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НАША АРМІЯ СЬОГОДНІ СИЛЬНА
ЗАВДЯКИ ДУХУ ЛЮДЕЙ,
ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ

«МИ ПРОСТО ЗОБОВ’ЯЗАНІ
ПІДНЯТИ ТА ВІДРОДИТИ КРАЇНУ»
Новий політичний сезон
стартував з яскравого виступу
лідера партії «Батьківщина»
Юлії Тимошенко в програмі
«Свобода слова» на телеканалі
ICTV. Зокрема, політик пояснила,
чому Україні необхідно на
всенародному референдумі
прийняти нову Конституцію,
та розповіла, як «Новий
економічний курс» зможе
підняти національну економіку.

Політик наголосила, що ця
комплексна праця створювалася не під вибори. Такі фундаментальні речі готуються
роками.
«Ми зібрали декілька великих груп фахівців, які працюють за різними напрямками.
Для прикладу, до однієї з
них ми залучили 109 кращих
у країні конституціоналістів,
правознавців, знаних громадських діячів, візіонерів, і
вони розробляють проект нової Конституції України. ЗнаЗа словами Юлії Тимошенко, вже ючи усі світові тренди, вони
три роки величезна команда фахів- вже три роки працюють для
ців працює над створенням нової того, щоб сформувати абсосистеми управління державою. Ці
люди не належать до жодної з партій і до жодної з владних інституцій,
і вони знають, як міняти країну, в
тисячі разів краще, аніж міністри
та численні посадовці. Ці фахівці
добре розуміють, яким має бути
справжній шлях України.

лютно нові правила і порядки нашого життя. До того ж
ці спеціалісти добре знають
вади української системи, розуміють, які є больові точки. І
вони точно готові усе виправити, бо у них немає політичних інтересів. І вже до кінця
кампанії проект Основного
Закону має бути презентований. У нас просто немає часу
на зволікання!», — розповіла
лідер «Батьківщини».
У своєму виступі політик
звернула увагу на те, що в нинішньому Основному Законі
записано, що народ є єдиним
джерелом влади, та насправді

люди стали просто «їжею для
тих, хто управляє країною».
Народ позбавлений реальних
прав і свобод. Українці не можуть захистити себе в суді, не
можуть відкликати чиновника,
який діє негідно… Українці не
розпоряджаються ресурсами,
які є в країні.
«Звісно, в 1996 році прийняття Конституції тільки
закріплювало
незалежність
країни. Але цей Основний Закон став результатом кулуарних домовленостей пострадянської
номенклатури,
яка перетворилася згодом
на олігархію. І поки діятимуть

НАМ ПОТРІБНА ПРИНЦИПОВО НОВА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВОЮ. ТАКА, В ЯКІЙ КОЖЕН ЗМОЖЕ КОРИСТАТИСЯ
СВОЇМИ ПРАВАМИ ТА СВОБОДАМИ. А ВЛАДА БУДЕ ПОВНІСТЮ
ПІДКОНТРОЛЬНОЮ І НЕСТИМЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА СВОЇ ДІЇ!
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старі правила, на них триматимуться все ті ж кланово-олігархічні утворення. Адже вони
живляться із самої системи.
Натомість влада ні за що не
відповідає, нікому не підконтрольна, її представників
не можна звільнити, поки не
закінчиться п’ятирічний термін їхньої каденції. І їх стільки,
що вони вже зжирають чверть
бюджету країни… Саме тому
інтелектуальні українці й зробили висновок, що нам потрібна принципово нова система
управління державою. Така,
в якій кожен зможе користатися своїми правами та свободами. А влада буде повністю підконтрольною і нестиме
відповідальність за свої дії!
До того ж буде прибраний дуалізм влади між президентом
та прем’єром», — пояснила
Юлія Тимошенко.
(Закінчення на стор. 2)
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Ю лія ТИМОШЕНКО:

«Ми просто зобов’язані підняти
та відродити країну. І у нас все є для цього»

Фото Олександра ПРОКОПЕНКА

(Закінчення. Початок на стор. 1)
За словами Юлії Тимошенко,
ці 109 людей незабаром вийдуть і покладуть на стіл проект
нової Конституції України, і хто
б не переміг на президентських
виборах, громадянське суспільство вимагатиме втілення
такого документа в життя. Та
провести його через парламент
буде неможливо. Тож його потрібно схвалити на всеукраїнському референдумі.
«Влада прекрасно розуміла,
що за допомогою такого інструмента, як плебісцит, можна знищити кланово-олігархічну систему. Тож закон про
референдум просто скасували.
Але це не стане на заваді. Річ
у тому, що в Конституції чітко
прописана процедура проведення плебісциту за народною
ініціативою. Окрім того, це
записано й у законі про Центральну виборчу комісію. Тож
юридичних перепон ніяких не
буде, і все можна зробити легітимно. Головне — політична
воля майбутнього президента
зламати цю прогнилу систему
й вибудувати таку, яка допоможе людям відновити своє життя і захистити права. Якщо ж не
міняти Основний Закон, то ми
ніколи не вирвемося із замкненого кола», — констатувала політик.
Також лідер «Батьківщини»
у своєму виступі розповіла й
про «Новий економічний курс»,
який так само розробляє група
більш ніж зі ста експертів.
«Мінімум 70% проблем, з
якими сьогодні живе країна, не
є наслідком нашої неінтелектуальності, неосвіченості, відсутності у нас можливостей.
70% наших проблем створені
штучно. Вони є наслідком того,
що у нас побудовані системні
всеохоплюючі фінансові піраміди, які тягнуть з України гроші.
У Національному банку, в усіх
державних корпораціях… І ця
система живе, процвітає, і вона
всеохоплююча. Та потрібен вихід, нам треба знати, що робити в недалекому майбутньому.
Тож і був створений «Новий
економічний курс України». Це
не популярний буклетик, який
розсовуватимуть у поштові
скриньки для того, щоб просто

вкотре промити людям мізки.
Це масштабна праця українських інтелектуалів, економістів, фінансистів, людей, які займаються малим та середнім
підприємництвом», — розповіла
політик.
Юлія Тимошенко відмітила,
що в «Новий економічний курс»
вкладені знання тисяч людей. І
зараз ця програма виставлена
в Інтернеті для того, щоб кожен

наприклад, підприємці сьогодні взагалі не можуть взяти
кредит для розвитку. Національний банк, який вже давно
не управляється Україною, повністю зруйнував всю систему видачі кредитів. Та немає
таких країн у світі, де підприємцям дають кредит під 20%.
В Європі ця цифра становить
3–4%. Нас зробили жебраками
штучно. Тому що на тлі інфляції

механізми зупинення інфляції
і вона перестане бути основою
для існування фінансових пірамід у Нацбанку. Тоді ми з вами
зможемо поміняти усю кредитну політику. І наші підприємці
зможуть отримати кредити під
невеликі відсотки, так, як це
відбувається у всіх цивілізованих країнах. До того ж ці кредити довгострокові, і їх можна
буде отримати в тому числі

ЯКЩО УКРАЇНА ПРОГРАЄ КОНКУРЕНЦІЮ ЗА ЛЮДИНУ,
МИ НА СТО РОКІВ ЗАНАПАСТИМО НАШУ ЕКОНОМІКУ І ДЕРЖАВУ.
І ТОМУ ЗАРАЗ, КОЛИ МИ ГОВОРИМО ПРО ГІДНУ ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ
ЯК КЛЮЧОВУ РІЧ, ТО ЦЕ НЕ ПОПУЛІЗМ. ЦЕ ПИТАННЯ ЖИТТЯ КРАЇНИ!
бажаючий зміг її доповнити,
відшліфувати кожне слово, додати свої пропозиції. Команда
людей осмислює ці пропозиції
та включає їх до програми. Політик наголошує на тому, що
документ — не пуста декларація, а покроковий план дій.
«Там повністю описана нова
фінансова система країни… От,

в Нацбанку побудована фінансова піраміда, через яку вивели
за 4,5 року 12 млрд 850 млн
доларів. Стільки ж ми отримали від МВФ… І тому в «Новому
економічному курсі» викладена абсолютно нова фінансова
політика, яка повністю ставить
Нацбанк під контроль держави.
Будуть запроваджені реальні

під страховки, а не під застави,
яких уже у середнього класу не
залишилось.
Наше з вами завдання — запустити економіку. Це означає
зняти всі затискачі. У «Новому
економічному курсі» передбачена й принципово нова податкова система, яку розробляли
підприємці, а не політики. І

ДУМКА ЕКСПЕРТА

«Не політичний грим і не прилавок солодких обіцянок»
Кандидат історичних
наук, політтехнолог,
керівник «Центру
політичної розвідки»
Олег ПОСТЕРНАК
на своїй сторінці у
«Фейсбуці» розповів про
свої враження від ефіру.

