Фото Олександра ПРОКОПЕНКА

43(584),
26 листопада – 2 грудня 2018 р.

«НОВА СОЦІАЛЬНА ДОКТРИНА» —
ДОСТОЙНЕ ЖИТТЯ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ
Минулого тижня в Києві відбувся ініційований Юлією Тимошенко
Національний форум «Нова соціальна доктрина: нові можливості
для кожного». Під час заходу обговорювалися важливі питання,
вирішення яких має забезпечити нову якість життя українців:
від соціальних стандартів, охорони здоров’я та освіти до екології
та безпеки. Разом із великою групою фахівців лідер «Батьківщини»
шукала відповіді на головні виклики сьогодення. У роботі
форуму взяли участь понад 3 000 осіб, серед яких представники
громадянського суспільства, бізнесу, медіа та міжнародних партнерів.
«Рівень життя, добробут суспільства
та загальний розвиток країни вже не
може вимірюватися ВВП. Світ визначився, що це далеко не маркер заможності, а інколи трапляється, що навіть
невелике зростання ВВП супроводжується збіднінням населення. Тож в
ООН запровадили принципово новий
вимір якості життя — інтегральний по-

казник щастя людини, який заміряють
у різних країнах. Так от, у 2018 році
Україна опинилася на одній з останніх
сходинок у рейтингу щастя, посівши
138-е місце. Прикро, утім за останні
чотири роки ми впали на 27 позицій!
Наше щастя зменшується, як шагренева шкіра. Очевидно, що ми не туди
йдемо, не те суспільство будуємо, не ті

реформи впроваджуємо… Адже в Україні людина відчуває себе нещасною»,
— виступаючи на форумі, відзначила
Юлія Тимошенко.
Той факт, що українці нещасливі, підтверджується катастрофічними темпами еміграції. Українці не просто їдуть
на заробітки, а втікають із держави, намагаючись у майбутньому вивезти за
кордон і свої родини.
«І все це відбувається тому, що життя
тут перетворилося на виживання. А ми
самі перетворюємося на націю втікачів
зі своєї рідної землі. Цифри говорять
про те, що питання еміграції — це вже
питання національної безпеки. Окрім
того, і це не менш важливо, ми в принципі не знаємо, скільки нас залишилося, адже останній перепис населення
проводився в країні у 2001 році! По-
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трібно негайно міняти існуючий стан
речей. Саме тому цей форум — найважливіший з-поміж усіх, адже йдеться про ті речі, які безпосередньо стосуються людей», — сказала ініціаторка
форуму.
Юлія Тимошенко зазначила, що національною метою нової відповідальної
влади стане забезпечення повної самореалізації людини та створення умов
для повернення українців додому.
«Вважаю, що наша національна мета
— створити такі порядки та правила
спільного життя, щоби кожен зміг повністю реалізувати свій потенціал. Повернення людині щастя, віри в завтрашній день стає питанням національної
безпеки, гарантією нашої нації на буття», — запевнила вона.
(Закінчення на стор. 2-3)
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«НОВА СОЦІАЛЬНА ДОКТРИНА» —

(Закінчення. Початок на стор. 1)

НОВА ВЛАДА
ЗАБЕЗПЕЧИТЬ ПОСТУПОВЕ
ЗРОСТАННЯ ЗАРПЛАТ
Юлія Тимошенко переконана, що за п’ять років нова
влада забезпечить поступове зростання заробітних плат
громадян та доведе їх до рівня середніх заробітків у Польщі, які більші за українські у
3,5 раза й перевищують 1000
доларів США.
«Я хочу зробити так, щоби
за п’ять наступних років із
моменту виборів нового президента середня заробітна
плата в Україні поступово,
кожного року, наздоганяла
якусь країну, яка біля нас розташована і яка має трохи вищі
доходи. І щоби через п’ять
років ми мали хоча б таку ж
заробітну плату, як у Польщі
сьогодні. Це буде важке завдання, але іншого виходу в
нас просто немає», — наголосила політик.
Також, за словами лідера
«Батьківщини», одразу після
виборів буде кардинально переглянуто механізм нарахування пенсій. Новий порядок

базуватиметься не на збільшенні пенсійного віку, а на
заміні радянської солідарної
системи сучасною персоніфікованою.
«Для кожного буде створено
приватний банківський, гарантований державою, рахунок.
Буде пораховано всі внески,
частково індексовані та осучаснені, і буде порахована
депозитна ставка, яка мала
бути сплачена за весь період
зберігання грошей у банку», —
запевнила голова партії.
Юлія Тимошенко заявила,
що нова влада перегляне і
всю систему соціального захисту та відновить дію скасованих під час президентства
Петра Порошенка законів, які
підтримували найбільш незахищені категорії українців.

