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АНДРІЙ СЕНЧЕНКО
ПРО ПРОГРАМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЖИТЛОМ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
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ПІДВИЩЕННЯ
КОМУНАЛЬНИХ ТАРИФІВ
Й ПЕНЯ НА ДОДАТОК
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стор 6

УКРАЇНА
МАЄ СТАТИ КОНКУРЕНТНОЮ
В БОРОТЬБІ ЗА ЛЮДЕЙ
В України є п’ять років, щоб досягти зростання
економіки, суттєво покращити умови життя населення
та зробити так, щоб наша країна в глобальному світі
стала конкурентною. Якщо цей час змарнувати, ми
втратимо сотні років, втратимо найголовнішу цінність
держави — людей. А якщо не буде людей, поступово
вмре й країна, чого не можна допустити. Про це лідер
«Батьківщини» Юлія Тимошенко спілкувалася на зустрічі
профспілкового активу в Київському будинку профспілок.

туди, де зарплати будуть у 6–7
разів вищими, як, наприклад,
у Польщі. А в країнах Західної
Європи доходи людей у 18 разів більші і є ідеальна інфраструктура.
Потрібно лікуватися? Є медична страховка. Починаючи
зі школи раннього розвитку до
отримання
університетського
диплому освіта безкоштовна.
Екологія контролюється, проВона наголосила, що в умовах хаються вільно в глобальному мисловість працює. Всього деглобалізації потрібно зробити просторі. І люди не є винятком. кілька годин перельоту, і ти в
все можливе, щоб не дати роз- Якщо країна не створює кон- іншому світі», — констатувала
курентних з іншими країнами Юлія Тимошенко.
чинитися нашій країні у світі.
«Кордони абсолютно відкриті. світу умов життя, то кордони не
(Закінчення
Товари, послуги, відкриття ру- заважають зібратися й поїхати
на стор. 3)
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«НОВИЙ КУРС», РОЗРОБЛЕНИЙ
КОМАНДОЮ «БАТЬКІВЩИНИ» РАЗОМ
ІЗ НАЙКРАЩИМИ ІНТЕЛЕКТУАЛАМИ
КРАЇНИ, МАЄ ЦИВІЛІЗАЦІЙНУ МЕТУ —
СТВОРЕННЯ ВСІХ НЕОБХІДНИХ УМОВ ДЛЯ
КОМФОРТНОГО ЖИТТЯ ТА РОБОТИ
НА БАТЬКІВЩИНІ, ЩОБ КОЖЕН
УКРАЇНЕЦЬ ЗМІГ НА 100%
РЕАЛІЗУВАТИСЯ У ВЛАСНІЙ
КРАЇНІ В ГАРМОНІЇ З ПРИРОДОЮ
ТА ІНШИМИ ЛЮДЬМИ

ВСЕУКРАЇНСЬКА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ГАЗЕТА
НАША АДРЕСА В ІНТЕРНЕТІ:
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МАЙЖЕ НА ФІНІШІ:
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ПОЛІТИКА
До президентських виборів
залишилося два тижні!
Навіть не віриться, що час
настільки швидко сплинув.
Та чим ближче до 31 березня,
тим стає спекотніше й
тривожніше водночас.
Виборча кампанія виявилася
дуже напруженою: постійні
скандали, маніпуляції,
провокації, підкуп,
звинувачення… Не було
жодного спокійного дня.
І не буде до самого кінця…
Першим тривожним дзвіночком стала фальшива соціологія. Раз у раз, наче гриби після
дощу, почали з’являтися численні соціологічні дослідження
з досить дивними результатами, які абсолютно не піддаються логіці. Експерти натякали на
Банкову, яка намагалася видати бажане за дійсне й вплинути
на масову свідомість.
Згодом у ЗМІ з’явилася інформація про масові «сітки» штабу
провладного кандидата: тут збирали персональні дані українців
та платили агітаторам, що категорично заборонено законом!
Далі стало ще тривожніше…
Центральна виборча комісія
не встигла закупити спеціальні
бокси для транспортування бюлетенів та іншої документації.
«24 лютого 2019 року до
тендерного
комітету
ЦВК
було подано лише дві тендерні пропозиції з неповним
комплектом документів. Тому
5 березня 2019 року тендерний комітет був змушений відхилити ці пропозиції
як такі, що не відповідають
умовам тендерної документації», — пояснили у Центрвиборчкомі.
Біда в тому, що новий тендер провести вже не встигнуть.
У ЦВК зазначили, що питання,
яким чином і в чому будуть доставляти виборчі бюлетені та
іншу документацію до ОВК, залишилось відкритим.
«Всі суб’єкти виборчого процесу, а особливо офіційні спо-

МАЙЖЕ НА ФІНІШІ:

«гумовий» реєстр, провладна
«турбота» та провалений тендер
стерігачі, повинні бути готовими
до того, що голови та члени дільничних виборчих комісій будуть
змушені доставляти виборчу документацію в підручних засобах,
часто не призначених для цього»,
— наголосили у ЦВК.
Природно, тут виникає декілька запитань. А що це за підручні
засоби? Картонні коробки, сміттєві пакети? І яким чином вони
будуть захищені? Чи не захочеться комусь зазирнути та щось
виправити в документах? Тож
уся надія, звісно, на правоохоронців, які мають супроводжувати голів дільничних комісій… Втім,
це явний прокол ЦВК.
До речі, комісія не припиняє
нас дивувати… Згадайте-но
тільки постанову ЦВК, якою агітаторам дозволили компенсу-

вати витрати на проїзд, харчування тощо… Тоді як закон чітко
забороняє платити агітаторам
за роботу. Це рішення Центрвиборчкому було оскаржене в
суді. Але що буде далі?
Також у ЦВК, здається, трохи намудрували із кількістю
бюлетенів: їх планують надрукувати 60 мільйонів 359 тисяч
600 (більш ніж по 30 мільйонів
на перший та другий тур). При
цьому у Державному реєстрі
виборців міститься інформація про 35 мільйонів 560 тисяч
427 виборців. Певно, у ЦВК
вважають, що явка на цих виборах може скласти понад
85%? Досить сумнівно. Нагадаємо, що на президентських
виборах 2014 року явка становила 59,5%! Найвища — у Львів-

ській (78,2%) та Тернопільській
(76,6%) областях, найнижча — у
Донецькій (15,1%) та Луганській (38,9%) областях.
До того ж є ще одна цікава
деталь: на позачергових виборах 2014 року у списку виборців
було 34 млн 214 тис. 652 особи…
Тобто різниця з 2019 роком складає понад мільйон осіб… І це за
ситуації, коли люди масово виїжджають за кордон, а смертність
перевищує народжуваність…
Що далі, то більше… Тиждень
тому міністр МВС Арсен Аваков у ефірі програми «Свобода
слова» на ICTV розказав, що
штаб провладного кандидата
за допомогою адмінресурсу і
за кошти бюджетної програми
намагається купити голоси виборців.

У ЦВК, ЗДАЄТЬСЯ, ТРОХИ НАМУДРУВАЛИ ІЗ КІЛЬКІСТЮ БЮЛЕТЕНІВ:
ЇХ ПЛАНУЮТЬ НАДРУКУВАТИ 60 МІЛЬЙОНІВ 359 ТИСЯЧ 600 (БІЛЬШ НІЖ
ПО 30 МІЛЬЙОНІВ НА ПЕРШИЙ ТА ДРУГИЙ ТУР).
ПРИ ЦЬОМУ У ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ ВИБОРЦІВ МІСТИТЬСЯ ІНФОРМАЦІЯ
ПРО 35 МІЛЬЙОНІВ 560 ТИСЯЧ 427 ВИБОРЦІВ. ПЕВНО, У ЦВК ВВАЖАЮТЬ,
ЩО ЯВКА НА ЦИХ ВИБОРАХ МОЖЕ СКЛАСТИ ПОНАД 85%? ДОСИТЬ СУМНІВНО

«Я наведу приклад однієї кримінальної справи, яка розслідується у Василькові Київської
області. Мова йде про підкуп
голосів... Є таке гарне українське слово — турбота. Для мене
турбота — це сім’я, затишок… А
тут турбота — це мерзота. Про
що йдеться? Один із штабів
провладного кандидата наймає
агітаторів. Вони обирають сто
чоловік, як правило, найбідніших. Йдуть до них у квартири й
питають: «А ви готові підтримати нашого кандидата? Ми готові
вам допомогти». Із сотні тридцять говорять: «Так, ми готові»…
Цих людей заносять у список,
після чого йдуть до райради чи
соцзабезу й питають: «Чи закладені гроші в бюджеті на програму «Турбота?» — «Так, закладені» — «Значить, будь ласка, ось
вам списочок. Ось цим тридцятьом — по тисячі гривень»…
І цим людям виплачують кошти.
Потім телефонують: «Добрий
день, ми зі штабу такого-то. Ми
своє слово тримаємо. Ви отримали гроші? Ми чекаємо, що ви
проголосуєте за нашого кандидата».
І це відбувається по всій країні: в Києві та Київській області,
в Одесі та Одеській області, на
Харківщині… Та це ж усе видно!
Десятки людей нам про це повідомляють!
До речі, у Василькові слідче управління МВС розпочинає
розсилати повістки виклику на
допит у якості свідків двом тисячам осіб! Це і самі люди, яким
пропонували гроші, і посередники-агітатори… Це трагедія, люди
добрі», — заявив Арсен Аваков.
Міністр був надто коректний…
Та з його слів абсолютно чітко
зрозуміло, на чию користь відбувається підкуп. Адже провладний кандидат у нас лише
один! І це дійсно справжня трагедія. П’ять років тому неможливо було навіть подумати, що
подібне може статися… Зараз
же до виборів залишилося два
тижні. І страшно уявити, що відбуватиметься далі…