Але все це лише поверхневі і короткозорі враження. Помітно, що позиції Тимошенко стали більш командними, твердими і раціональними.
Можливо, це через те, що вона пройшла певний шлях еволюції від азартного
тактика-гравця до стратега-державника. І
це не політичний грим і не прилавок солодких обіцянок. Їй справді подобається
«Тимошенко на телеканалі ICTV брала її нова роль. А все просто — вона відпоучасть у програмі «Свобода слова». Це її відає очікуванням і настроям втомленої
перший загальнонаціональний ефір в умо- від гуманітарного терору і економічного
колапсу нації.
вах розпочатого виборчого процесу.
Ось тут багато хто говорить, що ЮВТ не
Вміє продавати і впарювати божевільні
змінюється, мовляв, вона класичний попу- ідеї? Можливо. Але ж програмний проліст і демагог: звичний надривний стиль дукт команди Тимошенко — це не просто
реплік, емоційне жонглювання і спекулю- програма будівництва чергового комування на людських інстинктах.
нізму. Це платформа розвитку. Хто як не

Тимошенко — «динозавр» української політики і знавець усіх її поганих сторін може
зламати печерні правила?
Так, властивість її темпераменту — невгамовна життєва енергетика. Уявіть тільки: якщо цю енергетику спрямувати на
перезавантаження країни, на зміну економічного курсу і оновлення стратегії безпеки?
Найближчим часом експертна команда Тимошенко вийде з проектом нової
Конституції української держави. Новий
базовий документ буде ухвалений на
всеукраїнському референдумі, інакше з
порочного кола елітного «міжусобойчика» не вийти ніколи. Це початок великого шляху — будівництва нової Української
Республіки».

вони точно визначили, що їм
потрібно. Вони хочуть, щоб замість податку на прибуток був
впроваджений податок на виведений капітал. Підприємці
запропонували замінити корумпований ПДВ на податок на реалізацію, який діє в США, Сінгапурі, Японії та ще 50 успішних
країнах світу. Також є ідея зняти тягар з аграріїв й ввести єдиний податок на гектар землі. І
ця податкова система дасть
нам можливість підняти економіку швидкими темпами», — пояснила лідер «Батьківщини».
За словами Тимошенко, ще
одна важлива проблема, яку намагалися вирішити фахівці при
розробці «Нового економічного
курсу», — масова еміграція.
«Зараз люди масово виїжджають за кордон. Меж для
трудової міграції вже не існує!
І якщо Україна програє конкуренцію за людину, ми на сто років занапастимо нашу економіку і державу. Швидко відновити
людський ресурс, повернути
людей додому вже буде дуже
важко. І тому зараз, коли ми говоримо про гідну заробітну плату як ключову річ, то це не популізм. Це питання життя країни!
Тож у «Новому економічному
курсі» передбачена ціла низка
заходів, які б допомогли вийти
на новий рівень. Наша задача
за п’ять років дотягнутися до
рівня доходів людей у Польщі!
У нас вже немає часу знову і
знову програвати Україну. Нині
ми просто зобов’язані підняти
та відродити свою країну. І у
нас все є для цього», — констатувала політик.
Лідер «Батьківщини» зазначила, що фахівці, які розробляють програми розвитку України,
дають надію та шанс. І вже політики повинні попунктно виконувати цей план дій. Адже це
шлях нашого становлення, відродження та успіху.

Микола БИКОВ
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Томос-тур —
нечесне прощання
із виборцями
За інформацією ЗМІ, президент Петро
Порошенко оголосить про плани
балотуватися в президенти 2 лютого
на великому політичному форумі.
Чому він так зволікає? Відповідь
проста: нині гаранту просто ніколи,
адже він відправився у Томос-тур.

ВИБОРЧИЙ МАРАФОН:
гаряче, брудно та трохи смішно
Те, що ця виборча кампанія буде запеклою, зрозуміло було
давно. От тільки ніхто навіть не здогадувався, наскільки шалено
вируватимуть пристрасті. Ще влітку минулого року експерти
говорили, що 31 березня 2019-го на президентських виборах ми
зможемо побачити рекордно довгий бюлетень. Судячи з усього, так
воно і буде, адже дуже багато осіб заявили про свої наміри, а деякі
вже встигли подати документи до Центральної виборчої комісії.
Першим офіційно зареєстрованим
кандидатом у президенти України
став екс-міністр екології та природних ресурсів України, юрист Ігор Шевченко. Але замість того, щоб вступити у класичний політичний бій, він
вирішив шукати дружину… Так-так!
Політик розмістив білборди, на яких
написано: «Хочеш стати дружиною
президента? Ігор Шевченко шукає
кохану». Кожна потенційна наречена
може відправити листа на його електронну пошту і розповісти про себе.
І після цього почнеться відбір. Ідея,
звісно, оригінальна. Та може, краще
було не на вибори президента йти, а
у шоу «Холостяк»?
Також кандидатами в президенти
ЦВК зареєструвала Віталія Купрія,
Валентина Наливайченка, Сергія Капліна, Віталія Скоцика, Євгена Мураєва, Андрія Садового та Анатолія
Гриценка. Останній, як і раніше, закликає львівського міського голову
та фронтмена «Океану Ельзи» Святослава Вакарчука об’єднати зусилля. Це й не дивно, бо рейтинг «першого непрохідного» почав просідати.
Однак Вакарчук, як і раніше, сидить
у підпіллі й навіть не кокетує. А для
Садового нинішня кампанія занадто
важлива, адже фактично від неї залежить майбутнє «Самопомочі» на
прийдешніх парламентських виборах.
Політична сила Садового також втрачає відсотки і має всі шанси «пролетіти» на виборах, от нині і можна спробувати виправити ситуацію.
Документи до ЦВК подав також
Юрій Бойко. Однак він йде як самовисуванець, тому що екс-«регіонали»
ніяк не можуть поділити «опозиційний» бренд. Вирішив спробувати свої

сили й епатажний Геннадій Балашов.
Також подалася в кандидати Ольга
Богомолець. До речі, для неї це вже
другий похід: вона висувала свою
кандидатуру на виборах 2014 року й
набрала 1,91% голосів. Долучився до
змагання і екс-директор «Буковелю»,
а нині нардеп Олександр Шевченко. Для багатьох стало дивиною, що
скандально відомий Роман Насіров
подав документи для реєстрації. Втім,
він говорив про свої наміри задовго
до офіційного старту кампанії. Тож
шоу триває?
Також колишній глава Служби безпеки України Ігор Смешко заявив про
намір балотуватися у президенти на
виборах-2019 і вже активно взявся до
оформлення документів.
А от хто здивував, то це телеведуча Юлія Литвиненко. Під час інтерв’ю
Євгену Кисельову вона не виключила,
що балотуватиметься в президенти.
«А чом би й ні, Євгене Олексійовичу? Хто може це заборонити молодим людям, які не виїхали, які вірять у
цю країну, отримали освіту в цій країні? Хто як не ми?» — заявила Литвиненко.
Телеведуча зазначила, що вона
розглядає пропозицію балотуватися
в президенти, а от чию — не уточнила.
Та й остаточного рішення, мовляв, ще
не прийняла. Щось нагадує…
Втім, усім би стільки самовпевненості. Ну от уявіть, приходить до школи дитина записуватися в перший
клас і каже директорові: «Я все знаю,
давайте мені атестат». Якщо набридла журналістика та телебачення й
так вже хочеться піти в політику, то
чи не почати з чогось простішого за
президентські перегони? Але ж Лит-

виненко ще не вирішила… З іншого
боку, нині в парламенті є декілька
журналістів, але більшість із них нічого путнього не продемонстрували.
Деякі навіть перетворилися на провладних агітаторів, а дехто — просто
на сірих мишок.
А ось ще дивина. 17 січня фракція
«Народний фронт» виключила зі свого складу народного депутата Юрія
Тимошенка. Про таке рішення повідомили у прес-службі фракції. Цей
крок пояснили втратою ним зв’язку
із депутатською фракцією, неодноразовим порушенням дисципліни
та ігноруванням рішень фракції, які
стосуються важливих політико-економічних питань. Також причиною
виключення Тимошенка з фракції
став його намір балотуватися у президенти. Цю інформацію підтвердив
нардеп від «НФ» Леонід Ємець.
«Виключили з фракції Тимошенка
Ю. В. Офіційно. Формальна причина:
за порушення фракційної дисципліни.
Неформальна: він отримав гроші на
заставу і планує балотуватись на посаду президента», — написав нардеп
на своїй сторінці у «Фейсбуці».
Якщо це дійсно так, то зрозуміло,
що вирішено застосувати технологію
«клонування» проти лідера президентських рейтингів Юлії Тимошенко.
От тільки чому нова влада копіює методи старої? Та й що це за підступні
ігри? На жаль, навіть після Революції
Гідності анічогісінько не змінилося.
Втім, не зовсім так, адже виборця нині
обдурити набагато важче. Тонни вилитого бруду та чорні технології вже
не спрацьовують. Це довели декілька
хвиль виборів до рад об’єднаних територіальних громад. Тож і на «клона» покладати надії марно…
Виборчий марафон тільки-но стартував. І все головне — попереду. Хотілося б чесної боротьби ідей. Але наразі спостерігатимемо за запеклим
та брудним шоу. Це треба розуміти і
просто думати головою.

