лише в грошах, а в кількості
лікарень, кілометрах доріг, одиницях військової техніки, в забезпеченні населення послугами».
Депутат від фракції «Батьківщина» Сергій Соболєв вважає, що цей
бюджет є вироком для уряду. А за
словами Альони Шкрум, це має бути
останній бюджет для цього складу
парламенту.

Вікторія ЧАЙКА

ПРАКТИКА ІСНУВАННЯ «ПРИХОВАНОГО»
ДЕФІЦИТУ БЮДЖЕТУ БУДЕ ПРОДОВЖЕНА.
ЗА ПРОГНОЗАМИ ЕКСПЕРТІВ,
ОБСЯГ ДЕРЖАВНОГО
ТА ГАРАНТОВАНОГО ДЕРЖАВОЮ БОРГУ
МОЖЕ СЯГНУТИ 94–100% ВВП
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Все выше, и выше, и выше…
растут акцизные ставки на
алкоголь, табачные изделия
и топливо. Не по щучьему
велению, а по Кабминному
хотению и не ради здоровья
нации и улучшения жизни,
а токмо во имя наполнения
дырявого госбюджета Рада
приняла правительственный
законопроект №5132,
«благодаря» которому в
начале следующего года
акцизы опять увеличатся,
а цены примут очередную
команду на взлет.
«БЕЛОЙ» ПО-ЧЕРНОМУ
Повышение ставок акцизного налога стало любимым развлечением
правительства. Месяц назад «людоцентристское» правительство уже
принимало постановление, согласно которому с 3 декабря минимальные розничные и оптово-отпускные
цены за литр спирта выросли на 27,1
и 27,86% соответственно. В итоге в
магазинах пол-литровая бутылка
водки тут же стала дороже в среднем на 12 гривен. Еще больше подорожали вина и импортные крепкие
напитки — виски, ром и джин.
В январе ставка акцизного налога на крепкий алкоголь взлетит еще
на 20%, на продукцию виноделия
и слабоалкогольные напитки — на
12%. А акциз на пиво увеличится на
2,78 грн за литр. По словам экспертов, конечный потребитель может
рассчитывать, что алкоголь подорожает еще минимум на 10 гривен.
Рассматривая законопроект в
парламенте, депутаты, ратующие за
повышение ставок, говорили о здоровье нации и приводили статистику,
доказывающую, что высокие цены
на «оковитую», пиво и вино уменьшают количество смертей. Но как-то
забыли при этом о том, что осенью
от суррогатной водки в Украине погибли 73 человека. Это, конечно, не
отравление «Боярышником» в России, но факт остается фактом.
Забавно, но теперь квас и кефир
легко могут облагаться акцизом на
алкоголь. Парламент дружно провалил поправку, предлагающую увеличить верхний предел содержания
спирта в продуктах брожения до

Акцизом единым
производства винно-водочных изделий крупных торговых марок на
30–40%.
«Сейчас легальные производители еще больше снизят свои обороты — им попросту невыгодно будет
работать в открытую, многие же попросту уйдут в «тень», — рассказала
эксперт «ВВ».
По ее мнению, для украинцев такое повышение достигнет критического предела, в итоге люди вспомнят лихие девяностые и достанут
припавшие пылью самогонные аппараты.
Но и это будет не самое страшное. Эксперт Фонда общественной
безопасности
Юрий
Гаврилечко уверен, что увеличение акцизных
ставок на алкоголь приведет к появлению еще большего количества
низкокачественной контрафактной
продукции.
«Массовые отравления суррогатной водкой участятся», — добавил он
в комментарии «ВВ».

«ЗОЛОТОЙ» ТАБАЧНЫЙ ДЫМ
Акцизы на табачные изделия постигла участь алкогольных «собратьев». Тем более что приведение
цен на украинские сигареты к европейскому уровню является одним из
условий Соглашения об ассоциации

«Топливный компонент в логистике приведет к увеличению
стоимости продукции на 3–5%, а в
розничной торговле — на 10–15%.
Компенсироваться же затраты будут за счет снижения качества продукции, то есть все чаще на полках
магазинов будут появляться просроченные товары с перебитыми датами и другие, очень неприятные для
нас «сюрпризы», — добавил он.
По мнению заместителя директора научно-технического центра
«Психея» Геннадия Рябцева, фактически акцизы на топливо не повышены — просто розничная ставка перенесена в базовую. Поэтому
цены на бензин должны остаться
без изменения. Более того, благодаря этой новации с рынка исчезнет довольно серьезное количество
«бодяжного» бензина от сомнительных производителей. А вот дизельное топливо низших экологических
классов, которые сегодня активно
НЕПОЛНЫЙ БАК
используют аграрии, армия и отдельные перевозчики, может поНе обошел Кабмин своим внима- дорожать примерно на 0,5—1 грн
нием и топливо. И с 1 января 5%-ный за литр.
розничный акциз на нефтепродукты,
ОБОГНАТЬ СОМАЛИ
который наполнял местные бюджеты, будет ликвидирован. ОдновреАкцизы на топливо, алкоголь и
менно базовые ставки акцизов на
бензин, дизтопливо и сжиженный табак действительно играют важную роль в наполнении украинского
газ повышаются.
бюджета и составляют примерно
13% от всех источников доходов.
Олег Устенко констатировал, что
повышение акцизов используется
в нескольких случаях: когда страна
испытывает серьезные проблемы с
наполнением госказны либо с необходимостью сокращения дефицита
бюджета.
«Украина как раз находилась в
ситуации, когда нужно было снижать дефицит госбюджета и поДля бензина установлена став- пытаться свести его до 3% ВВП», —
ка акциза в размере 213,5 евро уточнил эксперт.
за тысячу литров (сейчас 171,5
Юрий Гаврилечко поясняет увеевро), для дизтоплива — 139,5 евро личение акцизных ставок другими
за тысячу литров (в 2016 году — причинами.
95–125,5 евро в зависимости от стан«Увеличение акцизов обычно
дарта «Евро»), а для сжиженного применяется тогда, когда у госугаза — 52 евро за тысячу литров (на дарства нет денег, но очень хочется
сегодня 31 евро). По словам Юрия их где-то украсть, или когда нужГаврилечко, увеличение акцизов при- но урегулировать цены на группы
ведет к подорожанию стоимости го- товаров, которые одновременно
рючего. И это отразится в конечном завозятся из-за рубежа и произвоитоге на всех без исключения товарах, дятся внутри страны. Поэтому нужведь в них заложена и логистика.
но понимать, что чем выше у тебя в