Яна ДЖУНГАРОВА

ДУМКА ЕКСПЕРТІВ

«Немає жодних гарантій, що на
місцях будуть готові виконувати
протизаконні накази згори»
Олег СААКЯН,
політолог,
голова «Єдиного
координаційного центру
«Донбас»:
«Використання адмінресурсу впливає на легітимацію виборів. Тож ті,
хто вирішують використовувати його,
й ті, хто це безпосередньо виконує,
мають нести відповідальність.
Насправді в українських реаліях
домалювати кілька відсотків можливо. З іншого боку, масово не вдасться
сфальсифікувати результат.
По-перше, в самій адміністративній
вертикалі немає єдності. Зокрема, серед правоохоронців. Так, у МВС уже
заявили, що будуть у виборчому про-
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цесі арбітром, а не одним з елементів
того ж адмінресурсу.
По-друге, немає жодних гарантій,
що в державних інституціях на місцях люди будуть готові виконувати
протизаконні накази згори. Вони можуть не захотіти брати на себе відповідальність. До того ж двоє інших кандидатів із рейтингом більшим, аніж у
представника влади (я маю на увазі
Юлію Тимошенко та Володимира Зеленського), зі свого боку протидіятимуть використанню адміністративного ресурсу.
До речі, є один цікавий момент.
У Верховній Раді мали розглядати
законопроект, який значно посилює
відповідальність за підкуп на виборах.
Але його все не вносять до сесійної
зали. Цей законопроект розроблявся
за дієвою участю експертів і громадських активістів, отримав політичну
підтримку від МВС та опозиційних
демократичних сил. Проте склада-

ється враження, що пропрезидентська фракція блокує цю ініціативу.
І це наштовхує на думку, що адмінресурс є системною політикою, на яку
робить ставку штаб провладного кандидата».

«Нині з боку влади
використовуються такі технології,
до яких раніше не опускалися»
Сергій БИКОВ,
політичний експерт,
глава інституту
публічної політики та
консалтингу ІНПОЛІТ:
«Порядок денний виборчого процесу так чи інакше формує влада.
Та ця кампанія виявилася цинічною,
лицемірною та подекуди примітивною. Нині з боку влади використову-

ВСЕУКРАЇНСЬКА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ГАЗЕТА

ються такі технології, до яких раніше
не опускалися. Я зараз маю на увазі
скупку голосів за бюджетний рахунок, а також висунення кандидатаклона (таке було під час мерських
чи парламентських виборів, але ніколи під час президентських). І все це
говорить про не найкращі моральні
якості членів команди провладного кандидата, які це реалізують на
практиці.
От тільки в дійсності ми бачимо,
що усе це не дає потрібного результату. Провідні соціологічні інститути констатують, що до другого туру
потрапляють Юлія Тимошенко та
Володимир Зеленський. А от рівень
підтримки гаранта падає, це особливо видно після того, як вибухнув корупційний скандал в «оборонці». Президент міг би навіть це обернути на
свою користь — для прикладу, якби
були арешти. Та він того не зробив,
адже має для цього причини…»
Передплатний індекс:

49450
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СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
ДУМКА ЕКСПЕРТІВ

Україна в глобальному світі має стати
конкурентною в боротьбі за людей
Фото Олександра ПРОКОПЕНКА

«За часів прем’єрства
Юлія Тимошенко практикувала
зустрічі з представниками
профспілок різних галузей»

(Закінчення.
Початок на стор. 1)
Вона нагадала, що зараз всі країни
Європи збільшили квоти імміграції для
українців чи то за робочими візами, чи
задля об’єднання родин. Для наших
співвітчизників немає перепон у разі,
коли вони перебираються за кордон на
постійне місце проживання. І українці
все частіше шукають кращої долі на
чужині.
Юлія Тимошенко зазначила, що щорічно з 2016 року виїжджає по мільйону
українців — тих, хто є креативною частиною наших співгромадян, які почали
втрачати віру в зміни після Революції
Гідності. Паралельно з міграційною
кризою маємо й демографічну: щороку в Україні помирає близько 250 тисяч
українців, більше того, смертність удвічі перевищує народжуваність.
«Середній вік наших громадян найвищий в Європі, і це означає, що молодь
вже не робить ставку на рідну країну»,
— підкреслила лідер «Батьківщини».
«Новий курс», розроблений командою «Батьківщини» разом з найкращими інтелектуалами країни, має
цивілізаційну мету — створення всіх необхідних умов для комфортного життя
та роботи на батьківщині, щоб кожен
українець зміг на 100% реалізуватися у
власній країні в гармонії з природою та
іншими людьми.
«Завдання «Нового курсу» в тому,
щоб Україна в глобальному світі стала
конкурентною в боротьбі за людей. Немає людей — немає країни. Це велика

всеохоплююча робота, в якій проаналізовано всі наші проблеми й напрацьовано шлях, за умов виконання якого ми
можемо за п’ять років підняти Україну
з руїн», — пояснила Юлія Тимошенко.
На її переконання, наразі руїна в економіці та соціальній політиці схожа на
один з елементів гібридної війни, яку
ведуть проти нашої країни.
«Якщо в людей немає грошей для
того, щоб купувати одяг, їжу, послуги,
економіка помирає. Адже для всіх країн світу найважливіший ринок — внутрішній. У нас людина може дозволити
собі сплатити комунальні послуги та
купити трішки їжі, медикаменти вже
під питанням. І якщо так триватиме й
далі, це закінчиться зникненням України», — додала політик.
Юлія Тимошенко підкреслила, що
без реального зростання економіки,
яка, по суті, є атмосферою країни, зміни на краще неможливі. Для цього потрібно прийняти декілька принципових
рішень, у тому числі зменшити податкове навантаження вдвічі.
«Бо не може країна з нульовою економікою мати одне з найбільших в Європі податкових навантажень. Нова
система також має принести послаблення й мінімальне адміністрування.
Крім того, потрібна нова грошово-кредитна політика, створення внутрішнього ринку й стовідсоткова переробка
вітчизняної сировини. За п’ять років
за рівнем доходів ми маємо піднятися
хоча б до рівня Польщі, тобто в середньому в 3,5 раза у валютному вимірі. Не

зробимо цього — будемо далі втрачати
фахових, креативних людей», — зазначила лідер «Батьківщини».
Головним пріоритетом «Нового курсу» є виховання та освіта. За словами
лідера «Батьківщини», парадигма цінностей у глобальному світі змінилася. І
якщо раніше це були нафта, газ, надра,
земля, то тепер усі сильні економіки
спираються на інтелект людини.
Вона нагадала, що Німеччина, Австрія, Швеція, Норвегія, Фінляндія,
Словенія тощо ввели безкоштовну
вищу освіту.
«Це магніт, завдяки якому вони збирають найкращі таланти з усього світу.
У вищі навчальні заклади приймають не
завдяки грошам, а виключно завдяки
знанням та талантам. Більше того, країна радо залишає такого фахівця після
навчання. А ми виштовхуємо нашу молодь й найкращих викладачів. Незважаючи на те, що за останні п’ять років
Україна увійшла до десятки найбідніших
країн світу, ми посідаємо шосте місце на
Землі за рівнем освіти й інтелекту нашого народу. В нас одні з кращих ІТшників,
математиків, інженерів тощо. І хоч освітян із медиками «опустили» щодо доходів та підтримки, представникам цих
професій вдається виховувати націю,
що генерує ідеї глобального світу. Тому
якщо зараз Україна не підтримає освіту, виховання та науку так, щоб ми були
кращими у світі, ми втратимо сотні років», — підсумувала Юлія Тимошенко.