Вікторія МАРСОВА

ЧОМУ НОВА ВЛАДА КОПІЮЄ МЕТОДИ СТАРОЇ? ТА Й ЩО ЦЕ ЗА ПІДСТУПНІ ІГРИ?
НА ЖАЛЬ, НАВІТЬ ПІСЛЯ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ АНІЧОГІСІНЬКО НЕ ЗМІНИЛОСЯ.
ВТІМ, НЕ ЗОВСІМ ТАК, АДЖЕ ВИБОРЦЯ НИНІ ОБДУРИТИ НАБАГАТО ВАЖЧЕ.
ТОННИ ВИЛИТОГО БРУДУ ТА ЧОРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВЖЕ НЕ СПРАЦЬОВУЮТЬ
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Раніше Порошенко подорожував країною та відкривав дитячі садочки, школи,
лікарні… Усе що тільки будувалося нового. Такі тури були регулярними та дуже
дивували: невже це рівень президента?
Чому Порошенко замість того щоб виконувати свої прямі обов’язки, перерізає
червоні стрічки? Це дуже нагадувало
часи президентства Кучми. Не найкраща аналогія. Втім, нині політтехнологи гаранта вирішили змінити тактику і
«одухотворити» свого боса — його відправили у справжній Томос-тур.
Лише за останні кілька днів президент Порошенко презентував Томос у
Вінниці, Луцьку, Житомирі, Борисполі,
Черкасах.
«Незалежна помісна автокефальна
церква — це наша з вами спільна перемога. За нею — я упевнений — будуть й
подальші перемоги. Бо ми єдині, з нами
— віра. І з нами — Бог», — написав на своїй сторінці у соцмережі Порошенко.
Та ніхто ж не заперечує історичної цінності і важливості Томосу. Але чи етично
використовувати цю історію у своїй передвиборчій кампанії? Звісно, можна сказати, що президент просто таким чином
висловлює свою радість з приводу отримання Томосу. Однак стаття 35 Конституції України говорить про те, що «церква
і релігійні організації в Україні відокремлені від держави». Тож зась! Закон є закон. Тим більше Основний!
Чому політтехнологи з Банкової вирішили просувати свого підопічного
в цьому напрямку? А річ у тім, що Порошенко вже сказав все, що міг… Йому
просто більше нема чого пообіцяти
українцям. От і взялися за тему віри. Та
це дуже непевний шлях. Та й не зможе
глава держави протягом усієї кампанії
піаритися тільки на цьому. Навіть у його
прихильників, яких, судячи з результатів соцдосліджень, не так уже й багато,
може з’явитися оскомина.
«Схоже, що Томос-тур для президента України — це чергова спроба
нав’язливого проникнення в мізки виборців без їхньої згоди. За останні місяці перед виборами президент Порошенко робитиме все, щоб не нести
відповідальність за п’ять років деградації України, забуття Майдану, роки
злиднів, безробіття, імітації реформ і
тотальної корупції.
Томос-тур Порошенка по містах і
селах Західної і Центральної України —
це звичайна політтехнологія виборчої
кампанії, покликана не стільки зміцнити нову православну церкву, скільки
конвертувати її появу в голоси виборців
для рятування опущеного рейтингу і
жахливої репутації президента-олігарха. Для Порошенка Томос-тур — це нечесне прощання зі своїми колишніми
виборцями…» — про це на своїй сторінці
у «Фейсбуці» пише політолог, директор
соціологічної служби «Український барометр» Віктор Небоженко.
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Сергій ЄВТУШОК:
«Ціну газу
можна знизити вдвічі»
НАК «Нафтогаз України»
має бути ліквідована як
непотрібний посередник.
А коли ринок газу буде
демонополізовано, ціни
на газ для населення
можна буде знизити
щонайменше вдвічі.
Про це заявив у прямому
ефірі на телеканалі «Еспресо»
народний
депутат
від «Батьківщини» Сергій
Євтушок.
Він переконаний: український народ може отримувати природний газ напряму
від державного підприємства «Укргазвидобування»,
не користуючись «послугами» корупційного монстра
НАК «Нафтогаз».
За словами Сергія Євтушка, «Нафтогаз» — це
компанія, яка нічого не виробляє, а лише накручує
свої відсотки. Вони беруть
в АТ «Укргазвидобування»
газ задешево, продають
його людям за ціною, яку
встановив уряд за командою Порошенка, і отримують надприбутки.
Народний депутат також
розказав, що «Батьківщина»
ініціюватиме законопроект
про зміну нинішнього порядку забезпечення населення газом і повернення
до моделі, яка існувала до
2014 року. Тоді весь газ
власного видобутку направлявся на потреби населення та підприємств ТКЕ за
цінами, які враховували всі
необхідні витрати підприємства, але не були прив’язані
до європейських хабів. Законодавча ініціатива партії
передбачає встановлення
чіткого нормативу рентабельності на рівні 30% річної
прибутковості.
Для прикладу: рентабельність
«Укргазвидобування» становить 300%. При
цьому собівартість видобутку тисячі кубометрів газу
дорівнює 1700 грн. Враховуючи всі податки, витрати
на транспортування, 30%
рентабельності та 30% на
розвиток галузі, ціна на газ
для населення буде вдвічі
меншою, ніж зараз.
«Українці отримають газ
власного видобутку, як
було від початку здобуття
Україною незалежності й
до 2014 року, а ціна на газ
буде знижена вдвічі, що
суттєво зменшить видатки
на житлово-комунальні послуги», — підсумував Сергій
Євтушок.
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Прихильники Порошенка,
виправдовуючи гаранта,
часто кажуть, що президент
не має жодного відношення
до економіки та «соціалки».
На його плечах безпека
та міжнародні відносини.
Але що ближче вибори, то
більше Петро Олексійович
опікується невластивими
для нього справами.
На тлі Томос-туру, який він
проводить Україною, гарант
вирішив підживити електорат
грошенятами, пообіцявши в
найкоротші терміни запровадити монетизацію субсидій на енергоносії. Після чого
уряд, взявши під козирок,
зобов’язався внести зміни до
постанови та розпочати видавати державну допомогу «живими» грошима не після завершення опалювального сезону,
а вже в березні — якраз напередодні першого туру президентських виборів.
«Була нарада у президента
України за участю прем’єрміністра, міністрів, представників зацікавлених сторін,
таких як «Укрпошта», «Нафтогаз», Пенсійний фонд, а також громадських організацій,
ОСББ. Було ухвалено політичне рішення про те, щоб тих людей, кому субсидія призначена
з жовтня, перевести на грошові розрахунки вже в готівковій
формі з березня. Це робиться
для того, щоб до травня зрозуміти, який механізм є більш
ефективним.
Безготівковий механізм ми
запустили з 1 січня, а тепер
опрацьовуємо готівковий — в
експериментальному порядку
всім видати гроші і подивитися,
як це буде працювати», — доповів міністр соціальної політики Андрій Рева, який ще зовсім
недавно казав, що «живі» гроші
субсидіантам на руки видавати не можна, бо замість того
щоб сплачувати «комуналку»,
вони їх проїдять.