— далеко не предел и не последнее
подорожание.
Впрочем, вряд ли курильщики
будут меньше потреблять «никотиновых палочек», вероятнее всего, им
придется переходить на более дешевый табак.
Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег
Устенко не исключает, что рост цен
на отечественный «дым» спровоцирует увеличение оборота контрабандной продукции, что уж точно не способствует наполнению госказны.
«В Украине высокий уровень коррупции и теневого сектора. И когда
страна не контролирует полностью
свою границу, а таможня является достаточно коррупционным ведомством, увеличением ставок акцизного налога мы лишь откроем
контрабандные каналы поставок
продукции в Украину», — уточнил он
в комментарии «ВВ».

НЕВОЗМОЖНО ДО БЕСКОНЕЧНОСТИ ПОВЫШАТЬ
АКЦИЗЫ, ЧТОБЫ ПЫТАТЬСЯ НАПОЛНИТЬ
ДОХОДНУЮ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА. ЭТО ПРИВЕДЕТ
К ТОМУ, ЧТО В СТРАНЕ ВООБЩЕ ПЕРЕСТАНЕТ
СУЩЕСТВОВАТЬ ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО —
БУДЕТ ТОЛЬКО КОНТРАФАКТ И КОНТРАБАНДА
1,2% применительно к квасу. Ведь
согласно европейским нормам, которые внедрили в украинское законодательство, верхний предел
содержания спирта — всего 0,5%. А
согласно рецептуре в квасе содержится до 1,2% алкоголя, а в кефире
— до 0,6%.
Ведущий научный сотрудник Института экономики и прогнозирования НАН Украины Елена Слезко
напомнила о том, что прошлое повышение акцизных ставок на алкоголь привело к падению уровня

4

с ЕС. Европейцев можно понять —
наш дешевый табачок им поперек
горла: не зря же интуристы закупают по дешевке блоками украинское
курево. Оправдывая повышение и
ссылаясь на Директивы для европейских стран, наш Кабмин заявлял
о том, что на данный момент (учитывая осеннее подорожание сигарет), стоимость пачки сигарет у нас
в шесть раз ниже. И то, что в 2017
году акциз повысится еще на 30%
(соответственно, в среднем сигареты подорожают еще на 3–4 гривни),

ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

стране акцизы, тем менее выгодно
экспортировать под-акцизную продукцию. То есть более выгодным
становятся импорт или контрабанда. Отсюда отток валюты из страны», — считает он.
Эксперты единодушно склоняются к мнению, что повышение акцизных ставок точно не залатает
бюджетные дыры и не увеличит доходную часть госказны.
«Украинская экономика на протяжении 2014–2015 годов упала на
17%, а в нынешнем году с трудом
отвоевала 1–1,5%. По прогнозам
Кабмина, в следующем году запланирован ее рост на 3%, хотя рассчитывать стоит на 2%. Если экономика
растет такими темпами после падения, то нужно брать где-то деньги.
И они нашли тот самый легкий способ — резать расходы и повышать
акцизы. Но когда нормально работает экономика, нет необходимости
увеличивать акцизы и пытаться за
их счет наполнять доходную часть
бюджета», — уверен Олег Устенко.
Юрий Гаврилечко считает, что
в украинских реалиях необходимо,
наоборот, снижать акцизные ставки.
Ведь их повышение убивает мелких
производителей, тем самым увеличивая монополизацию рынка.
Олег Устенко добавляет, что невозможно до бесконечности повышать акцизы, чтобы пытаться наполнить доходную часть бюджета.
«Это приведет к тому, что в стране вообще перестанет существовать
официальное производство — будет
только контрафакт и контрабанда.
В этом отношении ярким примером
является Сомали — эта страна занимает последнее место по уровню
борьбы с коррупцией. Там не производится ни алкоголь, ни табак, зато
и пьют, и курят», — рассказал он.
Единственным способом улучшения ситуации в Украине, по его мнению, является запуск экономики и
улучшение инвестклимата.
«Но в Украине некачественная
судебная система, и наша страна
занимает 130-е место из 167 позиций. О каком инвестклимате может
вообще идти речь? От Сомали нас
отделяют 37 позиций, так что нашему правительству есть к чему «стремиться», — подытожил эксперт.

Арина МАРТОВА
Подписной индекс:
23115
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Ситуація на ринку праці
в Україні залишається
напруженою. Кількість
зайнятого населення
продовжує скорочуватися.
Затребуваними
роботодавцями стають
професії, пов’язані з
продажем, а також
робітничі спеціальності.
Однак зарплата, яку
пропонують останнім,
є мізерною.