Олекса ГОНСЬКИЙ

КОНТЕКСТ

Федерація профспілок України підтримала соціальну доктрину Юлії Тимошенко
чення, запровадити страхову медицину та знизити вдвічі
42 всеукраїнські профспілкові організації, які налічують
декілька мільйонів членів, підтримали соціальну доктрину, ціни на газ.
що є складовою «Нового курсу» Юлії Тимошенко.
«Я вірю, що ми це зробимо швидко. Але для цього потрібно тотально ламати й міняти систему управління краТаке рішення було ухвалено в Києві після зустрічі проф- їною. І без вас цього зробити не вдасться», — наголосила
спілкового активу країни з лідером «Батьківщини» в ме- голова партії.
жах діалогу «Україна: через економічне зростання до ноВона констатувала, що потрібно вибудувати чіткі імвих соціальних стандартів».
перативні інструменти й механізми, які б поєднували інЯк зауважила голова партії, разом із нею над соціаль- телектуальне професійне середовище в управлінні країною доктриною, покроковим планом дій, який забезпе- ною. І в проекті нової Конституції, яку розробила команда
чить рівень доходів як у сусідній Польщі, працювала вели- «Батьківщини» разом із найкращими фахівцями, профка вітчизняна інтелектуальна команда.
спілкам присвячений цілий розділ, що дозволить їм стати
Реалізація «Нового курсу» дозволить вдвічі зменшити по-справжньому сильними у відстоюванні інтересів украподатковий тиск, впровадити абсолютно нову грошово- їнців.
кредитну політику, що відкриє доступ до кредитів під
Як зазначив голова ФПУ Григорій Осовий, наразі лише
2–3% річних для іпотеки та побудови власного бізнесу, лідер «Батьківщини» відгукнулась на пропозицію Федераперейти на персоніфіковану систему пенсійного забезпе- ції про зустріч із профспілковим активом.
Передплатний індекс:
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Михайло КОЗИЧ,
голова Профспілки авіапрацівників України:
«До нашої профспілки вже десятиліттями входить організація
Гідрометеорологічної служби. Це
єдина служба, яка протягом 20 років відсунута керівництвом держави
на задній план. Рівень оплати праці
і темпи її росту впродовж останніх
років перебувають на дуже низькому рівні. Середня зарплата складає
5500 гривень.
Де знайти ІТшника чи метеоролога з вищою освітою на такі гроші?
Люди розбігаються. Ми втрачаємо
кадри. І можемо втратити таку велику і важливу організацію, як Гідрометеорологічна служба України.
Ми зверталися до Верховної Ради,
стукали в усі двері, але, на жаль, допомоги з формування бюджету на
2019 рік не отримали.
За часів прем’єрства Юлія Тимошенко практикувала зустрічі з представниками профспілок різних галузей. Це було дуже добре. Тому що
без комунікації, без співпраці немає
можливості відстоювати належним
чином свої права. На жаль, із діючим
президентом профспілки жодного
разу не зустрічались.
Україна для мене понад усе. Як
громадянин хочу мати президента,
який є професіоналом і патріотом
своєї держави, який би міг достойно
представляти нашу країну. Що стосується Юлії Тимошенко, то як до
професіонала і політика до неї немає питань».

«Освіту ми ставимо в
пріоритеті розвитку держави»
Олександр ЯЦУН,
голова Київської профспілки
працівників освіти та науки:
«Профспілкова спільнота упродовж літа-осені 2018 року була активним учасником декількох форумів: безпекового, економічного,
молодіжного і соціального. І ми долучилися до створення «Нового курсу». Це була надзвичайно кропітка
та вистраждана робота, спрямована
на надійний, безапеляційний і невідворотний соціально-економічний захист працюючих, пенсіонерів, дітей,
утвердження прав і свобод людини і
її участь в усіх суспільних процесах
держави.
Доступну, якісну і безкоштовну
освіту ми ставимо в пріоритеті розвитку держави. Наступне — соціальний статус вчителя в широкому
розумінні. Якщо освіта в пріоритеті,
тоді і соціальний статус освітян має
бути в пріоритеті, визнаний державою і суспільством.
На зустрічі з Юлією Тимошенко
ми почули ті зобов’язання, які звучать в унісон із нашими вимогами: в
центрі уваги влади має бути людина
праці, опікування дітьми та увага до
пенсіонерів. І коли запанує соціальна справедливість, матимемо правову, незалежну і соборну Україну».

ВСЕУКРАЇНСЬКА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ГАЗЕТА
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ВІЙСЬКОВА ДОКТРИНА

Квартирне питання для військовослужбовців є застарілою проблемою.
Адже державні гарантії щодо надання житла тим, хто має вислугу понад 20 років, є.
А ось квартирна черга рухається як черепаха. Нещодавно Воєнний кабінет Юлії
Тимошенко презентував розроблену програму забезпечення військовослужбовців
ЗСУ службовим житлом на період проходження служби і власним житлом на
пільгових умовах. В інтерв’ю «ВВ» координатор Воєнного кабінету Юлії Тимошенко
Андрій Сенченко поділився подробицями цієї програми, яка спонукатиме військових
подовжувати контракти й посприяє перетворенню української армії на професійну.
» Андрію Віленовичу, скільки військових наразі стоять у
квартирній черзі?
— Загалом — 48 тисяч людей.
Це офіцери, з яких близько 12
тисяч вже закінчили службу,
але так і не отримали житло
у власність. Близько 36 тисяч — це ті, хто продовжують
службу в армії. Ця статистика
відображає масштаб проблеми,
яка є хронічною. Адже в армії
призовного типу солдату в казармі потрібно було дати койку, а кадровому військовому
до завершення служби надати
житло у власність. Але зараз
в Україні вже майже контрактна армія: призовний контингент складає близько 10% від
загальної чисельності ЗСУ. Це

статусу цього житла, і його підписують — або через те, що він
великий начальник, або просто заніс певну суму. Квартиру
можна приватизувати, й вона
стає власністю офіцера. Тобто
він обходить всіх, хто стоїть у
черзі перед ним. А паралельно
хтось позбавляється права на
службову квартиру. Саме тому
армія не може мати стільки
службового житла, щоб забезпечити військовиків на період
служби. Черга також майже не
рухається — за 2016–2017 рр.
квартири отримали лише 4,5%
тих, хто стоїть на обліку.
Тому ми розділили ці питання. І перше завдання полягає в
тому, щоб протягом п’яти років
у кожному військовому містеч-

— У нас дійсно наявна невідповідність розміру компенсації ринковій ситуації в тому
місті, де служить людина. Також має місце нерегулярність
виплат, відсутність індексації,
до того ж часто фінчастини
вимагають копію угоди про
найм житла, яку не кожен
власник квартири погоджується укладати. Ми пропонуємо запровадити механізм
компенсації
військовослужбовцю, сума якої буде формуватися з огляду на ринкові
умови кожного регіону й регулярно індексуватися. Її виплата буде своєчасною.
Більше того, раз та назавжди
ми пропонуємо змінити статус
компенсації. Вона буде відшко-

ПОТРІБНО СТВОРЮВАТИ НЕ ПРОСТО КОНТРАКТНУ АРМІЮ, А ПРОФЕСІЙНУ
КОНТРАКТНУ АРМІЮ, В ЯКІЙ І РЯДОВІ, І СЕРЖАНТИ, І ОФІЦЕРИ СЛУЖАТЬ
ДОВОЛІ ДОВГО, ПОСТІЙНО ВДОСКОНАЛЮЮЧИСЬ. ДЕРЖАВІ ЦЕ ТАКОЖ
ВИГІДНО — АДЖЕ НА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВІЙСЬКОВОГО
ВИТРАЧАЄТЬСЯ НАБАГАТО МЕНШЕ, НІЖ НА НАВЧАННЯ З НУЛЯ
означає, що стоїть задача зовсім іншого масштабу — в доволі короткі терміни перейти
повністю до контрактної армії
та забезпечити житлом 220 тисяч військових при граничній
чисельності війська 250 тис.
(зараз у ЗСУ проходять службу близько 20 тис. строковиків
та працюють близько 35 тис.
цивільних, яких програма не
охоплюватиме. — Прим. ред.).
Наш підхід полягає в тому, що
необхідно повністю й остаточно, в тому числі задля мінімізації корупційних ризиків, розділити дві задачі — забезпечення
військових на період служби
службовим житлом та надання
їм квартир у власність.
» Яких саме корупційних ризиків?
— Існує практика «розслужбовування». Наприклад, офіцер
деякий час мешкає у службовому житлі й паралельно
стоїть у квартирній черзі. Далі
він подає рапорт щодо зміни
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ку було побудовано службове
житло різних категорій, виходячи зі штату та статистичних
показників. У містах за цей
термін можна вийти на 60%
необхідного службового житлового фонду, враховуючи те,
що частково воно вже є.
Це абсолютно реальне завдання. Але потрібно для цього використати всі можливості,
які є в ЗСУ. Зокрема зробити
ревізію невиконаних чи недовиконаних угод часткової
участі в будівництві. Також
маємо подивитися, наскільки
ефективно можна використати непотрібні для захисту країни об’єкти нерухомості. Безперечно, для цього необхідні й
бюджетні кошти.
» А що ж буде з тими, на
кого не вистачить службового житла? Даватимуть
компенсацію? Вона є і сьогодні, але суми, м’яко кажучи, недостатні для оренди
квартири.