Передвиборчий хайп –
тепер і на субсидіях
Зараз він розповідає про паралельний запуск двох механізмів монетизації — готівкового і безготівкового.
«Сьогодні у нас 4 мільйони
одержувачів субсидій, середній розмір субсидії становить
1,5 тисячі гривень (в опалювальний період. — Прим. ред.).
Тобто 6 млрд гривень на місяць
будемо видавати готівкою», —
уточнив Рева, додавши, що в
безготівковій формі субсидії
отримуватимуть ті громадяни,
які звернулися в управління
соціального захисту вже після
1 січня 2019 року.
Наразі змін до урядової постанови щодо запровадження
монетизації субсидій ще немає,
але вже зараз питань більше,
ніж відповідей: де і як видаватимуть субсидіантам гроші, чи
потрібно буде їм оформлювати картку в «Ощадбанку», чи
насправді цей атракціон нечуваної щедрості торкнеться
кожного із заявленої категорії
та якими будуть реальні суми
виплат тощо.
Експертне середовище скептично поставилося до ініціативи президента, яку радо
взявся виконувати Кабмін.
Так, архітектор у проекті OblikSaas Данило Монін констатував, що це шоу з субсидіями є

яскравим проявом феодалізму
в чистому вигляді.
«Феодали ніколи не витрачають свої гроші — вони завжди
використовують чужі для своїх
потреб. Що зараз найважливіше для чинних феодалів? Звичайно, зберегти владу і свій
вплив. Тому не сумнівайтеся
— вони будуть використовувати всі методи, щоб залишитися
при владі.
Експеримент з монетизації
проводитимуть з березня по
травень. Це співпадає з 1-м і
2-м турами виборів. А ось після виборів відбудеться підвищення цін на газ та згортання
програми. Адже потрібно виконувати вимоги МВФ! Ну а
якщо грошей не вистачить (а
їх гарантовано не вистачить,
бо на монетизацію в держбюджеті-2019 закладено 20 млрд
гривень на рік), то на осінь–
зиму нічого не залишиться», —
зазначив він.
Своєю чергою економічний
експерт Віктор Скаршевський
констатує, що така раптова
монетизація не вирішить проблем надвисоких тарифів та
нестачі коштів на енергозберігаючі програми.
Експерт прорахував три
варіанти розвитку подій та їх
вплив на економіку. Перший:

вся отримана готівка піде на
оплату житлово-комунальних
послуг. У цьому разі жодним
чином на інфляцію або обмінний курс такий механізм не
впливатиме. Другий варіант:
якщо вся отримана готівка піде
на споживання замість сплати за тарифи ЖКГ, то борг за
житлово-комунальні послуги
щомісяця збільшуватиметься
на 5 млрд грн. На інфляцію це
вплине мінімально, бо середньомісячні витрати домогосподарств становлять близько
250 млрд грн. А додаткові гроші — це всього 2% від загальних
витрат. Третій: якщо ж 50% піде
на оплату житлово-комунальних послуг, а інші 50% — на поточне споживання, збільшаться
борги за ЖКП, але на інфляції
і курсі це жодним чином не позначиться.
Експерти впевнені в одному:
така скороспіла монетизація
є нічим іншим, як прихованим
підкупом виборців. І владі, яка
хоче за будь-яку ціну залишитися біля керма, байдуже, що
роздавання мільярдів гривень
з бюджету — грошей платників
податків, а не своїх власних, —
може обернутися житлово-комунальним колапсом.

Аріна МАРТОВА

«Тарифна справа» — на фінішній прямій
сандраТрохимця, у справі 826/9665/16
лідер «Батьківщини» оскаржує ще перше
підняття цін на газ для населення та теплокомуненерго, яке відбулося у травні
2016 року. Тоді Кабінет міністрів України
на чолі з Володимиром Гройсманом постановою №315 підвищив у декілька разів ціну на газ, запровадивши так званий
«Дюссельдорф +» у ціноутворенні тарифів на газ для населення та ТКЕ. Згідно
Минулого тижня Окружний
із цією формулою, розрахунок вартості
адміністративний суд міста Києва під
блакитного палива для кінцевих споголовуванням судді Євгена Аблова
живачів включає середню за 12 місяців
закрив підготовче провадження
вартість ресурсу на німецькому газовоу справі підвищення цін на газ для
му хабі NetConnectGermany і ціну його
населення. Позов проти Кабміну лідер
транспортування до кордону з Україною
ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко
через віртуальну торгову точку в Слоподала ще влітку 2016 року, оскаржуючи
ваччині. Також у ній закладені тарифи в
постанову уряду №315. Суддівська трійка
точках входу в українську ГТС і виходу
під головуванням Євгена Аблова нарешті
з неї в залежності від калорійності газу,
переходить до розгляду справи по суті.
плата за зберігання ресурсу, крос-курс
За словами офіційного представника євро до долара і курс гривні до долара.
Юлії Тимошенко у «тарифних» судових
«Сторона Юлії Володимирівни надала
процесах проти уряду та НКРЕКП Олек- суду всі докази незаконності дій прем’єр-

ВСЕУКРАЇНСЬКА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ГАЗЕТА

міністра та очолюваного ним Кабінету
міністрів, а також судово-економічну
експертизу, якою підтверджується відсутність економічного обґрунтування
підвищення цін на газ», — констатував
юрист.
Він нагадав, що представники Кабміну
під час судового розгляду всіляко намагалися затягнути справу, вносячи безліч
безглуздих процесуальних клопотань,
призначаючи експертизи тощо.
«І це їм вдавалося протягом 2,5 років.
Але сьогодні все скінчилось! Згідно з
новим процесуальним законодавством,
під час розгляду справи по суті у сторін
відсутні будь-які можливості щодо затягування справи. Тому існує висока вірогідність, що вже 14 лютого суд винесе
рішення у цій судовій справі. Моя думка
як правника полягає у тому, що доказів
та аргументів для задоволення нашого
позову значно більше, аніж у протилежної сторони для відмови», — підсумував
Олександр Трохимець.
Передплатний індекс:
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ЕКОНОМІКА

Україна — країна надзвичайних
можливостей. У нас є все для
процвітання: надра, родючі
чорноземи, талановиті люди,
вигідне географічне положення.
З’єднуючи Схід та Захід, наша
країна могла б скористатися
транзитними можливостями й
багатіти, як ті ж самі австрійці.
Але ми не тільки не використовуємо
свої можливості, а й пасемо задніх, поступаючись більш спритним сусідам.
Можна списати це на війну і на те, що
ворог створює серйозні перепони, але
ж якби розвиток транспортної інфраструктури насправді відбувався, транзитний статус допоміг би нам стримувати агресію.
Ще кілька років тому наші чиновники
тішилися залізничним проектом в обхід РФ через Кавказ, який гордо називали «Шовковим шляхом України». По
ньому навіть курсували потяги. Але, як
розказав «ВВ» аналітик компанії «Європатруль» В’ячеслав КОНОВАЛОВ, транспортування 20-футового контейнера
цим шляхом коштує вкрай дорого.
«Якщо транспортувати його морем
протягом 35–45 діб, це обійдеться в
1,5–2 тисячі доларів. Набагато швидше перевозити через запропонований Україною коридор залізницею за
3,5 тисячі доларів. Але цей шлях для
підприємців банально невигідний», —
констатував він.
На думку експерта, додає свого
«шарму» й ситуація на кордонах, коли
дії митників, представників СБУ та
екологічної інспекції призводять до затримки вантажів.
«За час війни Росія позакривала нам
маршрути. І якщо йти на Схід, то тільки через Чорне море. Але це логістичний затор, бо хоч пороми в нас є, але
вони досить старі. Приватна компанія
«Укрферрі» повернула їх «Укрзалізниці», яка не знає, що з ними робити.
Тому на чорноморському напрямку

Транзитний потенціал:
профукаємо чи ні?

Минулого тижня в Києві
відбулося чергове засідання
робочої групи з доопрацювання
«Нового економічного курсу
України», ініційованого лідером
«Батьківщини» Юлією Тимошенко
за напрямом «Оптимальна
система оподаткування».

залишиться тільки бажанням», — зазначив експерт.
Своєю чергою фінансовий експерт
Олексій КУЩ зазначив, що поки ми
тупцюємо на місці та розробляємо транспортну стратегію до 2030 року, яка
більше нагадує фантастичний роман
Герберта Велса, країни-сусіди не пасуть
задніх. І яскравий приклад — Білорусь.
Так, нещодавно екс-заступник міністра інфраструктури Олександр Кава у
«Фейсбуці» написав про те, що у Парижі Міжнародний союз залізниць і Асоціація вантажоперевізників FERRMED
підписали меморандум про розвиток
євразійської логістики з перевезення
вантажів між Китаєм і ЄС.
«Основний міжнародний вантажний
залізничний маршрут між Китаєм і Європою пройшов уздовж кордону України, а не через Україну», — зазначив він,
додавши, що основний потік вантажів
піде через Білорусь.
Нам залишили лише «запасну гілку»
— на карті це тонка стрічка в напрямку
Угорщини, Сербії та Словаччини.
У коментарях ЗМІ Кава пояснював,
що міжнародні транспортники зробили

нас. Китайці навіть називають Білорусь
«пляшковою шийкою» через звуження
західного кордону. Тим не менш шляхом створення вільних економічних
зон, логістичних центрів, надання країнам-інвесторам довгострокових пільг
та гарантій ця країна нас випередила»,
— констатував він у коментарі «ВВ».
На думку експерта, російська агресія проти України не має бути на заваді розвитку транзиту. Адже є приклад
країн, які в стані в’ялого конфлікту розвивають свій потенціал, наприклад, той
самий Ізраїль, Кіпр та Південна Корея. І
за розумної гри транзит навіть посприяв би стримуванню агресії.
«Якщо б Україна була інтегрована в
китайський проект «Шовкового шляху», то проявів агресії з боку Кремля
було б набагато менше. Адже Кремль
точно не наступатиме на фінансовий
мозоль китайцям, які наразі є чи не
єдиним великим стратегічним напівсоюзником Росії. А всі проблеми Маріупольського та Бердянського портів,
а також ускладнення судноплавства
в Азовському морі можна було б вирішити створенням за ініціативи Чорно-