БАРОМЕТР
РИНКУ ПРАЦІ

Директор із розвитку інтернетресурсу з пошуку роботи Work.UA
Сергій Марченко каже, що цього року, порівняно з попереднім,
роботодавці були активнішими,
з’явилося більше вакансій.
«Ріст пропозицій на ринку праці
розпочався у другому кварталі. Пік
припав на червень, коли вакансій
було вдвічі більше, ніж у відповідному
місяці торік. У середньому за рік кіль- вець-консультант, далі — водій, офіціанти, перукарі, охоронці. Існує
кість вакансій зросла на 62% проти бухгалтер, торговий представник, попит на фахівців сільського госпо2015 року», — каже Марченко.
менеджер у роботі з клієнтами, ка- дарства, лікарів, інженерів у різних
У Державній службі зайнятості сир. Цікаво, що найбільше з-поміж галузях, викладачів.
Однак зарплата за вакансіями,
також говорять про пожвавлення представників цієї категорії зароботодавців на ринку праці. На- робляють водії — їм пропонують які надає Держслужба зайнятості,
приклад, протягом січня — листопа- середню заробітну плату близько залишається вкрай низькою. Третида 2016 року число заявлених про- 9 тис. грн. Менеджерам з продажу на пропозицій, що були актуальними
на 1 грудня 2016 року, передбачала
дохід до 2 тис. грн на місяць, половина — від 2 тис. до 5 тис. грн. І лише
в 10% випадків запропонована зарплатня перевищувала 5 тис. грн.
Так, на близько 5,8 тис. грн могли претендувати законодавці, вищі
державні службовці, керівники й
менеджери. Для кваліфікованих
фахівців сільського господарства
37% вакансій передбачали заробітну плату менше як 2 тис. грн, для
працівників торговельної сфери
позицій становило 869 тисяч, що на в середньому платять до 8 тис. грн, такі умови містилися у 53% пропо36 тисяч більше, ніж за аналогічний продавцям-консультантам — трохи зицій. Таку саму низьку зарплату
період минулого року.
більше як 6 тис. грн, середня заро- обіцяли кожному п’ятому робітниВодночас у державному відом- бітна плата бухгалтерів варіюється кові, яких шукали для обслуговустві зазначають, що чисельність у межах 5 тис. грн. Найменше з фа- вання устаткування та машин.
зайнятого населення віком 15–70 хівців затребуваних професій заWork.UA склав свій рейтинг найроків у другому півріччі 2016-го робляють касири — до 4,5 тис. грн», більш високооплачуваних профезменшилася на 168 тисяч осіб — до — каже Марченко.
сій. Треба враховувати, що на сайті
16,2 млн — порівняно з аналогічВін зауважує, що протягом 2016 здебільшого розміщують свої проним періодом 2015 року. Загалом року на 106% зросла потреба в ро- позиції представники бізнесу, тож
рівень зайнятості знизився з 56,5% бітничих спеціальностях: «Пік був у йдеться не про середньостатистичдо 56,2%. Станом на 1 грудня на червні. Кількість відповідних вакан- ні прибутки.
одну вакансію у середньому по сій тоді зросла майже втричі про«Коли ми почали підбивати підУкраїні претендували шестеро без- ти минулого року. Також на 102% сумки року, то зіштовхнулися з
робітних.
більше запрошували будівельників, тим, що першу десятку високоНайбільша кількість тих, хто не на 99% — логістів. Є попит у сфері оплачуваних професій сформували
може влаштуватися на робоче міс- обслуговування та транспортному представники ІТ-сфери. Тому ми
це, сконцентрована у Вінницькій, бізнесі».
сформували два рейтинги: перший
Полтавській, Черкаській, ЛьвівУ службі зайнятості фіксують, стосується ІТ-спеціальностей, друській та Житомирській областях. що найчастіше до них звертають- гий — усіх інших сфер зайнятості»,
Загалом по Україні 41% безробіт- ся роботодавці, які шукають висо- — пояснює Сергій Марченко.
них становлять мешканці сільської кокваліфікованих робітників. Тож
Отже, стосовно першого рейтинмісцевості. Серед зареєстрованих лідерами за кількістю вакансій, які гу. Найбільше заробляють програпошукачів роботи кожен другий пропонує державна структура з місти, які працюють у сфері тім-ліду
має вищу освіту, кожен третій — працевлаштування, залишаються — їхній середній прибуток становить
професійно-технічну, кожен п’ятий токарі, електрогазозварники, робіт- до 53 тис. грн у місяць. На другому
— загальну середню освіту.
ники з ремонту електроустаткуван- — спеціалісти Web development та
У Службі зайнятості фіксують, ня, слюсарі, водії, швачки. Серед Java Development — вони зароблять
що серед безробітних збільшилася найпростіших професій найзатре- близько 49 тис. грн.
частка колишніх працівників орга- буванішими є підсобні робітники,
«Програмісти — дуже затребунів державного управління й обо- прибиральники, двірники, вантаж- вана спеціальність в Україні. Приронних структур, обов’язкового со- ники та комірники, продавці, кухарі, чому роботодавці готові брати
ціального страхування (торік було
зареєстровано 15% таких громадян,
цього року — 23%). Це пов’язують зі
скороченнями у сфері державної
служби.
За даними Work.UA, найбільш
затребуваними протягом року були
професії, пов’язані з продажем.
«На першому місці — менеджер
з продажу, на другому — прода-

СЕРЕД ЗАРЕЄСТРОВАНИХ
БЕЗРОБІТНИХ
КОЖЕН ДРУГИЙ
МАЄ ВИЩУ ОСВІТУ,
КОЖЕН ТРЕТІЙ —
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНУ

навіть програмістів-початківців та
їх навчати. Чимало українських
програмістів працюють в Україні
на компанії, що розташовані за кордоном. Ринок праці для ІТ-бізнесу
стабільний і високооплачуваний, не
схильний до змін політичної ситуації», — каже Марченко.
А от у іншому списку високооплачуваних професій заробітні
плати значно нижчі. Цікаво, що на
першому місці — викладач китайської мови із середньою зарплатнею у 25 тис. грн.
«На український ринок впливають глобальні економічні тенденції.
Китай торгує з усім світом, тож запити на вчителів китайської зростають», — пояснює Марченко.
22,7 тис. грн пропонують фінансовому директору, на третьому місці серед професій цієї категорії — директор з маркетингу — 19, 3 тис. грн,
на четвертому — генеральний директор — 18, 2 тис. грн.
«Цікаво, що середня зарплата
генерального директора може бути
меншою, ніж директора з марке-

СТАНОМ НА 1 ГРУДНЯ
НА ОДНУ ВАКАНСІЮ
В СЕРЕДНЬОМУ
ПО УКРАЇНІ
ПРЕТЕНДУВАЛИ
ШЕСТЕРО БЕЗРОБІТНИХ
тингу. Справа в тім, що посади
директора з маркетингу чи фінансового директора зазвичай можуть
собі дозволити міжнародні компанії. Тоді як генеральний директор
може бути і в невеликій організації, з відповідним обігом коштів», —
каже експерт.
Далі у цьому рейтингу — трейдер, директор з логістики, керівник
відділу продажу, директор філіалу.
Цього року замкнула десятку про-