дуванням не за витрати на найм
житла, а за ненадання гарантованої законом послуги.
» Перейдемо до питання надання власного житла військовослужбовцям.
— Наша застаріла проблема в тому, що держава
зобов’язалася кожному військовослужбовцю, який має
вислугу понад 20 років, надати
житло. Якщо й надалі, закликаючи військовиків служити
за контрактом, продовжувати
обіцяти, в це мало хто повірить.
Забезпечення їх власним житлом має стати частиною мотиваційного пакету, який би спонукав хлопця чи дівчину йти на
службу в армію та продовжувати контракт, із чим наразі в нас
є великі проблеми. Потрібно
створювати не просто контрактну армію, а професійну контрактну армію, в якій і рядові, і
сержанти, і офіцери служать
доволі довго, постійно вдосконалюючись. Державі це також

Фото Олександра ПРОКОПЕНКА

Андрій СЕНЧЕНКО:
«Забезпечення військових
власним житлом має спонукати
молодь йти на службу в армію
та продовжувати контракт»

вигідно — адже на підвищення
кваліфікації військового витрачається набагато менше, ніж
на навчання з нуля.
» Як надання житла в умовах
переходу до контрактної армії може стати частиною мотиваційного пакету?
— Ми запропонували програму пільгового забезпечення власним житлом, яка, на
мій погляд, є революційною.
Адже в армії нічого подібного
ніколи не було. Ця програма
накопичувальна: контрактнику за кожен місяць служби нараховується базова пільга, яка
після 300 місяців служби, тобто 25 років, дає право на безкоштовне отримання квартири
площею 40 кв. м. Військовослужбовець отримує щомісяця
базову пільгу у вигляді 0,133
кв. м для контрактників, які
на момент запуску програми
неодружені або одружені і
ще не мають дітей. Відслужив
солдат місяць — у нього в розрахунковому листку зарплата,
бойові плюс накопичені квадратні метри.
Програма побудована так,
що в будь-який момент, навіть
у перший місяць своєї служби
в ЗСУ, людина може скористатися цією пільгою. Військовик
може обрати квартиру будьякого розміру, але пільга покриває тільки встановлений
обсяг. Якщо людина звільнилася, а в неї є накопичені квадратні метри і вона не оформлювала іпотеку, протягом п’яти
років вони не «згорять» й депонуються за нею.
» А якщо в родині військовослужбовця є діти?
— На кожну дитину додається 18 квадратних метрів. Наприклад, через рік після того
як військовий прийшов на
службу, в нього народилася
дитина. І 18 метрів, які виділяються на дитину, діляться не
на 300 місяців, а на 300 мінус
той строк, який він вже прослужив. Народилася ще одна
дитина — ще 18 метрів. Таким
чином кількість пільгових квадратів швидше збільшується.

ВСЕУКРАЇНСЬКА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ГАЗЕТА

За нашими розрахунками
програму можна запустити з 1
січня 2020 року. Якщо на момент введення її в дію у людини
є, наприклад, 10 років вислуги
і одна дитина, а після введення
народилася ще одна, в такому
разі базова пільга розраховується як для тих, у кого вислуга
менше 20 років. Розраховується так: 40 кв. м діляться на кількість місяців, які ще потрібно
прослужити до 25 років. Тобто
в нього базова пільга буде не
0,133, а 0,25. Те саме з нарахуванням на дитину.
» Як
нараховуватиметься
пільга для тих, у кого вислуга
більше 20 років?
— Ті, хто мають вислугу понад 20 років, — в окремій категорії. Адже ми розуміємо, що
не зможемо швидко надати
гроші на придбання квартири.
Для них базові пільги діляться
на 60 місяців, це стосується й
пільг на кожну дитину.
» Повернімося до квартирної
черги та 48 тисяч офіцерів,
які не мають гарантованого
державою житла.
— Ми заклали в цю програму
принцип, якого держава має
неухильно дотримуватись, що
вона не може заднім числом
змінювати правила гри. Якщо
цим людям обіцяли, для них
ця система повинна допрацювати до кінця. Ми готуємо пропозицію, щоб у бюджеті 2020
року серед інших програм,
якими займатиметься Мінветеранів, з’явилася програма
фінансування раніше взятих
зобов’язань із забезпечення
житлом військовиків. Тільки
після того, як на ці цілі в держбюджеті будуть виділені кошти,
достатні для того, щоб черга
почала рухатися в рази швидше, ніж зараз, можна пропонувати офіцерам на добровільній
основі брати участь у нашій
програмі.
У перспективі ж має бути чіткий розподіл праці — Міноборони займається тими, хто зараз
служить, Мінветеранів — тими,
хто вже відслужив, і неважливо,
який строк. Черга тих, хто вже
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ВІЙСЬКОВА ДОКТРИНА
ристатися пільгою через 5, 10,
а то й 20 років. І щоб ця сума
не знецінювалася внаслідок
інфляції, вона обчислюється в
квадратах.
Квадратні метри переводяться в гроші за допомогою
опосередкованої вартості житла в середньому по Україні.
Станом на 1 жовтня 2018 року
цей показник складав 11849
грн за квадратний метр. Монетизовану пільгу фінустанова передає банку як перший
внесок за іпотечним кредитом.
Далі в процесі служби військовика фінустанова автоматично
кожен місяць монетизує базову пільгу за поточним показником і перераховує банку як
погашення основної частини
кредиту.
» А що з відсотками?
— На сьогодні фінансові ресурси на ринку доволі дорогі.
Тому під цю програму потрібне
фінансове підкріплення з боку
НБУ. Він має виділяти уповноваженому державному банку
рефінансування за ставкою,
яка сьогодні складає 18% і
для людини непідйомна. Саме
тому ми закладаємо механізм,
що контрактник сплачувати-

КОНТРАКТНИКУ ЗА КОЖЕН МІСЯЦЬ СЛУЖБИ
НАРАХОВУЄТЬСЯ БАЗОВА ПІЛЬГА
У ВИГЛЯДІ 0,133 КВ. М, ЯКА ПІСЛЯ
300 МІСЯЦІВ СЛУЖБИ, ТОБТО 25 РОКІВ,
ДАЄ ПРАВО НА БЕЗКОШТОВНЕ ОТРИМАННЯ
КВАРТИРИ ПЛОЩЕЮ 40 КВ. М
му він особисто (не так, як зараз, коли військове відомство
обирає житло військовику, що
породжує безліч корупційних
моментів) виходить на ринок,
обирає або готову квартиру
(в тому числі на вторинному
ринку), або квартиру на стадії будівництва. Він також вирішує всі питання, пов’язані
з її ціною. Найголовніше, він
може вибрати житло в будьякому населеному пункті нашої країни.
Обравши житло, військовослужбовець звертається до
фінустанови Міноборони і заявляє про бажання підписати
угоду щодо придбання квартири. Це тристороння угода між
військовослужбовцем,
фінустановою МО та державним
уповноваженим банком, який
викуповує в забудовника чи
власника квартиру і надає її
військовику. Це вже власність
воїна, але яка перебуває у
банка в іпотеці. Накопичені на
момент укладання угоди квадратні метри фінустанова монетизує за рахунок цільового
фінансування Міноборони.
» Чому накопичення йде не
в грошах, а в квадратних метрах?
— Це дуже важливий момент. Адже людина може ско-

ме половину кредитної ставки, інші 50% братиме на себе
держбюджет як частину програми здешевлення кредитів
для отримання житла військовослужбовцями.
» Чи погодиться держбанк на
участь у такій програмі, адже
це серйозні кошти?
— Впевнений, що буде боротьба між банками за право стати
операторами цієї програми.
По-перше, через ресурси НБУ.
Більше того, банк надаватиме
небезкоштовні послуги. Ми розуміємо, що банк — не соцзабез, тому важливо прорахувати
адекватний розмір операційних
видатків на рівні 1,5%.
» А чи потягне держказна таке
навантаження, якщо більшість
військових одночасно схоче
скористатися базовою пільгою
й отримати житло?
— Ми прорахували ситуацію, і
ця система абсолютно підйомна для держбюджету. Тим більше, що відразу не побіжать 220
тисяч військовиків по іпотеку. Так, військовослужбовець
може скористатися пільгою
хоч у перший місяць служби.
Але тоді він повинен розуміти,
що сума кредиту буде значно
більшою через менший перший внесок, відповідно, відсотків також доведеться платити