УКРАЇНА МОГЛА Б ЗАРОБЛЯТИ 15–20% ВВП ТІЛЬКИ НА ТРАНСПОРТНІЙ
МАРЖІ. ДЛЯ ЦЬОГО ПОТРІБНО БУЛО З МІНІМАЛЬНИМИ ЗАТРАТАМИ
СТВОРИТИ ЯКІСНУ ІНФРАСТРУКТУРУ. ЗАРАЗ ВСЯ ТРАНСПОРТНА ГАЛУЗЬ
У ГЛИБОКІЙ КРИЗІ. І ХОЧ СКЛАДАЄ ТІ Ж 15% ВВП, АЛЕ ЗА РАХУНОК
ВНУТРІШНІХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ. ЧАСТКА ЗОВНІШНЬОЇ МАРЖІ — ВСЬОГО 5–7%
також є проблема», — додав В’ячеслав
Коновалець.
Він переконаний, що Україна має
чудові транзитні можливості навіть попри війну. Але головна проблема не в
зовнішній агресії, а в корупційності чиновників.
«Нашій країні пропонується безліч
грантів, але тільки-но їх починають освоювати, чиновники всіх ланок хочуть відкатів. Наприклад, Європа обіцяє зробити
п’ять додаткових переходів на польському кордоні. І на це дає гроші ЄС, ми ж
повинні за власний рахунок підвести під
них дороги. Але поняття відкатів незрозуміле європейцям через прозорість їхніх процедур, тому нам не дали мільярд
євро на розвиток доріг, про які минулого
року розповідав Гройсман.
Та навіть коли гроші дають, це не
допомагає. Тут доволі показовим є
кредит ЄБРР на розбудову в’їздів до
Києва, який освоюється з 2007 року.
Нам демонструють красиву картинку,
але насправді жадібність та сподівання, що хтось прийде та за нас зробить,
перемагають. Тому без політичної волі
бажання стати країною-транзитером
Передплатний індекс:
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Робоча група
«Нового економічного
курсу» розробляє
оптимальну систему
оподаткування

це навмисно. Адже поки останні п’ять
років «Укрзалізниця» не інвестувала в
розвиток транзитних перевезень, Білорусь купувала нові локомотиви, прискорювала проходження контейнерних
поїздів, вкладала кошти в перевалочні
комплекси та спрощувала митні процедури.
Олексій Кущ констатував, що окрім
залізничної інфраструктури в Білорусі
вже давно побудовані якісні платні автобани, які поєднують західний кордон
із північним і південним. А в нас єдиний
автобан — між Києвом та Бориспільським аеропортом…
«Україна могла б заробляти 15–20%
ВВП тільки на транспортній маржі. Для
цього потрібно було з мінімальними затратами створити якісну інфраструктуру. Зараз вся транспортна галузь у
глибокій кризі. І хоч складає ті ж 15%
ВВП, але за рахунок внутрішніх перевезень. Частка зовнішньої маржі —
всього 5–7%.
Тим часом Білорусь вже перехопила
близько 70% нашого транзитного потенціалу попри те, що в країни-сусіда
не такі привабливі передумови, як у

морської організації економічної співпраці зони вільної торгівлі порто-франко. Наприклад, під егідою Туреччини,
яка змогла б безмитно транзитувати
свої товари. Така зона могла б стати
гарантією того, що Росія не перекриватиме нам судноплавство. Адже інакше
Туреччина закриє для Росії Босфор, що
матиме більш сумні наслідки для Москви», — пояснив Олексій Кущ.
За його словами, Піднебесній ми
можемо бути цікавими ще й через те,
що маємо угоду про створення зони
вільної торгівлі з ЄС. Завдяки цьому
вони могли б розвивати у нас своє
виробництво задля безмитної торгівлі або експорту з низькими митними
ставками з ЄС.
«Але корупція чиновників нівелює
навіть такі вигідні для країни умови.
Насправді часу для розвитку залізничного та автомобільного транзиту в
нас залишилось обмаль. Якщо будуть
сформовані основні маршрути без
України, нам вже там місця не буде», —
підсумував він.

До обговорення та опрацювання
її ключових засад долучилися, зокрема, Асоціація платників податків
та Асоціація аграрного бізнесу, які
прагнуть задіяти свій досвід та знання в процесі створення нової податкової політики.
За словами співавтора «Нового економічного курсу», засновника експертно-аналітичного центру
«ОПТІМА» Віталія Ломаковича, небайдужість профільних асоціацій та
провідних експертів свідчить про те,
що у суспільстві є великий запит на
дійсно правильні рішення, які дозволять збалансувати бюджет, зробити
податкову систему стимулюючою
(крім фіскальних функцій) для розвитку бізнесу та забезпечити економічне зростання нашої держави
й, відповідно, підвищити добробут
громадян.
«Тому ми бачимо великий прогрес
у активізації обговорення «Нового
економічного курсу» в частині податкової реформи», — констатував
він.
У рамках робочої групи «Нового курсу» експерти обговорювали
можливість реформування податку
на додану вартість (ПДВ) й заміни
його податком із продажу або податком із кінцевої реалізації.
Також фахівці розмірковують над
перевагами та недоліками зміни податку на прибуток податком на виведений капітал. Тобто фактично
експертне середовище зараз опрацьовує варіанти заміни непрямих
податків прямими.
«Основне завдання податкової
реформи — це позитивний вплив
на економіку з метою економічного сталого зростання. І це має бути
зростання не на рівні 2–3% на рік,
а 5% і більше. Це дозволить нам
приєднатися до країн Центральної
і Східної Європи за рівнем доходів
на душу населення, а відповідно і за
рівнем ВВП на душу населення. І одним з основних інструментів досягнення цієї мети є збалансована податкова система, до реформування
якої варто підійти зважено та скоординовано», — наголосив Віталій Ломакович.
Він також зазначив, що робоча
група зараз опрацьовує всі актуальні фахові рекомендації з урахуванням зауважень і конструктивної
критики експертів заради вдосконалення розділу «Нового економічного курсу» з податкової системи.
Враховуючи актуальність тематики і число охочих взяти участь
у робочій групі, дискусії триватимуть, зокрема й у питанні пенсійної
реформи.

Антоніна МІРОШНИЧЕНКО
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НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

Андрій СЕНЧЕНКО:
«Наша армія сьогодні
сильна здебільшого
завдяки духу людей,
які захищають країну»

» Андрію Віленовичу, чому, на
ваш погляд, військові частогусто відмовляються продовжувати контракт?
— Минулого року з армії пішло
близько 30 тисяч професійних
обстріляних військових. Також
залишають військо й офіцери,
бо не бачать для себе перспективи. В цілому ж солдати та
офіцери йдуть через проблеми фінансового забезпечення,
звуження пільг та гарантій, бюрократизм, а також через ставлення до військових їхнього
безпосереднього керівництва.
Хоч наша армія загалом перейшла з призовної моделі до
контрактної, а ось ставлення
до контрактників — дорослих
людей, які прийшли працювати
у військо, й досі як до 18-річних: стій там — іди сюди, побіли бордюри, пофарбуй траву в
зелений колір. І це виштовхує
людей з армії не менше, ніж фінансові проблеми.
Не можу казати за всіх, але
деякі контрактники фактично
є заробітчанами. В їхньому рідному місті не було роботи, тому
вони пішли до лав ЗСУ. Потім
ситуація змінилася, запропонували людині роботу в супермаркеті, де платять більше, вона й
відмовилася
продовжувати
контракт. Це призводить до
того, що наша армія за рахунок
платників податків має готувати

приблизно втричі більше фахівців усіх військових спеціальностей: екіпажі танків, розрахунки
протитанкових ракетних комплексів, кулеметників тощо. Тобто витрачається грошей втричі
більше, ніж якби це була професійна контрактна армія зі стабілізованим складом.
» Але ж проблема фінансування військовослужбовців нібито
вирішена, адже тепер вони мають отримувати зарплатню не
менше 10 тисяч гривень?
— Коли в нас рапортують,
що з цього року кулеметник
отримуватиме 10181 гривню
замість 7623 — це, певною мірою, блюзнірство. Адже в 2016
році співвідношення зарплати
контрактника із середньою
зарплатою по країні складало
1,6. На жовтень минулого року,
до останнього підвищення,
це співвідношення зарплати
контрактника до середнього
рівня оплати праці складало
всього 0,9. Відповідно, людина
вже не мала фінансової мотивації продовження служби в
армії, адже їй потрібно годувати родину.
Підвищення відбулося, але
через певний проміжок часу
зарплатня військовиків знову
може стати фінансово неконкурентоспроможною. Саме тому
в Концепції сучасної української армії, яку наразі розроб-

Фото Олександра ПРОКОПЕНКА

Українська армія, яка майже п’ять років протистоїть
російській агресії, безумовно, стала більш боєздатною.
Наразі військо більше ніж на 90% укомплектоване
контрактниками, але, на жаль, зберігається тенденція відтоку
людей з бойовим досвідом із лав Збройних сил. Координатор
Воєнного кабінету Юлії Тимошенко, лідер Всеукраїнського
руху «Сила права» Андрій Сенченко розказав «ВВ», як
зупинити відтік фахівців із війська та забезпечити зростання
професійної підготовки та боєздатності армійців.