ЛІДЕРАМИ ЗА КІЛЬКІСТЮ ВАКАНСІЙ,
ЯКІ ПРОПОНУЄ ДЕРЖСЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ, ЗАЛИШАЮТЬСЯ
ТОКАРІ, ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИКИ, РОБІТНИКИ З РЕМОНТУ
ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ, СЛЮСАРІ, ВОДІЇ, ШВАЧКИ

Подписной индекс:
23115

фесій, які приносять найбільший
прибуток, стюардеса.
За даними Work.UA, лідером серед
регіонів із найвищою середньою зарплатою є Київська область — 8309 грн.
Далі — Одеська область із показником у 7890 грн, Харківська — 7228 грн,
Миколаївська — 6980 грн, Дніпропетровська — 6926 грн. До першої
десятки також входять Львівська,
Івано-Франківська, Чернівецька, Тернопільська та Вінницька області.
«Раніше вважалося, що в Західній Україні — дуже низькі заробітні
плати. Але в 2016-му чотири області цього регіону спростували
розхоже твердження», — коментує
директор з розвитку Work.UA.
Натомість найменші зарплатні
показники цьогоріч фіксувалися
на півночі України: у Рівненській
області — 5167 грн, Житомирській
— 4961 грн, Волинській — 4908 грн,
Сумській — 4870 грн. Лідером цього антирейтингу є Чернігівська область із зарплатою 4820 грн.
Київ та Київська область традиційно посідають перше місце за

кількістю пропозицій на ринку праці.
На другому — Дніпро, далі — Харків
та Одеса. Влітку кількість вакансій
в Одесі збільшується, і місто наздоганяє Дніпро. До п’ятірки міст
із найбільшою кількістю вакансій
також належить Львів, за ним йдуть
Запоріжжя, Миколаїв, Вінниця, Черкаси й Полтава.
У столиці протягом цього року
шукали роботу найактивніше.
«У середньому припадало 2167
резюме на тисячу жителів міста
(виходячи із загальної кількості населення, включно з працездатними і
непрацездатними). Далі йдуть Львів,
Вінниця, Черкаси. Рідше за все роботу шукають у Херсоні, Чернігові,
Івано-Франківську, Чернівцях, Кропивницькому», — каже Марченко.

Кіра ВИНОГРАДОВА
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Убаюкивающие мантры
о Минских договоренностях
на прошлой неделе
заглушили раскаты тяжелой
артиллерии. Активизация
боевых действий на
Светлодарской дуге
совершенно удивительным
образом совпала с
передышкой войск РФ после
трагедии в Алеппо и началом
каникулярного сезона
европейских наблюдателей.
И хоть контактная группа,
заседавшая в Минске
на прошлой неделе,
выражает надежду на то,
что новогодние праздники
пройдут без обстрелов со
стороны боевиков, на это
рассчитывать не приходится.
Эксперты говорят, что
российско-сепаратистские
группировки не перейдут
в полномасштабное
наступление, однако
на Донбассе не будет
спокойно еще как
минимум полтора года.
РЕЖИМ НОВОГОДНЕЙ ТИШИНЫ?
Атаки боевиков на Светлодарской дуге раз за разом отбиваются
подразделениями ВСУ и «Правого
сектора». И пока вдоль линии соприкосновения стягиваются вражеские
танки и артиллерия, пропагандистская машина страны-агрессора и недореспублик в параллельном режи-

СВЕТЛОДАРСКАЯ ДУГА:
цепь испытаний
влекателен как для украинской сто- лантического сотрудничества Игорь
роны, так и для сепаратистов. Здесь Козий, бои на Светлодарской дуге
находятся Мироновская ТЭС, Угле- развернулись за господствующие
горская ТЭЦ и водохранилище. Со- высоты, при помощи которых можгласно Минским соглашениям, эта но контролировать трассу Харьков
территория должна контролировать- — Ростов.
«Но Светлодарская дуга — лишь
ся Украиной, фактически же это —
серая зона. Боевикам Светлодарская тактический эпизод, который, к содуга как кость в горле, поскольку она жалению, имеет трагические повклинивается на территорию ОРДО, следствия, ведь в ходе боев погиби украинские военные в любой мо- ли украинские военные. Пока этот

СОГЛАСНО ВОЕННОЙ ДОКТРИНЕ РФ,
В ГЕНШТАБЕ СТРАНЫ-АГРЕССОРА РАЗРАБОТАНО
НЕСКОЛЬКО ПЛАНОВ ВОЙНЫ С УКРАИНОЙ,
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ПРИМЕНЕНИЕ
ВСЕХ ВИДОВ ВООРУЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
И ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ. ОДНАКО ЭТИ ПЛАНЫ
РЕАЛИЗОВАНЫ НЕ БУДУТ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ
ме использует активизацию боевых
действий на Донбассе.
По Сети гуляет легенда, что не
сепаратисты, а украинская сторона
первой начала наступление с целью
захватить передовые позиции российско-сепаратистских войск. И не
важно, что Украина в лице Верховного главнокомандующего избрала
для себя оборонительную тактику и
военная техника отведена с нашей
стороны во исполнение Минских соглашений. Тем более для распространителей слухов не представляет интереса то, что украинские Вооруженные
силы, в отличие от противника, соблюдают договоренности и часами
ждут разрешения на ответный огонь.
И уж совсем их не интересует то, что
захват позиции противника не производится голыми руками. Соответственно, к таким операциям должна
быть привлечена как артиллерия, так
и бронетехника, и без разрешения начальника Генерального штаба огонь
не может быть открыт. Между тем
Украина официально опровергает обвинения в нарушении перемирия.
Светлодарск, расположенный в
18 километрах от Дебальцево, при-
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Перебросить войска с других участков фронта они не могут из-за опасения, что наши войска ударят по ослабленному месту. Но как только они
придут в себя и усилят свои позиции
резервом, то продолжат по нам стрелять. Поэтому никакого новогоднего
перемирия ждать не стоит. Да и война на Донбассе не окончится еще
минимум полтора года, до выборов
президента РФ. На линии соприкосновения периодически будут обострения, цена которых — жизни наших ребят», — уточнил он.