більше. Людина для себе буде
прораховувати, коли вигідніше
скористатися своєю пільгою.
Якщо ж вона відслужила 300
місяців, то отримує житло, взагалі не сплачуючи відсотків.
» На початку бесіди ви сказали,
що
запропонована
Воєнним кабінетом Юлії
Тимошенко програма перешкоджатиме деяким корупційним ризикам.
— Так, завдяки цій програмі
ми назавжди ламаємо схему
обходу черги та «розслужбовування» житла; зникають ризики, коли чиновники купують
квартири, бо людина сама обирає собі житло. Залишається
програма будівництва житла
для військових. І тут дуже важливо запровадити прозорі процедури та громадський контроль у військовому відомстві,
адже це фінансує держава.
» Але ж ми бачимо, що зараз до громадського контролю часто залучають «своїх» людей, що повністю нівелює таку систему нагляду.
— Наведу простий приклад.
Є задача побудувати повністю службове житло впродовж
п’яти років у військовому містечку. Зрозуміло, певний час
житло буде дефіцитом. І діяльність «ручних» рад при військових відомствах не сприяє
справедливому розподілу ресурсу, якого на всіх не вистачає. В цьому разі варто створити сімейну раду гарнізону. З
кожної сім’ї по одному члену
родини заноситься до бази
даних військового містечка. А
далі комп’ютер автоматично
обирає у випадковому режимі
20 осіб. При цьому щопівроку
50% складу ради має оновлюватися. У такому разі дружина
командира бригади не зможе
очолювати раду вічно.
» А як, на ваш погляд, боротися з корупцією в армії та
«оборонці» на всеукраїнському рівні?
— По-перше — змінювати
процедури. Адже все, що стосується армії та безпеки, розпочинається із засекречування інформації. 95% видатків
оборонного бюджету США є
відкритими. А в нас пропорція
зворотна. І для такої секретності немає жодних підстав,
просто цей гриф вигідний тим,
хто «пиляє» гроші.
По-друге — запроваджувати механізми громадського
контролю з унеможливленням
«приручити» активістів. Якщо
казати про оборонну промисловість, там ще більше корупційних загроз. Але коли корупційний спрут розростається
з кабінету президента країни,
запобіжні заходи, в тому числі
у вигляді військової прийомки,
яку очолює відомий фігурант
корупційних скандалів, не
спрацьовують.

Олена САФОНОВА

З презентацією Воєнного кабінету Юлії Тимошенко програми забезпечення
житлом військових можна ознайомитися за посиланням:
https://militarycabinet.com/voiennij-kabinet-julii-timoshenko-prezentuieprogramu-zabezpechennya-vijskovosluzhbovciv-zsu-sluzhbovim-i-vlasnimzhitlom/?fbclid=IwAR1EFVt92fyfN6Vh1oUTgXLfM0tUivv64WQ2DvwjqGY_0qY6_6oF9R7HA4E
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Треба думати про справжні
трансформації в Україні

Фото Олександра ПРОКОПЕНКА

відслужив, передається в Мінветеранів. У черзі Міноборони
залишаються ті, хто ще продовжує службу, але стоїть на
квартирному обліку.
І тоді черга рухатиметься
доволі швидко. На квартобліку стоять 44% військовиків, які
мають вислугу від 5 до 10 років. У них є вибір: або стояти в
черзі ще 15–20 років, або скористатися програмою. Якщо
він має 12,5 року вислуги,
йому вдвічі швидше нараховуватимуться пільги. Відповідно,
тіло кредиту погашатиметься у
два рази швидше. І це буде вигідно. Чекатимуть отримання
квартири за чергою будуть ті,
кому залишилося 1–2 роки.
» Хто вестиме облік цих пільг
та як військовослужбовець
зможе скористатися накопиченою базовою пільгою?
— У нашій програмі передбачена спеціальна фінустанова, яка має бути в структурі
Міноборони. Саме вона буде
вести накопичувальний облік
щодо кожного військовослужбовця ЗСУ. У будь-який момент, коли військовик вирішив
скористатися пільгою, він сам
шукає собі квартиру. При цьо-
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14 березня в Україні відзначають День добровольця.
Тож саме цього дня відбулося розширене засідання
Координаційної ради добровольців і волонтерів
Національного форуму «Трансформація України».
Захід об’єднав військових, волонтерів, представників
духовенства, міжнародної спільноти, дипломатичного
корпусу, лідерів громадських організацій, політиків…
Нагадаємо, що вперше форум зібрався 22 вересня
2015 року. Його організація обумовлена глибиною
сучасних викликів, які постали перед Україною.
На початку заходу почесний нити реальні зміни сьогодні.
патріарх Православної церкви Адже вони служать державі, а
України Філарет вручив меда- не використовують її. Вона налі «За жертовність і любов до гадала, що в 2014 році, коли
України».
треба було боронити країну,
«Хочу висловити доброволь- вони ризикнули своїм життям.
цям подяку від нашої церкви І нині з усією відповідальністю
за те, що ви зберегли нашу можна стверджувати — Украукраїнську державу… Завдяки їна зберегла свій суверенітет
вашій жертовності ми маємо саме завдяки добровольцям.
сьогодні свободу і маємо укра«Сила вільних сьогодні ряїнську державу. Дякуємо вам тує Україну. І лише ваша внуза це. І в той же час дякуємо трішня свобода, щире служінволонтерам! Волонтер — це ня Україні і відповідальність
людина, яка любить свою зем- за країну, за наше сьогодення
лю, свій народ, свою історію, і майбутнє, мир і наших дісвою мову і робить усе для тей покликали вас до цієї унізахисту України», — відзначив кальної місії», — сказала Юлія
він і висловив сподівання, що Тимошенко на засіданні Коорнезабаром ми будемо святку- динаційної ради добровольців
вати перемогу над агресором і волонтерів Національно— Росією.
го форуму «Трансформація
Своє слово сказав також України».
глава Української греко-катоПолітик зазначила, що цей
лицької церкви блаженніший Форум нині вкрай актуальний,
Святослав: «Добровольчий і тому що дві революції в Україволонтерський рух — це ні що ні і зміна влади не призвели до
інше, як діяльна любов. Це лю- очікуваних суспільством змін.
бов до того, що найдорожче. «Не завершується справа тоді,
І ми знаємо, що тільки така, коли вибороли свободу і мир,
справжня любов породжує але дали право комусь управгероїв. Тому я вітаю Україну, ляти країною. Треба думати
вітаю усіх із даром великих про справжні трансформації
людей і героїв, честь і славу в Україні», — наголосила Юлія
яким ми сьогодні висловлює- Тимошенко.
мо». Блаженніший Святослав
Лідер «Батьківщини» також
запевнив волонтерів та до- подякувала присутнім на зубровольців не тільки в повазі стрічі духовним лідерам нації,
і подяці з боку церкви, а й у високоповажним і високошадіяльній підтримці їхніх справ, нованим керівникам усіх церділ любові.
ковних конфесій. «Нічого праПрисутньою на форумі ведного в житті не може бути
була також лідер «Батьківщи- зроблено, якщо ми не спираєни» Юлія Тимошенко. Політик мося на віру у Господа і любов.
привітала українських добро- Наші добровольці і волонтери
вольців, волонтерів і все укра- також є духовними лідерами
їнське суспільство із Днем нашої нації. І те, що сьогодні є
добровольця і волонтера, та таке єднання і синергія, гововисловила впевненість, що рить про те, що в України велилише силами справжніх па- ке майбутнє. Тому що коли все
тріотів можна буде здійснити спирається на духовну основу,
якісні зміни і перетворення в віру в Бога, свій власний наУкраїні.
род, сили і Україну — думаю, із
Тимошенко зазначила, що цього буде велика справа», —
добровольці та волонтери — підсумувала вона.
це духовні лідери нації, які заМарія АНІНА
хистили країну та здатні здійс-
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СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
Ставлення чинної влади
до українців нагадує «любов»
булгаківського Шарикова до
котів: «Ми їх душили-душили,
душили-душили…» Вже в травні
на нас чекає ще один удар: на тлі
чергового підвищення тарифів на
газ набирає чинності закон про
житлово-комунальні послуги, який
принесе ще декілька «сюрпризів»,
у тому числі реанімацію пені за
прострочку оплати за «комуналку».
Нагадаємо, закон про стягнення пені
за прострочені платежі за комунальні послуги був скасований у 1996 році
через несвоєчасні виплати заробітних
плат, пенсій та стипендій. Штрафні
санкції для боржників намагався відродити уряд Азарова, проте боязкі мрії
«папєрєдников» сміливо втілили «свідки покращення». А чому б і ні: адже в
Україні, за словами чиновників, спостерігається тотальне зростання економіки, промисловості, зарплат та пенсій…
Але реальним беззаперечним лідером цих «перегонів» є тарифи на комунальні послуги, які вже стали непосильними не тільки для пенсіонерів, а й для
працюючих українців. Наочний приклад
зростання нарахувань за «комуналку»:
у січні 2019-го вони склали 21 млрд грн,
а аналогічний показник у січні 2018-го
становив 14,5 млрд. Тобто рівень фінансового навантаження на населення
зріс на 45%. А якщо згадати всі попередні подорожчання?..
Тим часом влада, попри гучні заяви про субсидії для всіх нужденних,
успішно скорочує кількість отримувачів цієї допомоги. Наслідком «життя
по-новому» стало постійне зростання боргів за «комуналку». За даними
Держстату, в першому місяці поточного
року заборгованість за послуги ЖКГ по
відношенню до грудня 2018-го збільшилась на 12,2% й склала 56,9 млрд грн
(без урахування електроенергії). І це
відбувається не тому, що люди не хочуть платити, а тому, що немає чим.