МИ ПРАЦЮЄМО НАД
НОВИМ БАЗОВИМ
ЗАКОНОМ ПРО
СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ
ДЛЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
ТА ЧЛЕНІВ ЇХНІХ
РОДИН, ЯКИЙ СТАНЕ
ДОДАТКОМ ДО
КОНТРАКТУ. ЗГІДНО
З НИМ ВСІ НОРМИ ТА
ГАРАНТІЇ, ЯКІ ДІЮТЬ
НА ЧАС ПІДПИСАННЯ
КОНТРАКТУ, СТАЮТЬ
НЕВІД’ЄМНОЮ
ЧАСТИНОЮ УГОДИ
ляють фахівці Воєнного кабінету Юлії Тимошенко, пропонується запровадження механізму регулярної індексації
зарплат військовослужбовців,
який би забезпечував зарплату рядового контрактника на
рівні 1,5 середньої зарплати по
країні. Ці ж регулярні індексації
стосуватимуться й офіцерського складу — згідно з тарифною
сіткою в залежності від кваліфікації, вислуги років, ступеня
ризику тощо.
» Держава гарантує військовим певний перелік пільг та
гарантій, що може також стимулювати людину працювати
в армії.
— Набір фейкових та декоративних пільг розпорошений по
силі-силенній законів, і якщо
б їх усі зібрати докупи, не вистачило б 100 сторінок. Але
більшість із них не працює. Наприклад, пільга із забезпечення
військовиків житлом — декларативна, те саме стосується
пільги на отримання освіти.
До мене звернувся військовослужбовець з Кривого Рогу,
який спочатку був добровольцем, потім служив за контрактом. Його донька вступила
в Одесі до учбового закладу.
Коли дитина подавала документи, батько був на фронті.
Дівчина зразу не зорієнтувалася і тільки через півроку після

КОНТЕКСТ

Андрій КОЖЕМ’ЯКІН: «Порошенко зобов’язаний
відзвітувати про перебіг і результати воєнного стану»
«Батьківщина» закликає владу
публічно оприлюднити звіт
про те, що вдалося зробити
під час воєнного стану, який
діяв наприкінці минулого року
в окремих областях України
і завершився 26 грудня.

«Ми хотіли б отримати звіт про те, що було зроблено під час воєнного стану, які загрози існували і які були подолані. Чи відбулися зрушення у
справі звільнення наших полонених, захоплення
яких, власне, і стало одним із головних приводів
для запровадження воєнного стану? Чи зменшилася чисельність російських військ на наших
кордонах, про яку казав півтора місяця тому
Про це заявив на засіданні погоджувальної чинний президент?» — наголосив політик.
ради лідерів парламентських фракцій і комітеНа переконання представника «Батьківщини»,
тів народний депутат від «Батьківщини», голова надання Верховній Раді такого звіту з боку прекомітету Верховної Ради України з питань зако- зидента, який ініціював запровадження воєннонодавчого забезпечення правоохоронної діяль- го стану, — «це повага до українського парланості Андрій Кожем’якін.
ментаризму».

6

початку занять принесла документи, що підтверджують її
право на навчання на бюджеті.
Але у виші сказали, що пільга
діє тільки під час вступу! А тепер уявімо ситуацію, що дитина
вже навчається, а її батьки пішли воювати за свою країну. Але
на думку нашого міністерства
освіти, дитина не має користуватися пільгою.
У держави є доволі непристойна практика, коли при затвердженні чергового бюджету в парламенті у прикінцевих
положеннях до нього Кабмін
прописує призупинення на
наступний рік певних статей,
у тому числі тих, які передбачають певні соціальні пільги
та гарантії для військовослужбовців та членів їхніх родин. Тобто людина, підписавши контракт строком на п’ять
років, бере на себе обов’язки
перед державою, від яких
вона не може відмовитися. А
держава, яка звужує пільги та
гарантії військовика, підписавши з ним двосторонній документ, вважає, що може в будьякий момент від частини своїх
обов’язків відмовитися.
Наша команда працює над
новим базовим законом про
соціальні гарантії для військовослужбовців та членів їхніх родин, який фактично стане додатком до контракту. В ньому
ми закладаємо принципи, згідно з якими всі норми та гарантії, які діють на час підписання
контракту, стають невід’ємною
частиною угоди. Якщо за час
несення служби пільг стає
більше, вони розповсюджуються на військовика. Якщо ж навпаки — то звуження не буде,
адже це частина двосторонніх
зобов’язань.
Кожен наступний контракт
має включати додаткові стимули. Це не тільки стабілізує
армію, а й дозволить підвищити професійний досвід військових, які з року в рік отримуватимуть все більше знань
та навичок. Адже служба за
контрактом — це серйозний
вибір, і люди, які йдуть до війська, мають чітко розуміти свої
перспективи.

ВСЕУКРАЇНСЬКА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ГАЗЕТА

Зрозуміло, що Україна наразі
не може платити нашим воякам
6,5 тисячі доларів на місяць, як
американським військовослужбовцям. Але нам потрібно, паралельно піднімаючи рівень
економіки, підвищувати й рівень фінансування армії — тобто зарплати, матеріально-технічне забезпечення тощо.
» Що, на ваш погляд, потрібно
ще зробити задля зміцнення
нашого війська?
— Наша армія сьогодні сильна
не мобільністю й сучасною організацією. Вона сильна в першу чергу і здебільшого завдяки
духу людей, які захищають країну. А все інше в нас, на жаль,
перебуває у стані, який необхідно терміново виправляти.
На сьогодні нам зрозумілий
і наш ворог, і стан справ. Але
це не означає, що так буде й
надалі. Адже плани військовополітичного керівництва Росії
щодо руйнування нашої країни
не змінилися. З найменшим
ступенем вірогідності відбудеться повномасштабне вторгнення армії РФ на нашу територію. Але ворог і далі діятиме,
використовуючи нові підходи,
до яких ми маємо бути готовими. Тому, стабілізувавши
армію, нам потрібно вибудовувати Концепцію реформування
збройних сил, яка буде зорієнтована на війни не вчорашнього дня, а завтрашнього. Армія
має бути більш гнучкою та орієнтованою на сучасні методи
ведення війни й мати відповідне до цих задач озброєння.
Ще одне завдання — концепція реформування обороннопромислового комплексу, яка
забезпечуватиме хоча б базові
потреби нашої армії в озброєнні
та військовій техніці.
Зрозуміло, що задачі з реформування армії мають постійно модифікуватися. У світі
завжди йдуть перегони в цьому
напрямку, і завжди потрібно
тримати темп. Питання в тому,
на яких позиціях ми в цій колоні «бігунів» — попереду чи пасемо задніх.

Бесіду вела
Олена САФОНОВА
Передплатний індекс:

49450

gazetavv.com
(044) 359-04-54
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У Німеччині знову
заговорили про «Північний
потік – 2» — причиною
тому став лист посла США
в Берліні Річарда Гренелла,
надісланий на початку січня
німецьким компаніям, які
беруть участь у проекті
газопроводу «Північний
потік — 2». Як з’ясувала
DW, санкції загрожують
не тільки компаніямучасникам, а й майбутньому
всього проекту.
Листи Гренелла отримали німецькі фірми, які беруть участь
у проекті. Це, зокрема, енергетична компанія Uniper, утворена трохи більше двох років тому
після поділу концерну E.On —
до Uniper відійшли серед іншого
активи, пов’язані з видобутком
і переробкою газу. Інше повідомлення надійшло дочірньому
підприємству концерну BASF
— компанії Wintershall, найбільшому у Німеччині виробнику
нафти і газу.
Крім них, у проекті «Північний потік — 2» беруть участь австрійська OMV, нідерландська
Shell і французька Engie.
Публічно з усіх іноземних
партнерів проекту на ситуацію
відреагував тільки шеф OMV
Райнер Зеле, заявивши, що Вашингтон «перейшов до політики конфронтації». Однак зі слів
іншого представника компанії,
OMV не отримувала жодних
подібних листів від американського представництва у Відні. На момент публікації Engie
і Royal Dutch Shell не відповіли,
чи отримали вони аналогічні повідомлення.
П’ять згаданих компаній вважаються в проекті «Північний
потік — 2» «фінансовими інвесторами». Для введення санкцій
проти них у США вже створена
законодавча база: закон, відомий під абревіатурою CAATSA
(«Про протидію противникам
США за допомогою санкцій»),
був ухвалений у 2017 році і дозволяє Вашингтону накладати