ПУГАЛКИ АВИАЦИЕЙ

Примечательно, что в период активизации боевых действий на Донбассе как черт из табакерки выскочил некий ведущий эксперт Центра
военно-политических
исследований МГИМО Михаил Александров,
заявивший о необходимости полноконфликт не остановят, подобные масштабного наступления с примоменты будут возникать периоди- менением авиации, целью которого
чески. Не сегодня — так завтра, не является полный захват Донецкой,
здесь — так в другом месте», — уточ- Луганской и Харьковской областей.
Этот деятель настаивал также на
нил он в комментарии «ВВ».
Эксперты склоняются к мнению, параллельном использовании прочто решение контактной группы тив Украины ракетных систем, в том
о режиме тишины на новогодние числе «Искандеров».
«Фактически это сирийский вапраздники, начиная с 24 декабря,
риант, когда будет уничтожена осбоевики соблюдать не будут.
«Как свидетельствует практика новная военная инфраструктура
договоренностей с террористами, Украины, системы ПВО…» — заявил

чем король думает, но шепнуть не
смеет. Такая роль на протяжении
многих лет отводилась Жириновскому — он выражал захватнические интересы РФ, и часть россиян
верила в мощь «империи». А во что
еще верить, если жить в Рассее-матушке с каждым днем становится
все хуже?
Игорь Козий уверен, что первопричиной всех внешних конфликтов,
в которых участвует РФ, является тяжелая внутренняя ситуация в
стране и все больший отход российских властей от канонов демократического государства.
«Действия Путина непредсказуемы. И назвать сегодня РФ цивилизованным государством вряд ли
кто-то может», — рассказал он.
В свою очередь военный эксперт
Олег Жданов сообщил, что в Генштабе РФ разработано несколько
планов войны с Украиной, предусматривающих применение всех
видов вооружения страны-агрессора, в том числе и ядерного. Однако
эти планы реализованы не будут в
любом случае и скорее напоминают бряцание оружием для устрашения противника с целью посеять
панику.
«За последние два года после
подписания Минских соглашений
линия соприкосновения не изменилась ни на сантиметр, так как ее
пересечение любой стороной и занятие позиций противника априори
будет свидетельствовать о срыве
договоренностей. Учитывая то, что
наш президент не без помощи его
российского коллеги создали ауру
безальтернативности этим соглашениям, говорить о каком-либо
продвижении вперед любой из сторон вообще не стоит», — уточнил
эксперт.
А Алексей Арестович уверен, что
Россия попросту не умеет воевать,
и полномасштабное наступление на
Украину обернется поражением для
агрессора.
«Они бежали от десяти ИГИЛовских боевиков на тачанках, бросив Пальмиру. Они не могли взять
Алеппо на протяжении нескольких
лет, хотя по размеру этот город
сопоставим с Краматорском! О каком взятии Харькова или Одессы
может идти речь?» — недоумевает
эксперт.
Он напомнил, что не так давно
автор концепции гибридных войн,
начальник штаба российской армии Герасимов сказал, что в России
70 боеготовых батальонных тактических групп.
«Это 35 тысяч человек. Этими
силами РФ должна держать территорию от Калининграда до Курил,
блокировать Кавказ, участвовать

мент могут перекрыть сообщение
между Дебальцево, Углегорском и
Горловкой.
Военный эксперт Алексей Арестович считает, что активность боевиков и россиян на Светлодарской
дуге связана с отъездом международных наблюдателей на рождественские каникулы.
«Традиционно
реакция
Запада ослаблена во время Рождества.
Поэтому-то боевики заодно с россиянами решили в этот период отхватить несколько «лакомых кусочков»»,
— сообщил он «ВВ».
А военный эксперт Олег Жданов
не исключил, что российско-сепаратистские войска активизировали
боевые действия в связи со сворачиванием деятельности путинских соколов в Сирии после захвата Алеппо. когда заявляют о прекращении огня, Александров, показав истинное в войне с Сирией и противостоять
Недаром же Москва, Анкара и Теге- обычно идет усиление обстрелов», — лицо российской дипломатии. Ведь НАТО на границах со странами
ран приняли совместное коммюнике, констатировал в комментарии «ВВ» МГИМО, как ни крути, — универ- Балтии, сохранять безопасность
согласно которому они хоть и выра- Олег Жданов.
ситет МИД РФ. Принцип «пером и китайской и среднеазиатской гражают готовность бороться с ДАИШ,
Алексей Арестович считает, что шпагой» для них не подходит — они ниц, да еще и вести боевые действия в Украине? Это абсолютно
но мягко перекладывают все обязан- боевики согласились на перемирие предпочитают обухом по голове…
ности по обеспечению мира и соблю- лишь из-за потерь на СветлодарВполне вероятно, что господин нереальная задача!» — подытожил
дению прекращения огня на ООН.
Александров в данном случае сы- Арестович.
ской дуге.
Как рассказал эксперт по воен«Они потеряли батальон, и сил грал роль придворного шута, котоАнтонина МИРОШНИЧЕНКО
ным вопросам Института евроат- для дальнейшей борьбы у них нет. рый может говорить открыто все, о

КАК СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ПРАКТИКА
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КОГДА ЗАЯВЛЯЮТ О ПРЕКРАЩЕНИИ ОГНЯ,
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Аграрний 2016-й:
ЩО ВДАЛОСЯ ВТІЛИТИ
НА ЗАКОНОДАВЧОМУ РІВНІ