Підвищення
тарифів
й пеня
на додаток

З 1 ТРАВНЯ НА БОРЖНИКІВ ЧЕКАЄ ДОДАТКОВИЙ «БАТІГ»
У ВИГЛЯДІ ПЕНІ. ЗА КОЖЕН ДЕНЬ ПРОСТРОЧЕННЯ ПІСЛЯ
20 ЧИСЛА НАРАХОВУЄТЬСЯ 0,01% СУМИ БОРГУ. ЗАГАЛЬНИЙ
РОЗМІР СПЛАЧЕНОЇ ПЕНІ НЕ МОЖЕ ПЕРЕВИЩУВАТИ
100% СУМИ БОРГУ. ТАКЕ ШТРАФНЕ СТЯГНЕННЯ
ЗДАЄТЬСЯ НЕЗНАЧНИМ, АЛЕ В ПОДАЛЬШОМУ ВОНО
МОЖЕ ЗРОСТИ. ТИМ БІЛЬШЕ, ЩО У ПЕРШІЙ РЕДАКЦІЇ
РОЗМІР ПЕНІ ПРОПОНУВАВСЯ В 10 РАЗІВ БІЛЬШИЙ
Але це зовсім не турбує владу. Тому з
1 травня на боржників чекає додатковий
«батіг» у вигляді пені. За кожен день прострочення після 20 числа нараховується 0,01% від суми у платіжці. Загальний
розмір сплаченої пені не може перевищувати 100% суми боргу. Таке штрафне
стягнення здається незначним, але в подальшому воно може зрости. Тим більше,
що у першій редакції розмір пені пропонувався в 10 разів більший.

Важливо те, що закон набирає чинності з 1 травня 2019 року. І на попередні борги комунальники не мають
права накладати штрафні санкції. Проте постачальники можуть трактувати
припис як їм вигідно.
Також закон про ЖКП у разі виникнення небалансів у мережі зобов’язує
сплачувати за це споживачів. Постачальник виходитиме з того, яка кількість послуги зайшла до будинку, і,

відповідно, вимагатиме оплату за цей
обсяг. За оцінками експертів, від такого
нововведення платежі можуть вирости
ще десь на 20–40%. Більше того, ці нарахування не компенсуватиме субсидія,
яку призначають виходячи із так званих
соціальних норм.
А ще цей закон запроваджує абонплату на комунальні послуги, окрім
електроенергії й газу. Вона нараховуватиметься незалежно від того, користується людина послугою чи ні, навіть
якщо вона взагалі не живе в квартирі.
Тобто якщо зараз за опалення ми сплачуємо тільки в холодний період, коли
отримуємо цю послугу, то після 1 травня 2019-го абонплата нараховуватиметься щомісяця.
Чиновники заспокоюють, що новий
платіж не вдарить по кишенях українців, бо наразі в діючі тарифи ці витрати вже закладені. Відповідно, їх просто
відокремлять і оформлять як абонплату. Але це не зовсім так. Якщо за вивезення сміття та опалення плата нараховується незалежно від користування
послугою і вона є пропорційною площі
житла, із водою все інакше: не користуєшся — не платиш. З травня ж платитимуть усі. Спеціалісти вважають, що всі
послуги, на які введено абонплату, подорожчають на 10–15%.
«Вишенькою» на цьому «тортику» має
стати травневе подорожчання газу й,
відповідно, тарифів на опалення й гарячу воду. Адже про те, що ціни на комунальні послуги не знижуватимуться,
доволі конкретно заявив міністр соцполітики Рева, а ще таке зобов’язання
влада взяла на себе перед МВФ. Крім
того, підвищення задекларовано в постанові Кабміну №867. Передбачається, що вартість газу зросте ще на
15,2%, відповідно платіжки на тепло та
гарячу воду стануть «важчими» на 11%.
Але вже сьогодні в столиці планують
з 1 травня збільшити вартість цих послуг на 18,98%. І комунальники в інших
містах навряд чи відставатимуть від
киян...

Катерина МІЦКЕВИЧ

«Нафтогаз»: життя без плану і Коболєв при ділі?

Навколо «Нафтогазу»
не припиняють вирувати
пристрасті. Наступного тижня
спливає термін контракту
йшли, наприклад, приховаіз керівництвом НАК, у тому
ний дефіцит «Нафтогазу», що
числі з Андрієм Коболєвим.
складає 84,5 млрд грн, з яких
І хоч наглядова рада
майже 69,2 млрд грн станокомпанії вже пропонує вдвічі вить компенсація компанії
зменшити зарплатню, останнє збитків від продажу газу наслово поки що за Кабміном.
селенню та підприємствам
На тлі цієї «битви титанів»
ТКЕ за спецзобов’язаннями,
відбувається й друга частина
яка відсутня в держбюджеті
Марлезонського балету —
на поточний рік. Ще 15,3 млрд
уряд вщент розкритикував
грн — дивіденди від «Укргазвифінансовий план «Нафтогазу» добування» й «Укртрансгазу»,
на нинішній рік.
які відповідно до закону «Про
управління об’єктами держПретензії до фінплану, який власності» повинні сплачуватиНАК подала ще наприкінці ся до держбюджету.
грудня 2018-го, висловили аж
Із видатковою частиною
три відомства: Міністерство фі- фінплану також не все гаразд.
нансів, Мінекономрозвитку та Наприклад, документ передМіненерго. Хоча в цифрах на бачає витрати 19,2 млрд грн
перший погляд все дуже при- від участі в капіталі при доховабливо: у 2019-му «Нафтогаз» ді 9,4 млрд грн. За оцінками
планує отримати чистий при- Мінфіну, це може призвести до
буток у розмірі 91,02 млрд грн, зменшення чистого прибутку
що майже в 6,5 раза, або на 77 при відсутності обґрунтування
млрд грн, більше, ніж очікується і розрахунків цих втрат.
за підсумками 2018 року.
Понад 3 млрд грн у 2019 році
У розпорядженні «Україн- компанія планує витратити на
ських новин» опинилися ре- непрофільну діяльність і на зазультати аналізу від трьох ходи, ефективність яких не підміністерств. Відомства зна- тверджена.
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Не забули в «Нафтогазі» й
про улюблену статтю видатків — зарплати адміністративно-управлінського персоналу,
на які заплановано 1,788 млрд
гривень. І цього року щомісячна винагорода за труд НАКівців
буде в 18,6 раза вище середньої зарплати по Україні і становитиме 191,58 тис. гривень.
Ще в фінплані є й додаткова
стаття — 656,3 млн грн передбачається направити на виплати бонусів і премій тощо.
Є питання до фінансового
плану «Нафтогазу» і у Міненерго. У міністерстві вважають, що компанія повинна
уточнити інформацію з видобутку газу, про обсяги газу
у сховищах (на 1 січня 2019
року та очікувані — на 31 грудня 2019-го) та про видатки на
зарплату працівників.
Окрема претензія урядовців
стосується відрахувань частини прибутку компанії за минулий рік до держбюджету, що
опосередковано доводить, що
основною метою підвищення
тарифів на газ для населення

є наповнення казни країни за
рахунок споживачів. Так, у Мінфіні заявили, що «Нафтогаз»
повинен відрахувати не 50%, а
90% прибутку компанії за 2018
рік, як це передбачено в держбюджеті поточного року.
До речі, прем’єр-міністр ще
у жовтні обіцяв, що уряд ухвалить постанову про повернення
90% прибутку НАК «Нафтогаз»
в бюджет, однак таке рішення
досі не ухвалено.
Зрозуміло, що в «Нафтогазі»
будуть щось робити і переробляти, але тягнутися це може
довго. Практика доводить, що
компанія-монополіст
може
працювати взагалі без плану. Як це вже було минулого
року, коли, до речі, в уряду
також були претензії, в тому
числі щодо завищення прибутків та стосовно непомірно
високих витрат на утримання
адміністративно-управлінського персоналу НАК. Попри все
це компанія жила-поживала й
мільйонні премії керівництву
наживала. І ніяких тобі звітів
та сором’язливого мимрення
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на килимі щодо невиконання
плану видобутку газу та інших
неприємних питань.
Більше того, саме цього року
«Нафтогазу» затягування процесу з прийняття фінплану ще
вигідніше через небажання
виконувати урядову настанову щодо 100% встановлення
лічильників газу споживачам.
Ще не так давно компанія намагалась торгуватися, мовляв,
приладами обліку забезпечить
тільки своїх прямих клієнтів,
яких не так уже й багато. Зараз
у НАК кажуть про те, що включили витрати на встановлення
лічильників до фінплану і чекають на затвердження документа, таким чином перекидаючи
відповідальність на уряд.
Але, розписавши ролі та старанно їх виконуючи, ані Кабмін,
ані «Нафтогаз» не думають про
українців. Тому часи надвеликих статків топ-менеджерів країни і держпідприємств й відсутності відповідальності за власні
кроки поки що триватимуть…

Аріна МАРТОВА
Передплатний індекс:
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У світовій торгівлі
зброєю
Путін програє
Із 1950 року світ став менш
запеклим, проте останніми
роками спостерігається
помітне зростання числа
збройних конфліктів.
Поява «Ісламської держави»,
війна на сході України
і переслідування
рохінджа в М’янмі —
це лише декілька прикладів.