«ПІВНІЧНИЙ ПОТІК – 2»:

кому час боятися санкцій США
ЯКЩО ВАШИНГТОН МАЄ СЕРЙОЗНИЙ НАМІР
ЗАГАЛЬМУВАТИ «ПІВНІЧНИЙ ПОТІК – 2», ВІН
ПОВИНЕН ЦІЛИТИСЯ У 627 ФІРМ-ПІДРЯДНИКІВ
З УСЬОГО СВІТУ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ПРОЕКТІ
фінансові санкції на осіб, що
інвестують кошти в будівництво
російських експортних трубопроводів. Обмеження, згідно
CAATSA, — не більше 5 млн доларів за рік або 1 млн доларів
одноразово. Санкції в рамках
CAATSA означатимуть втрату
фінансової підтримки для проекту: кожна компанія, згідно з
договором, вкладає у проект по
950 млн євро.
Але навіть якщо «Північний потік — 2» недорахується
мільярдів від фінансових інвесторів, то навряд чи його
можна зупинити таким чином:
оглядачі сходяться на думці,
що «Газпром» і Росія зможуть
забезпечити фінансування і
без іноземних учасників. Тому
якщо Вашингтон має серйозний намір загальмувати «Північний потік — 2», він повинен
цілитися в інші компанії — підрядники проекту.

Нещодавно Росія несподівано
оголосила, що боротиметься
з пануванням долара. За
повідомленнями московських ЗМІ,
з 2019 року, купуючи російські нафту
і газ, західні країни зобов’язані
вести розрахунки в євро або іншій
валюті замість долара. Крім того,
російська сторона додала в договори
пункт про штрафи — весь збиток
від санкцій має лягти на плечі
покупця, що дозволить уникнути
потенційних ризиків, пов’язаних
з американськими санкціями.

Всього в «Північному потоці — 2» беруть участь 627 фірмпідрядників з усього світу, як
сказав в інтерв’ю DW виконавчий директор Східного комітету
німецької економіки Міхаель
Хармс. Але серед них є ті, чий
внесок має вирішальне значення для реалізації проекту. Це
спеціалізовані компанії, які за
допомогою
суден-трубоукладачів прокладають газогін дном
Балтійського моря. Йдеться
про компанію Allseas Group, зареєстровану в Швейцарії, і італійську фірму Saipem.
Saipem свою частину роботи,
розпочату ще влітку 2018 року,
практично завершила, як повідомила газета Handelsblatt з
посиланням на свої джерела в
галузі. Основне навантаження
з прокладання труб, за даними
самого керівництва «Північного
потоку — 2», лежить не на італійцях, а на Allseas, що засно-

вана у Нідерландах і має там
оперативний офіс. Саме її судна раніше виконували ключові
роботи з прокладання іншого
проекту «Газпрому» — «Турецького потоку». Удар у цю точку
може бути найвідчутнішим для
майбутнього газопроводу: якщо
санкції США будуть введені проти Allseas, це означатиме вже
не просто гальмування, а заморожування проекту, сказав DW
партнер консалтингового агентства RusEnergy Михайло Крутіхін: «Заміни йому немає».
Компанії Allseas і Saipem на
прохання журналістів прокоментувати ситуацію відповіли
відмовою.
«Газпром» може розраховувати тільки на трубоукладальну
баржу MRTS Defender роскомпанії
«Міжрегіонтрубопровідбуд». З її допомогою «Газпром»
раніше прокладав труби з Ямалу на материк, але, за інформацією Крутіхіна, це судно може
виконувати роботи «тільки на
мілководді, і на Балтиці працювати нездатне». За даними
самої компанії, глибина, на якій
може працювати Defender, не
перевищує 150 метрів. Для порівняння: Pionieering Spirit може

на обміні валюти. Проте, якщо Росія
не використовуватиме долар, вона не
зможе нічого купити, принаймні зараз.
Крім золота, твердою валютою в міжнародній розрахунковій системі залишається американська.
По-третє, попри те, що продаж американських казначейських облігацій і
скупка золота пов’язана з дедоларизацією, це головним чином ще й вимушений крок. У 2009 році США проводили монетарну політику кількісного
пом’якшення, і долар став девальвувати. Росія не могла спокійно дивитися,
як зменшується купівельна спроможність валюти, за яку вона продавала
енергоресурси. Саме тому, щоб уникнути втрат від знецінюваного долара,

ДОЛАРОВА СИСТЕМА НАВРЯД ЧИ ОПИНИТЬСЯ ПІД СЕРЙОЗНИМ
ТИСКОМ ЧЕРЕЗ ТАКУ ЕКОНОМІЧНО СЛАБКУ КРАЇНУ, ЯК РОСІЯ
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Михайло БУШУЄВ
Deutsche Welle, Німеччина
(Матеріал публікується
зі скороченнями)

Чи закінчиться епоха долара?

Питання в тому, чому Росія не зможе
завершити епоху долара? По-перше, у
світі є країни, яким потрібна дедоларизація, проте всі вони перебувають під
американськими санкціями. Крім Росії,
є ще Іран, Туреччина, Венесуела — ці
держави відрізняє моноекономіка. Дедоларизація, розпочата ними, — крок
у відповідь на економічні санкції США.
Намагатися похитнути панування долара, використовуючи економічну міць
цих країн, — просто смішно.
Попри те, що Росія здійснює захоПо-друге, Росія може зробити євро
ди з дедоларизації, закінчення епохи розрахунковою валютою тільки в
долара в короткостроковому періоді торгівлі нафтою і газом із західними
неможливе. Фактично євро цілком країнами. Оскільки ці держави викоможе замінити національну валюту ристовують євро, розрахунки стають
США, але через європейську боргову ще простішими, і сторони економлять
кризу сподіватися зараз можна тільки на юань. Однак китайська валюта
стала на шлях інтернаціоналізації зовсім недавно, і щоб замінити долар, їй
знадобиться багато часу.
Передплатний індекс:

прокладати труби на глибині до
4 кілометрів.
Річард Гренелл у листі німецьким компаніям констатував, що
«тиск у Вашингтоні з метою вжити заходів проти «Північного потоку — 2» посилюється». Обидві
провідні партії — республіканці і
демократи — в грудні 2018 року
ухвалили спільну резолюцію, яка
підтримує санкції проти проекту
в рамках закону CAATSA. Крім
цього, в Конгрес внесений на
розгляд ще один законопроект,
який, як випливає з листа Гренелла, також передбачає санкції
щодо «Північного потоку — 2».
Сторонній спостерігач має
право запитати, чому США не
вводять санкції невідкладно,
поки проект ще не завершений.
Адже підписаний у 2017 році
президентом Дональдом Трампом CAATSA дає право протистояти проекту.
Справа в тому, що застосування санкцій має бути погоджене
з
європейськими
партнерами, йдеться в тексті
документа. Але головний європейський партнер цього проекту, Німеччина, — проти.
«Якщо жодні інші кроки, щоб
зупинити будівництво «Північного потоку — 2», не спрацюють,
дуже ймовірно, що будуть введені санкції — як надзвичайний
захід», — упевнений колишній
співробітник Пентагону і Білого
дому Карпентер.
Що стосується нового санкційного законопроекту, згаданого послом США Річардом
Гренеллом, то Конгрес збирається розглянути його навесні
цього року.
Часу, щоб зупинити будівництво, у Вашингтона залишилося
зовсім небагато. За даними компанії «Північний потік — 2», вже
прокладено понад 370 із 1200
запланованих кілометрів труби
дном Балтійського моря. Перший газ «Північним потоком — 2»
може піти вже до кінця року.