Якщо в жителя села
не буде землі,
то що його там триматиме?
21 грудня 2016 року в парламенті відбулися слухання на
тему «Регулювання обігу земель сільськогосподарського
призначення: пошук української моделі». Під час обговорення
парламентарі, урядовці, аграрні експерти, фермери та
власники аграрних підприємств висловлювали своє бачення
цієї проблеми. Думки з приводу відкриття ринку землі були
різні, але більшість із промовців все ж таки категорично
не підтримали такого кроку в сьогоднішніх реаліях.
Розмірковуючи про відкриття ринку землі, потрібно відповісти на головне питання — хто нині може її купити? Хіба це може зробити селянин,
який працює у домогосподарстві, не
має статусу сільгосптоваровиробника й продає перекупникам за копійки
молоко, м’ясо в живій вазі, овочі та
фрукти з городу? Або фермер, якого
нині позбавили спеціального режиму
оподаткування, водночас піднявши у
40 разів єдиний податок?
За даними Міністерства аграрної
політики, тільки 2% таких фермерів
беруть участь у програмі відшкодування відсоткових ставок сільгосптоваровиробникам. В усіх інших сьогодні просто вимиваються обігові кошти.
Ось така в нас аграрна реформа!
Головний аргумент, який наводять пропагандисти відкриття ринку,
— можливість продавати й купувати
землю.
А ви впевнені, що в такий спосіб
прагнуть покращити життя саме селянам?
Різні дослідження кажуть, що
лише 15% пайовиків згодні сьогодні
продати свої наділи. І я вважаю, що
вони повинні мати на це право. Але
продати землю не олігархові чи агрохолдингу, а державі або територіальній громаді, яка надалі здаватиме
цю землю в оренду, максимально залучаючи місцевого товаровиробника,
фермера-переробника.
Варто замислитись: якщо в жителя села не буде землі, то що його там
триматиме? Нас поглине тотальна
урбанізація. І це в аграрній країні!
Перше питання, яке ми повинні
собі поставити, перш ніж вдаватися
до таких доленосних для країни кроків: чи все ми зробили в законодавчому плані? Ми маємо оцінити ситуацію
за такими пунктами:
- чи остаточно вирішене питання
спадщини, невитребуваних паїв, земель КСП та фермерських господарств;
- чи проведена інвентаризація земель с/г призначення державної та
комунальної власності;
- чи передана у власність земля
поза межами населених пунктів;
Подписной индекс:
23115

В Ірландії ця частка — близько 3%,
в Іспанії, Швеції та Великій Британії —
лише 0,6%.
У Польщі лише 0,9% земель продається на публічних торгах, і приблизно така сама частка реалізовується
через приватний продаж.
Насправді я бачу тільки одну причину для негайного запровадження
ринку землі — дати можливість кіль- чи сформована програма і за- ком сім’ям казково збагатитися за
галом політика з охорони земель рахунок простих людей і отримати у
та в який спосіб ефективно про- володіння єдиний ресурс, який заливадити нагляд за використанням шився в українського народу.
земель;
Щодо розмов довкола існуван- чи створені відповідні правила ня тіньового ринку... Тіньовий ринок
гри земельно-орендних відносин, де повинен регулюватися виключно
власник землі справді почувається Кримінальним кодексом і змінами
власником.
до Земельного законодавства, аби

ДОЛЮ УКРАЇНСЬКИХ
ЗЕМЕЛЬ МАЄ ПРАВО
ВИРІШУВАТИ
ВИКЛЮЧНО
УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД
НА ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ
РЕФЕРЕНДУМІ
Депутати мусять засукавши рукава розпочати активно працювати
над вирішенням усіх цих питань, а
не шукати шпарин для продажу сільськогосподарської землі в обхід мораторію.
Наші найближчі сусіди — країни
Європи дуже помірковано ставляться до продажу землі й висувають доволі жорсткі кваліфікаційні вимоги до
майбутніх власників.
Так, у Франції у період від 1993-го
до 2005 року угоди на продаж землі
укладалися в середньому по 280 тисяч га щорічно. Це становить близько 1% загального обсягу сільгоспземель. За словами члена Французької
сільськогосподарської академії ЖанЖака Ерве, «у Франції департаменти
використовують модель земельного
кадастру, коли будь-який власник
паю не зможе продати свою частку окремо — тільки колективно все
поле. Тобто великий землевласник,
якому належить 75% землі, не може
прийняти рішення, якщо половина
дрібних фермерів проголосувала
проти. Цією нормою збалансовують
інтереси великих і дрібних землевласників».
В Італії на ринку здійснюються угоди в межах 1–2% від площі сільськогосподарських земель.

унеможливити незаконний обіг та
рейдерство — і проблему буде вирішено!
У Старому Завіті є висловлювання:
«Покоління відходить, і покоління приходить, а земля віковічно стоїть!» Тож
давайте не станемо тим поколінням,
яке відбере землю у своїх дітей і онуків та передасть її в руки олігархам!
Ще раз наголошую: завдання депутатів — забезпечити законодавчо
земельну реформу та захист прав
власників, а також трансформацію
аграрного устрою на користь сімейних фермерів.
Завдання уряду — створити розвинені фінансові інституції та забезпечити дешеві кредитні ресурси виключно з боку банків зі 100%
державним капіталом, які матимуть
право отримувати в заставу земельні ділянки для забезпечення аграріїв
обіговими коштами.
Завдання суспільства — нарешті
усвідомити, що потрібно обмежувати великих латифундистів у їхньому
прагненні володіти величезними масивами сільськогосподарських земель. Не можуть бути зосереджені сотні тисяч гектарів в одних руках! Долю
українських земель має право вирішувати виключно український народ на
Всеукраїнському референдумі!