Що потрібно знати
про вибори 2019 року в Індії
Вибори в Індії пройдуть у сім етапів у період
з 11 квітня до 19 травня. Результати голосування будуть
оприлюднені 23 травня. Громадянам належить вибрати
543 представники в національний парламент. Партія,
що здобуде 272 або більше місць, отримає право
обрати прем’єр-міністра. У разі, якщо жодна з партій
чи альянсів не отримає достатньої кількості мандатів
у парламенті, буде сформовано коаліційний уряд.
Вибори, які відбуваються раз
на п’ять років, є наймасштабнішим демократичним заходом
у світі. Право голосу в Індії мають 900 мільйонів людей, що
на 80 мільйонів більше, ніж
було в 2014 році. Результати
минулих виборів оскаржували
понад 450 політичних партій,
при цьому тільки шість із них
є національними партіями, які
можуть претендувати на підтримку в різних штатах.

ЩО ПОСТАВЛЕНО НА КАРТУ
Ці вибори мають принципово важливе значення для Індії,
яка скоро стане найбільш густонаселеною країною у світі.
Вона намагається наздогнати
за економічними показниками

Махатмою Ганді). Прадід Рахула Ганді, Джавахарлал Неру,
був першим прем’єр-міністром
Індії. Його бабуся Індіра Ганді
і його батько Раджив Ганді
також керували країною і пізніше були вбиті. Рахулу Ганді
важко буде переконати виборців дати ще один шанс династії
— особливо після корупційних
низку проблем, пов’язаних із скандалів, з якими зіткнувся
забрудненням повітря і неста- індійський уряд.
чею води.
Прихід до влади прем’єрОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ
міністра Моді розширив можливості правих індуїстських
До недавнього часу здагруп. Із 2014 року десятки валося, що головними пролюдей були вбиті «захисника- блемами стануть зайнятість і
ми корів» (в індуїзмі корова є стан сільського господарства.
священною твариною і їй за- У січні з офіційної доповіді,
боронено завдавати будь-якої що просочилася в пресу, сташкоди. — Прим. ред.). У кінце- ло відомо, що при Моді рівень
вому підсумку Моді засудив безробіття в Індії виріс і дотакі вбивства.
сяг максимальної позначки
за останні 45 років. З початку
ПРЕТЕНДЕНТИ
року фермери провели кілька
великих акцій протесту. Вони
Моді залишається головним вимагали покращити систему
претендентом на перемогу. зрошення в уражених посухою
Він народився в штаті Гуджа- штатах і компенсувати збитки
рат, більшу частину свого через низькі ціни та високу інжиття був членом організації фляцію.

ВИБОРИ, ЯКІ ВІДБУВАЮТЬСЯ РАЗ НА П’ЯТЬ РОКІВ,
Є НАЙМАСШТАБНІШИМ ДЕМОКРАТИЧНИМ
ЗАХОДОМ У СВІТІ. ПРАВО ГОЛОСУ В ІНДІЇ НИНІ
МАЮТЬ 900 МІЛЬЙОНІВ ЛЮДЕЙ, ЩО
НА 80 МІЛЬЙОНІВ БІЛЬШЕ, НІЖ БУЛО В 2014 РОЦІ
свого східного сусіда — Китай.
Це вимагає від країни вкладення величезних інвестицій
у розвиток інфраструктури та
значних змін у політичній сфері. У той же час Індія, прийнявши курс шовіністського лідера,
який здобув перемогу на національних виборах у 2014 році,
обирає модель демократії.
Прем’єр-міністр Моді, лідер партії «Бхаратія джаната» (БДП), прийшов до влади,
обіцяючи «achhe din» (хороші
часи) і розвиток для всіх. За
часи його прем’єрства значно
зміцнилася економіка, проте
підвищити рівень зайнятості населення не вдалося, що
призвело до збільшення числа
безробітної молоді. Країна має
Передплатний індекс:

49450

«Раштрія сваямсевак санґх»,
головна мета якої — зробити
Індію «індуїстською нацією».
У 2002 році, коли Моді був головним міністром Гуджарата,
спалахнули заворушення, під
час яких загинули понад тисячу людей, в основному мусульмани. Моді почав просувати
«модель Гуджарату», в межах
якої мав намір здійснити модернізацію
інфраструктури
штату і отримати інвестиції.
Основним суперником Моді
став Рахул Ганді, лідер партії
«Індійський національний конгрес». Він останній представник династії Неру-Ганді, який
понад усе прагне очолити країну (ця родина не пов’язана з
лідером руху за незалежність

Ці проблеми, ймовірно,
сприяли поразці БДП на ключових виборах у штаті наприкінці минулого року. Моді
наголошує на досягненнях
свого уряду, зокрема це програма з поліпшення життя
бідних жінок, національна
кампанія боротьби із забрудненням навколишнього середовища і введення нового
закону про банкрутство. Він
також прагне перетворити забезпечення національної безпеки на ключовий компонент
виборчої кампанії після того,
як 14 лютого в контрольованій Індією частині Кашміру
внаслідок теракту було вбито
40 поліцейських. У відповідь
Моді завдав авіаудару по та-

бору підготовки терористів у
Пакистані, розпочавши найсерйозніше за останні десятиліття військове протистояння
між двома країнами.

ХТО ЗА ВСЕ ЦЕ ПЛАТИТЬ
Вибори в Індії в 2019 році
можуть стати найдорожчими в
світі. За словами Мілана Вайшнава, директора Південноазіатського напрямку аналітичного центру Карнегі, на останні
національні вибори, які відбулися в 2014 році, партії витратили понад 5 мільярдів доларів.
Очікується, що в 2019 році ця
цифра значно зросте. Для порівняння: на президентських
виборах і виборах у Конгрес
в 2016 році США витратили
6,5 мільярда доларів.
Теоретично на виборах до
парламенту кандидат може витратити на свою кампанію мільйон доларів. На практиці кандидати отримують значні суми
незадекларованих коштів.
Нинішній уряд вніс дві важливі і суперечливі зміни до порядку фінансування кампанії.
Сторони тепер можуть отримувати кошти від громадян
Індії, які живуть за кордоном,
і від деяких іноземних фірм,
що мають індійські холдингові
компанії. Вони також можуть
збирати гроші від анонімних
приватних або корпоративних
осіб, використовуючи «виборчі
облігації».

ЩО ТАКЕ MAHAGATHBANDHAN
Мahagathbandhan на хінді
означає «мегакоаліція» або
«великий альянс». Останнім
часом на політичній арені країни почали з’являтися лідери
різних опозиційних партій Індії, таких як «Партія Конгресу», «Трінамул», «Аам Аадмі»
і «Самаджваді». З огляду на
події останніх місяців існує
чимала ймовірність того, що
в разі, якщо вони отримають
достатньо місць, то зможуть
об’єднати зусилля, щоб повалити Моді і БДП.

З 2014-го по 2018 рік
міжнародні поставки зброї
збільшилися на 7,8% у
порівнянні з попереднім
п’ятирічним періодом. Про
це свідчать останні дані
Стокгольмського
міжнародного інституту дослідження проблем світу
(SIPRI), — міжнародної організації, що є авторитетним джерелом інформації
про торгівлю зброєю.
Близький Схід закуповує
зброю темпами, що насторожують: за останні п’ять
років потік озброєнь у регіон збільшився на 87%.
Росія брала активну
участь у найбільш кровопролитних
конфліктах,
але, судячи з усього, їй не
вдалося за рахунок цього
збільшити обсяги продажів. Вона стала єдиною з
п’яти провідних світових
країн-експортерів (на які у
цілому припадає 75% бізнесу), яка втратила значну
частку в загальному обсязі
ринку.
Продаж зброї, можливо,
є найкращим показником
міжнародного впливу великої військової держави.
Ринок — це не тільки цінова і якісна конкуренція, це
ще й постійні і ситуативні
альянси. Зростаючий розрив між США і Росією в питаннях експорту озброєнь
показує, що «вторгнення»
Путіна в такі регіони, як
Близький Схід, не може
трансформуватися в російський вплив у регіоні.
Хоча теплі відносини Путіна з президентом Єгипту
Абдель-Фаттахом Ас-Сісі
і його союз з Іраном, який
має великий вплив на Ірак,
якоюсь мірою і окупаються, вони не можуть сповна
компенсувати втрати в інших регіонах.
Союзники США, в тому
числі Франція, Німеччина
і Велика Британія, також
стрімко збільшують свою
частку на ринку. Це сфера,
яку рідко згадують, коли
говорять про вигоду для
європейців від альянсу з
Вашингтоном у царині безпеки.