Росії довелося розпродати казначейські облігації, а також замінити долари
на золото та інші валюти.
Із декількох зазначених тез ми можемо зробити висновок про те, що
російська дедоларизація — це аж ніяк
не боротьба із США в економічному і
фінансовому секторі, адже рубль ніяк
не може протистояти долару. Росія
може лише захищати себе.
Менш імовірне і оголошення дедоларизації у світовому співтоваристві. У той же час доларова система
навряд чи опиниться під серйозним
тиском через таку економічно слабку країну, як Росія. Статус долара
не зміниться найближчим часом, а в
майбутньому тільки юань зможе триматися з ним на рівних у міжнародній
валютній системі.
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КІНО
Один із найочікуваніших фільмів 2019 року — стрічка
«Скло» режисера М. Найта Ш’ямалана. Ця фантасмагорія
стала продовженням знаменитих картин того ж
постановника «Невразливий» та «Спліт». Головні ролі
в новому його проекті виконали три суперзірки —
Джеймс Макевой, Семюел Л. Джексон та Брюс Вілліс.
М. Найт Ш’ямалан намагався зробити так, щоб стрічка
була зрозумілою навіть для
тих глядачів, які не бачили попередніх двох фільмів. Однак
не можна сказати, що йому
це вдалося на всі сто відсотків. Занадто глибокі історії він
розповів у «Невразливому» та
«Спліті». Втім, він не кинув глядача напризволяще…
Так от, невразливий та суперсильний Девід Данн (Брюс
Вілліс), розумник із жахливою хворобою кісток Елайджа
Прайс, або просто Містер Скло
(Семюел Л. Джексон) та Кевін
Крамб (Джеймс Макевой), в
голові якого живуть 24 особистості, за збігом обставин потрапляють до однієї психіатричної
лікарні. Доктор Еллі Стейпл
(Сара Полсон) вивчає розлади поведінки, за яких люди
вважають себе супергероями.
Вона не вірить у надприродне
та намагається довести своїм
пацієнтам, що вони абсолютно
звичайні люди… Тільки трошки
дивакуваті. Та у Містера Скло
є свій підступний план. Який?

Про це ви зможете дізнатись
тільки у самому кінці стрічки.
До речі, фінал буде аж надто
несподіваний…
Семюел Л. Джексон неперевершений. У деяких сценах
йому доводиться грати лише
очима — і це неймовірно. Не
багатьом акторам таке до снаги. А ще нізащо не повіриш, що
акторові минулого року виповнилося 70! У ньому стільки
наснаги, що вистачить на багатьох молодих людей.
Втім, навіть незважаючи на
це, зовсім не Містер Скло є головною зіркою картини. Джексона переграв Джеймс Макевой. Він просто божественний!
Абсолютно незрозуміло, як акторові вдалося умістити в собі
стільки особистостей та миттєво перевтілюватися. Джеймс
Макевой — геніальний актор із
великим майбутнім. І насправді дуже не хочеться прощатися
з його персонажем.
Трохи розчарував Брюс Вілліс… Втім, останнім часом він
тільки те й робить, що розчаровує глядача. Вже багато

«СКЛО»:
сумний Брюс Вілліс,
дивовижний Семюел Л. Джексон
та неперевершений Джеймс Макевой
років поспіль голлівудський
суперстар знімається у таких
фільмах, які навіть у кінотеатрах не транслюють… У «Склі»
— дуже гучному проекті — він
міг би реабілітуватися. Однак
цього не сталося. Немає у Вілліса вже того запалу, який ми
все ще пам’ятаємо. Та й надзвичайна його природна харизма кудись щезла. Це вже
не той Брюс Вілліс, у якого
закохалися усі жінки світу в

ЗОВСІМ НЕ МІСТЕР СКЛО Є ГОЛОВНОЮ ЗІРКОЮ ЦЬОГО КІНО. ДЖЕКСОНА
ПЕРЕГРАВ ДЖЕЙМС МАКЕВОЙ. ВІН ПРОСТО БОЖЕСТВЕННИЙ!
АБСОЛЮТНО НЕЗРОЗУМІЛО, ЯК АКТОРОВІ ВДАЛОСЯ УМІСТИТИ В СОБІ
СТІЛЬКИ ОСОБИСТОСТЕЙ ТА МИТТЄВО ПЕРЕВТІЛЮВАТИСЯ. ДЖЕЙМС
МАКЕВОЙ — ГЕНІАЛЬНИЙ АКТОР ІЗ ВЕЛИКИМ МАЙБУТНІМ

«Місячному сяйві»… Чи той Вілліс, яким ми захоплювалися
у «Міцному горішку»… Не той
Вілліс, який нас приголомшив у «Шостому відчутті»…
Шкода.
Непогано відіграла й Сара
Полсон. Вона стала таким собі
місточком між трьома головними персонажами. Її героїня лікарка Еллі Стейпл досить цікава, адже точно приховує якусь
таємницю. А от яку? Розгадати
не вийде, та правда все одно
випливе наприкінці.
Загалом досить важко однозначно оцінити цю стрічку. Її
ідея цікава, персонажі прописані бездоганно, інтрига присутня… Однак у цілому фільм
не чіпляє. Є декілька дуже
сильних сцен, від яких буквально мурахи по шкірі. Але

Джон Малкович —
найгірший Еркюль Пуаро
«Вбивства за алфавітом»— один із найвідоміших детективних романів
Агати Крісті, який був опублікований у 1936 році. Вперше його екранізували
у 1965-му на кіностудії Metro-Goldwyn-Mayer. Роль знаменитого Еркюля
Пуаро тоді виконав американський актор Тоні Рендел. А в 1992 році за
цим романом зняли один з епізодів телесеріалу «Пуаро Агати Крісті»
з Девідом Суше в головній ролі. І от зовсім недавно телекомпанія ВВС
презентувала свою версію цієї історії. Нині знаменитого бельгійського
детектива зіграв Джон Малкович. Тож мало бути дуже цікаво…
Згідно із сюжетом, серійний убивця позбавляє життя нічим між собою
не пов’язаних людей за абеткою їхніх
імен: Аліса Арчер з Андовера («А»),
Бетті Бернард із Бексгілл-он-Сі («Б») і
так далі… Біля жертв вбивця залишає
телефонні довідники.
Перед кожним убивством він відправляє листа із «підказкою» Еркюлю Пуаро
(Джон Малкович). Втім, ані знаменитому детективу, ані поліції не вдається
врятувати потенційну жертву. До речі,

офіційно це розслідування веде інспектор Хром (Руперт Грінт)… За деякий
час з’явиться невелика зачіпка, й навіть
буде підозрюваний Каст (Імон Феррен).
Але чомусь усе дуже легко виходить, а
в Агати Крісті такого не буває.
Насправді було дуже цікаво, як же
вдасться Джону Малковичу перевтілитися в Еркюля Пуаро. Надто багато
успішних прикладів ми мали. Тут вам
і Пітер Устінов, і Девід Суше, і Кеннет
Брана (його Пуаро в оновленому «Вбив-

стві у «Східному експресі» просто чудовий). Та Малковичу таланту не бракує,
він міг би легко переграти будь-кого.
Незбагненно, але дивним чином із нього вийшов найгірший культовий персонаж. Навіть уявити було важко, що
Малкович буде настільки «ніяким».
«Гарну» компанію йому склав Руперт
Грінт. Сумно, але дорослий актор абсолютно не захоплює. В дитинстві він став
відомим завдяки ролі Рона Візлі в легендарному «Гаррі Поттері». Він був дуже

кумедним та харизматичним. Та з віком
усе зникло. Однак це не поодинокий випадок. Історія знає багато дітей-акторів,
які у зрілому віці стали нецікавими.
Загалом серіал від ВВС «Вбивства за
алфавітом», який складається з трьох
епізодів, виявився дуже млявим та сірим, а місцями навіть бридким. Захоплююча головоломка перетворилася на
страшну глядацьку муку. Тож не варто
витрачати свій час на перегляд цього
пустопорожнього телефільму.
Між іншим, за рік на великі екрани
має вийти ще одна екранізація роману Агати Крісті — «Смерть на Нілі», яку
знімає режисер Кеннет Брана (він же
виконує головну роль). Вже відомо, що
в проекті візьмуть учать Галь Гадот та
Армі Хаммер. Ось ця стрічка точно не
розчарує. Брана довів усьому світу, що
він, по-перше, пречудовий Пуаро. А подруге, дуже тонко відчуває стилістику
Агати Крісті й не намагається паплюжити класичний сюжет. Окрім того, його
ремейк «Східного експресу» виявився
дуже колоритним. Тож чекаємо!

Сторінку
у підготувала
у
Євгенія ПРОРИВАЙ
Й
Головний редактор —
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відповідальний секретар —
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режисеру не вдалося створити
з окремих перлин прекрасне
намисто, від якого не можна
було би відвести погляд. Та
й за великим рахунком попередні фільми Ш’ямалана «Невразливий» та «Спліт» були
сильнішими. Там драматургія
— просто бездоганна. У «Склі»
постановник трохи заморочив
глядачеві голову супергеройською філософією. Також розчарували кілька ляпів, допущених у фільмі. Попри те все
рівно «Скло» дивишся із цікавістю, адже ця стрічка дійсно
одна з найочікуваніших…
До речі, М. Найт Ш’ямалан в
одному з інтерв’ю зізнався, що
у нього вже виникла ідея для
наступного кіно. Тож чекаємо.
Можливо, це буде новий шедевр…