Підходить до завершення 2016 рік. Парламент ухвалив
бюджет всупереч регламенту і здоровому глузду,
відбулося останнє засідання аграрного комітету,
а також слухання щодо земельних питань. Тож можна
починати підбивати підсумки. Яким же він був,
рік 2016-й, для Комітету з питань аграрної політики,
для людей, які працюють на землі, для аграрних
корпорацій, для фермерів та приватних землевласників?
Спочатку про позитивні події.
Цього року Верховна Рада ухвалила законопроект №1599 «Про
внесення змін до деяких законів
України щодо стимулювання
створення та діяльності сімейних фермерських господарств»,
який передбачає можливість
реєстрації особистих селянських господарств, котрі бажають продавати свою продукцію,
як сімейних фермерських господарств з набуттям статусу
юридичної особи або фізичної
особи-підприємця.
Також комітет провів слухання «Трансформація АПК
України. Стимулювання розвитку сімейних фермерських господарств та їх оподаткування»,
був розроблений та ухвалений
План дій з розвитку сімейного
фермерства в Україні. Для розроблення відповідних законопроектів при комітеті створена
робоча група.
Набув чинності законопроект
№3006 «Про внесення змін до
Земельного кодексу України та
інших законодавчих актів щодо
правової долі земельних ділянок, власники яких померли».
Він вирішує чимало проблем,
які досі виникали у сфері земельних відносин у разі смерті
власника земельної ділянки і
відсутності його спадкоємців.
Цей закон спрощує порядок
оформлення таких земель (земель відумерлої спадщини), а
також сприятиме збільшенню
матеріальної та фінансової бази
місцевого самоврядування.
Також необхідно згадати про
антирейдерський закон (№5067),
хоча аграрний комітет і не мав
вирішального впливу на процес
його ухвалення. Для фермерів
це дуже важливий законопроект.
Адже лише в Кіровоградській
області цього року були здійснені майже 2000 рейдерських
захоплень на фермерських
господарствах. Якою є загальна кількість рейдерських захоплень, навіть страшно уявити!
Цього року також ухвалений
законопроект (№2150а) про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною, який усуває
невиправдані бар’єри для розвитку тваринницької галузі, виробництва органічних добрив і
покращувачів ґрунту.
Не можу також не згадати
про законопроект №2279 щодо

земельних аукціонів, який хоч і
відсікає 90% можливостей для
корупції у Держгеокадастрі,
але разом з тим не відповідає
існуючим сьогодні на ринку вимогам і є загрозою для дрібного
фермерства. Над цим питанням
будемо працювати найближчим
часом.
І, звісно, певною перемогою
можна вважати продовження
мораторію на продаж землі
на рік!
З негативного — зареєстровано законопроект про емфітевзис (№4010а), який є легалізованою схемою купівлі-продажу
сільськогосподарської
землі.
Також під завісу року депутати
аграрного комітету «порадували» нас законопроектом «Про
обіг земель сільськогосподарського призначення» (№5535),
який не тільки пропонує з 1 липня 2017 року в обхід мораторію
розпочати продавати землю, а
через кілька років — збувати
її іноземцям, але й також регламентує кількість землі, яку
може придбати фізична особа,
хоча при цьому великим інтегрованим компаніям дозволено
купувати до 33% земель відповідного району.
Також як негативний можна
оцінити законопроект №2028а
«Щодо врегулювання окремих питань правового статусу
земель фермерського господарства», який пропонує переоформляти права оренди або
власності на землю на юридичну особу, що дозволить
фактично приховано торгувати сільськогосподарською
землею.
І найголовніше: держбюджет
2017 року склали так, що малого та середнього фермера взагалі залишили без підтримки та
позбавили останніх пільг. І це
на тлі того, що в 2016 році вже
зменшилася кількість платників
єдиного податку четвертої групи з 27,4 тисячі до 20,7 тисячі.
Тож з такою фінансовою політикою очікуємо наступного року
ще більшої тінізації аграрного
сектору економіки.
Загалом цей рік був насичений подіями. Що нам готує
2017-й? Вважаю, що це буде
доленосний період для нашої
держави. І від того, як ми його
пройдемо, не в останню чергу залежатиме наше майбутнє,
майбутнє української землі.

Вадим ІВЧЕНКО, народний депутат
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Евгения ПРОРЫВАЙ

ЭТА КОМЕДИЯ МОГЛА БЫТЬ
УМОПОМРАЧИТЕЛЬНОЙ, ЕСЛИ БЫ ЗА НЕЕ ВЗЯЛИСЬ
ДРУГИЕ РЕЖИССЕРЫ, А НЕ ДЖОШ ГОРДОН
И УИЛЛ СПЕК. ЭТИМ ДВОИМ НЕИНТЕРЕСНЫ
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНТРИГИ, БЛАГОДАРЯ
КОТОРЫМ МОЖНО БЫЛО ЛИХО ЗАКРУТИТЬ СЮЖЕТ
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Новогодняя комедия «Плохой Санта» в 2003 году наделала
много шума: кино было невероятно дерзким и смешным
до умопомрачения. И вот спустя тринадцать лет нам
показали продолжение этой истории. Однако создатели
картины безжалостно разрушили все ожидания зрителей.
И этот рестарт можно назвать лишь паразитированием
на успехе оригинальной ленты. Но обо всем по порядку.
Итак, в первой части картины нас быть Чарльзом Мэнсоном (американпознакомили с Уилли (Билли Боб ский преступник и убийца. — Прим.
Торнтон) — алкоголиком-медвежат- авт.), то я должен быть Чарльзом

ЛУЧШЕ В СТО ТЫСЯЧ
ПЕРВЫЙ РАЗ
ПОСМОТРЕТЬ ФИЛЬМ
«ОДИН ДОМА», НЕЖЕЛИ
ХОТЬ ЕДИНОЖДЫ —
«ПЛОХОЙ САНТА 2»
ником. Ежегодно в канун Рождества
он вместе со своим афроамериканским другом карликом Маркусом
(Тони Кокс) устраивался на работу
в очередной универмаг. Уилли изображал Санту, а Маркус — эльфа.
Хоть они люто ненавидели праздничную суматоху, но ради дела готовы были на все. Ну кто же заподозрит сказочных персонажей?
В рождественскую ночь Маркус
традиционно прятался в торговом
центре и в точно оговоренный момент отключал сигнализацию. Тогда
поспевал Уилли и вскрывал сейф с
выручкой.
И вот товарищи пошли на очередное дело. Все вроде шло как по маслу, пока «эльф» не решил избавиться от «Санты». Но не тут-то было:
Маркус угодил за решетку, а Уилли
избежал наказания…
Прошли годы, и горе-напарник,
выйдя на свободу, снова разыскал
своего криминального друга. Покаялся, мол, нечистая попутала, и предложил поучаствовать в новой афере.
Товарищи отправились в Чикаго, где
накануне Рождества они задумали
ограбить сейф в офисе одного благотворительного фонда. Уилли и
Маркусу придется снова перевоплотиться в сказочных героев. Так и начинается лента «Плохой Санта 2».
Главной звездой этой картины
является известный голливудский
актер Билли Боб Торнтон. Если в
первой части его непутевый персонаж действительно веселил, то во
втором фильме вызывает лишь отвращение и отторжение. А все потому, что Торнтон просто потакал
больной фантазии сценаристов и
режиссера.
«Будучи актером, я привык делать
свою работу добросовестно. А это
означает, что нельзя исполнять роль
с достоверностью только на 75% или
82%. Если мне поставлена задача