Джоанна СЛЕЙТЕР
The Washington Post, США

ВСЕУКРАЇНСЬКА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ГАЗЕТА

Леонід БЕРШИДСЬКИЙ
Bloomberg, США
(Матеріал публікується
зі скороченнями)
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КІНО
Marvel підготувала нам справжній подарунок та відкрила
для кіноманів ще один новий Всесвіт. Так, нещодавно на
великі екрани вийшов черговий кінокомікс під назвою
«Капітан Марвел». І ця стрічка дуже особлива, адже
Marvel вперше зробила головною героїнею жінку!
…Отже, надворі 1995 рік. Дія
цього кінокоміксу розпочинається дуже далеко від Землі
— на планеті Гала, в столиці
Імперії кріанців. Член Зоряних
сил Верс (Брі Ларсон) анічогісінько не пам’ятає про своє
минуле. Зокрема вона не знає
достеменно, звідки взялася
її суперсила… Та наставник
жінки на ім’я Йон-Роґґ (Джуд
Лоу) говорить, що надзвичайними здібностями її наділив
вождь кріанців Абсолютний
інтелект.
Одного разу Верс та ЙонРоґґ вирушають на надважливе завдання: треба врятувати
від ворожих створінь — скруллів — таємного оперативника
кріанців. Однак під час місії
щось пішло не так, і головна
героїня опиняється на Землі.
Тут вона знайомиться з агентом Щ.И.Т. Ніком Ф’юрі (Семюел Л. Джексон). І пригоди розпочинаються. Верс доведеться
згадати все, пізнати себе, та
врешті зрозуміти, хто тут хороший, а хто поганий.
Проте не все так просто.
Спочатку фабула здається
трохи важкою, бо глядача
без підготовки кидають у новий Всесвіт. Та хвилин через
п’ятнадцять починаєш усе

розуміти та втягуєшся у цю
захопливу кінематографічну
пригоду.
Варто ще раз зазначити, що
вперше в історії Marvel головною героїнею кінокоміксу стала жінка, роль якої виконала
молода й дуже перспективна
актриса Брі Ларсон. Вона наразі не надто знаменита, але
вже має свого «Оскара». Так,
у 2016 році Брі нагородили
золотою статуеткою за головну роль у пронизливій драмі
«Кімната». Ця актриса показала такий високий рівень гри,
що примусила пасти задніх
своїх іменитих конкуренток
— Кейт Бланшетт, Дженніфер
Лоуренс та Сіршу Ронан, яких
також номінували на «Оскара»
в 2016-му. Наступні кілька років були для Брі Ларсон менш
вдалими, як і стрічки, в яких
вона знімалася. І от нарешті
вона знайшла своє місце!
Фільм «Капітан Марвел» стовідсотково зробить Брі Ларсон
світовою зіркою. Гра актриси
чудова, вона пірнула у світ коміксів, як у воду. Новий жанр
дався їй напрочуд легко: її супергероїня варта кількох супергероїв-чоловіків. Верс наділена такими силами, що може
з легкістю позмагатися із То-

«Капітан
Марвел»:
згадати
все!
ром та Капітаном Америкою,
вже не говорячи про Чорну
вдову. А в гуморі та сарказмі
не поступиться Залізній людині та Доктору Стренджу!
Головну чоловічу роль у
картині зіграв неперевершений Семюел Л. Джексон. При
цьому кінотворці, мабуть, вдалися до чарів, тому що 70-річного актора треба було зробити значно молодшим! Але ж
кіночарівники можуть усе! В
цьому ви зможете впевнитися, подивившись стрічку. До
слова, це вже дев’ятий повнометражний фільм Marvel, в
якому зіграв Джексон. А попереду ще два!
Непогано вписався в цю історію й Джуд Лоу. Його пер-

сонаж точно здивує глядачів.
Також дуже приємно було
побачити на екрані Бена Мендельсона та Аннет Бенінг, які
додали фільму харизми.
Режисерами нової саги стали Анна Боден та Райан Флек.
До речі, студія розглядала їх
як постановників «Вартових
Галактики», але доля вирішила зовсім інакше. Насправді
це був великий ризик, адже
Боден та Флек були режисерами кількох більш-менш
вдалих серіалів, а от у повномасштабному кіно вони не
мали чим похизуватися. Особливо зважаючи на те, що їм
довірили знімати справжній
блокбастер. Але у них вийшло…

НАЙПРИЄМНІШЕ — МИ ОТРИМАЛИ НОВУ ФРАНШИЗУ. ФІЛЬМ «КАПІТАН
МАРВЕЛ» ЛИШЕНЬ ЗА ПЕРШИЙ ВІКЕНД ЗІБРАВ У СВІТОВОМУ ПРОКАТІ ПОНАД
450 МІЛЬЙОНІВ ДОЛАРІВ. А ЦЕ ВЖЕ ЗЕЛЕНЕ СВІТЛО ДЛЯ СИКВЕЛА!

Супергерої в асортименті

Кінокомікси полонили глядачів
у всьому світі. Звісно, що
найжаданіший кінематографічний
атракціон, на який очікує весь
світ, — «Месники: Завершення».
Чекати залишилося недовго, і вже
наприкінці квітня ми дізнаємося,
чим закінчилося це муві. Звісно,
сподіваємося на хеппі-енд, втім, хай
там що, але трохи сумно. Дуже не
хочеться прощатися із цим Всесвітом.
Однак не варто надто сумувати,
бо в майбутньому на нас чекає
безліч фільмів про супергероїв.

Подивимось, що нам пропонує
Marvel Comics. На початку червня на
великі екрани вийде стрічка «Люди
Ікс: Темний Фенікс». Це дванадцятий
фільм франшизи, який розповість про
юність та становлення головної героїні Фенікс, яку зіграла зірка «Гри престолів» Софі Тернер.
У липні стартує «Людина-павук:
Далеко від дому». Ця стрічка розповідає про пригоди Пітера Паркера (Том
Холланд) та його друзів у Європі. Так,
головному герою доведеться просто
на канікулах битися із монстром й рятувати світ та своїх близьких.
У 2020 році відбудеться довгоочікувана прем’єра стрічки «Чорна вдова».
Це сольний проект про героїню «Месників» Наташу Романову, яку традиційно зіграє Скарлетт Йоханссон. Про
сюжет нині майже нічого не відомо.
У ЗМІ писали тільки про те, що в кар-

тині може зіграти ще одна знаменитість — Емма Вотсон.
Поки що невідома доля «Вартових
Галактики 3», зйомки яких відклали
через звільнення режисера. Студія
Marvel не надто поспішає давати проекту зелене світло. Та все ж не може
бути, щоб такий прекрасний атмосферний кінокомікс поклали на полицю назавжди. Тож з майже стовідсотковою впевненістю можна сказати,
що через рік-два це кіно обов’язково
знімуть.
Із таким самим нетерпінням прихильники чекають на повернення
«Доктора Стренджа» у виконанні Бенедикта Камбербетча. Благо ця стрічка зараз у розробці.
Чимало цікавого нам підготувала
й DC Comics. Вже 4 квітня відбудеться прем’єра іронічного муві «Шазам».
Сюжет розповідає про тинейджера

на ім’я Біллі Бетсон, який перетворюється на дорослого супергероя, вимовивши магічне слово «Шазам».
А 3 жовтня нам покажуть «Джокера», роль якого виконав неперевершений Хоакін Фенікс. Ми почуємо
історію становлення одного з найбільших лиходіїв кінематографу.
На початку 2020 року відбудеться
прем’єра одного з найочікуваніших
кіноатракціонів під назвою «Хижі
птахи». Стрічка розповість про те, як
кілька леді із суперздібностями будуть боротися з ватажком злочинного
світу Готема. Однією із цих дам є вже
культова Харлі Квінн (Марго Роббі).
Влітку 2020 стартує «Диво-жінка
1984». Головні ролі в картині зіграють
Галь Гадот та Кріс Пайн. А от деталі
сюжету наразі невідомі.
Також у розробці зараз стрічка «Загін самогубців 2», яка має вийти на великі екрани в 2021 році. Вже відомо,
що одну з центральних ролей зіграє
відомий актор Ідріс Ельба.

Сторінку
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у
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Й
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ВСЕУКРАЇНСЬКА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ГАЗЕТА

У плані драматизму та екшену «Капітану Марвел» досить далеко до «Месників».
Утім новий кінокомікс виявився досить захопливим. Тут є
хоч і дещо передбачувані, та
все ж цікаві повороти подій.
І звісно ж, є загадки, які глядачу доведеться розгадувати
разом із героями фільму.
Та найголовніше інше… Усі
фільми Marvel буквально пронизані першокласним гумором. І тут «Капітан Марвел»
не відстає від інших супергеройських муві цього кіновсесвіту.
Також приємно, що саме ця
стрічка відповість на безліч
запитань, які виникали під час
перегляду «Месників».
І що найприємніше — ми
отримали нову франшизу.
Фільм «Капітан Марвел» лишень за перший вікенд зібрав
у світовому прокаті понад 450
мільйонів доларів. А це вже
зелене світло для сиквела!