Мэнсоном. Это справедливо и для
уголовника Уилли», — рассказал актер в одном из интервью.
Между тем в реальной жизни
Билли Боб Торнтон — полная противоположность своему персонажу.
«Я очень люблю Рождество. Мы
празднуем дома, весьма традиционно. Это чудесное время! Мне
нравится, когда за большим столом
собирается вся родня. А еще мы не
употребляем алкоголь. Совсем! Потому что у нас непьющая семья», —
говорит исполнитель главной роли.
Режиссерское кресло на сей раз
занял Марк Уотерс («Между небом и
землей», «Дрянные девчонки», «Призраки бывших подружек»), сместив
прошлого постановщика Терри Цвигоффа. Эта кадровая перестановка
очень навредила картине, потому
как Уотерс даже не пытался вникнуть в мораль оригинальной ленты.
А ведь на самом-то деле фильм
«Плохой Санта» — достаточно глубокое муви со множеством смысловых
уровней, хоть юмор там, что называется, на грани.
Новый режиссер решил не заморачиваться и превратил фактически
классику в грязную комедию, щедро
сдобренную туалетными шутками.
Возникает также вопрос к сценаристам Джонни Розенталю, Шоне
Кросс, Гленну Фикарре и многим
другим их коллегам по цеху: насколько нужно не уважать своего
зрителя, чтобы предлагать ему смеяться над самой низкой пошлостью?
А ведь это одна из главных проблем современных голливудских
комедий! Но когда речь идет о рождественском муви, то становится
втройне обидно. Посему лучше в сто
тысяч первый раз посмотреть фильм
«Один дома», нежели хоть единожды
— «Плохой Санта 2».

Анна СПИВАК
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не собирается никого сокращать,
она просто хочет закрыть филиал!
Кто кого перехитрит? Об этом вы
узнаете, только посмотрев фильм.
Если захотите.
Говорить об актерском составе особо и не хочется. Джейсон
Бейтман во всех фильмах одинаков. Порой можно даже перепутать
одну его работу с другой. Так что
ему в принципе все простительно.
А вот за Дженнифер Энистон искренне обидно. Она — прекрасная
драматическая актриса (вспомните
фильм «Цена измены»), талант которой полностью похоронил Голливуд. Знаменитая блондинка кочует
из комедии в комедию, насмехаясь
над самой собой. Если в культовых
«Друзьях» Энистон действительно
была гармонична, то сейчас выглядит более чем нелепо.
В общем, эта комедия действительно могла быть умопомрачительной, если бы за нее взялись
другие режиссеры, а не Джош
Гордон и Уилл Спек. Этим двоим
неинтересны корпоративные интриги, благодаря которым можно
было лихо закрутить сюжет. Вместо этого постановщики решили
воссоздать корпоратив из анекдотов, после которого коллегам
стыдно смотреть в глаза друг другу. И малость перестарались. Да и
шутки в этом кино были то плоскими, то дурно пахнущими.
Очень жаль, что у создателей
картины ничего не получилось,
ведь вместо новогоднего настроения лента вызывает разве что
тошноту, подобную похмельному
синдрому.

Периодичность
выхода

Согласно сюжету, в филиале
крупной IT-компании должна состояться рождественская вечеринка. Босс Клей (ТиДжей Миллер)
готовится к корпоративу с невероятным энтузиазмом: он и сам намерен оторваться, да и коллектив
повеселить. Однако буквально
накануне празднования фирму посещает ревизор. Но не простой!
Сестра Клея Кэрол (Дженнифер
Энистон) после смерти их отца
унаследовала контрольный пакет
акций компании, и теперь именно
она управляет бизнесом. И приехала она для того, чтобы сообщить
коллективу о сокращении, ведь
дела филиала идут не очень хорошо. Ну и, конечно же, уведомить о
том, что корпоратив отменяется! Во
время кризиса, мол, такое гулянье
— непозволительная роскошь.
Впрочем, Клей и его заместитель Джош (Джейсон Бейтман) не
намерены отступать. Они просят
Кэрол подождать всего один день,
чтобы успеть подписать очень выгодный контракт и тем самым спасти сотрудников от сокращения.
Строгая начальница соглашается,
нисколько не веря в успех этого
предприятия.
Но пикантность ситуации состоит в том, что заполучить выгодного
клиента можно только посредством запрещенного корпоратива.
Мол, если его удастся хорошо повеселить, то сделка состоится! Теперь Клею и Джошу нужно как-то
умудриться организовать вечеринку за считанные часы, а еще сделать так, чтобы Кэрол не сорвала
их планы.
Между тем героиня Дженнифер Энистон на самом деле вовсе

Санта
действительно
стал плохим

В настоящее время оформить
подписку на газету «Вечерние
Вести» можно только через редакцию.
Оплатить подписку на газету
«Вечерние Вести» вы можете в любом отделении государственного
или коммерческого банка Украины по квитанции.
Если вы хотите получать газету со следующего месяца, вам необходимо оплатить подписку до
10 числа текущего месяца.

Индекс

В каждом коллективе с нетерпением ждут новогодней
вечеринки: один раз в год можно подурачиться от
души и оторваться на полную катушку. Но что если
долгожданный праздник вдруг отменили? Герои комедии
«Новогодний корпоратив», которая выйдет на большие
экраны совсем скоро, знают, как провести босса!
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