УКРАЇНІ ПОТРІБНА
СТРАХОВА МЕДИЦИНА
Страхова медицина — єдиний шлях української системи охорони здоров’я. Адже
нині бюджет не здатний на
100% фінансово забезпечити надання якісних медичних послуг для всіх громадян

України. Про це сказала ініціаторка форуму під час свого виступу.
«Страхова медицина — це
єдиний шлях, який надасть
можливість отримати фінанси,
необхідні для медичної галузі. Але обов’язкове медичне
страхування мусить супроводжуватися новою податковою системою — із суттєвим
зниженням ставки й кількості
податків. Щоб наші підприємці,
роботодавці не захлинулися,
усе має бути збалансоване.
Податки мусять бути значно
меншими, ніж обов’язкове
страхування, яке виникне додатково», — впевнена голова
«Батьківщини».
Тимошенко пояснила, що
страхова медицина для працездатних громадян буде працювати через обов’язкові соціальні внески підприємців. А за
пенсіонерів, дітей, важкохворих та людей з обмеженими
можливостями буде платити
держава.
«Так ми диверсифікуємо
всю систему медичного страхування й надамо шанс нашій
нації бути здоровою», — вважає лідер «Батьківщини».

«ВВАЖАЮ, ЩО НАША НАЦІОНАЛЬНА МЕТА —
СТВОРИТИ ТАКІ ПОРЯДКИ ТА ПРАВИЛА
СПІЛЬНОГО ЖИТТЯ, ЩОБИ КОЖЕН
ЗМІГ ПОВНІСТЮ РЕАЛІЗУВАТИ СВІЙ
ПОТЕНЦІАЛ. ПОВЕРНЕННЯ ЛЮДИНІ
ЩАСТЯ, ВІРИ В ЗАВТРАШНІЙ ДЕНЬ СТАЄ
ПИТАННЯМ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ,
ГАРАНТІЄЮ НАШОЇ НАЦІЇ НА БУТТЯ»
ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО
ДУМКИ УЧАСНИКІВ ФОРУМУ

Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ:
«У країні потрібно відновити
чесний соціальний діалог»

Для того щоб реалізувати
реформу оплати праці, треба
відмовитися від сировинної
моделі економіки та
від хибної політики
дешевої робочої сили.
Про це говорить експерт
із соціальної політики
Андрій Павловський:
«Не можна залишатися сировинним додатком більш
розвинених країн. Нам треба розвивати ті галузі, які
пов’язані з високим рівнем
переробки та логічно дають
більший прибуток. Саме це
автоматично призведе до
збільшення заробітних плат.
Фактично це основа реформи
оплати праці. На це треба робити ставку.
Утім, не менш важливо розпочати в країні дієвий соціальний діалог. Нині в Україні
частка зарплати в собівартості продукції складає лише 7%,
тоді як в європейських країнах
35–40%! Це вказує на вкрай
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несправедливий розподіл доходу та про надмірну експлуатацію українських працівників. Наші роботодавці повинні
перестати бути такими жадібними й соціально безвідповідальними та гідно оцінювати
працю своїх робітників.
Насправді соціальний діалог має бути трьохстороннім:
профспілки, роботодавці і
держава як соціальний арбітр. Але профспілки слабкі й
розпорошені, тому не можуть
ефективно захищати найманих працівників. Роботодавці
жадібні й соціально безвідповідальні. А держава, яка в
останні роки обслуговує корисливі інтереси олігархічних
кланів, перестала бути соціальним арбітром. Тому в країні насамперед треба відновити чесний соціальний діалог.
Разом з тим щоб реформа оплати праці була реалізована, Україні також треба виконувати міжнародні
зобов’язання, а саме: Угоду
про асоціацію з ЄС; Європейську соціальну хартію, яку
Україна ратифікувала ще на
початку 2000-х років, але яка
виконується лише на 20%;
угоди Міжнародної організації
праці, де сказано, якою має
бути мінімальна зарплата та
як її формувати в країнах із
перехідною економікою, до
яких належить Україна».
Передплатні індекси:
23115 (рос.), 49450 (укр.)
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ДОСТОЙНЕ ЖИТТЯ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ
ВИТРАТИ НА ОСВІТУ —
ІНВЕСТИЦІЇ
В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ

Юлія Тимошенко зазначила, що основні пріоритети нової влади в галузі освіти — це
адекватні норми витрат на
освіту кожної дитини, відродження системи професійнотехнічної освіти, осучаснення
стипендій, модернізація учбових закладів та гідні зарплати
для вчителів.
Лідер «Батьківщини» переконана в тому, що модернізувати та розвинути національну систему освіти
допоможе встановлення правильних державних нормативів витрат на навчання кожної
дитини. Як пояснила голова
партії, розрахунки цього нормативу в різних країнах світу
різняться: в Україні на середню освіту одного учня витрачають 1260 дол. на рік, а в
Литві — 5 292 доларів!
Юлія Тимошенко зазначила,
що в дані нормативи треба закласти всі необхідні кошти для
гідних зарплат освітян, організації учбового процесу, повного матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів.
Крім того, політик наголосила,
що асигнування на освіту мають забезпечити повну модернізацію та розвиток національної системи освіти.
На переконання лідера
«Батьківщини», держава повинна розглядати витрати на
освіту не як соціальне благо
чи тяжкий обов’язок, а як інвестиції в людський капітал,
запоруку
конкурентоспроможності держави та національної безпеки.
Юлія Тимошенко вважає
вкрай важливим повернення
престижу професії вчителя,
бо без цього про успіхи України можна забути.
«Мене обурює, що уряд встановив європейський рівень
зарплат суддям — 300 тис. грн

на місяць, керівному менеджменту «Нафтогазу» — 1 млн
грн на місяць, а освітянам
платять менше, ніж прибиральницям в Адміністрації
президента. Що це за політика така?» — зауважила лідер
«Батьківщини».
Пріоритетним кроком також стане забезпечення державою безоплатної освіти на
всіх рівнях, оскільки це здійснюється майже у всіх цивілізованих країнах світу.
Окрім того, Юлія Тимошенко зазначила, що одним із
пріоритетів нової влади буде
відновлення
фінансування
професійно-технічної освіти.

ПІДТРИМКА МОЛОДІ —
ОДНЕ З НАЙВАЖЛИВІШИХ
ЗАВДАНЬ
За словами лідера «Батьківщини», потрібно переглянути
всі підходи до виплати стипендій — вони будуть не менше реального прожиткового
рівня.
«Нам необхідно задіяти
механізм стимулювання підприємств — через зниження
податків — для залучення до
роботи молодих фахівців. У
країнах ЄС є системи надання субсидій роботодавцям, які
влаштовують молодь або забезпечують випускників робочими місцями», — пояснила
Юлія Тимошенко.
Політик зазначила, що молодь повинна мати право на
отримання мікрокредитів без
застави під 3% річних під готовий бізнес-план: «Ми знімемо
всі обмеження на створення
та правильне масштабне фінансування українських стартапів та малого бізнесу. Наша
молодь матиме гідну роботу
та гідні, на рівні світових стандартів, доходи».
Для того, щоб молоді люди
залишалися в Україні, необхідно також забезпечити їхні
родини житлом. Тимошенко

Підготував
у
Микола БИКОВ
Передплатні індекси:
23115 (рос.), 49450 (укр.)

переконана, що це можливо
зробити через іпотечні кредити, без застави і першого
внеску, мінімум на 10 років і з
державним ринковим страхуванням.
Окрім того, політик закликає зламати страшну тенденцію в Україні, коли смертність
майже удвічі перевищує народжуваність, і забезпечити
гідні виплати за народження
дитини: при народженні першого маляти родина отримає
50 тис. грн, другого — 100 тис.
грн, за третього та більше
сума сягатиме 150 тис. грн.

ДУМКИ УЧАСНИКІВ ФОРУМУ

Ярослав КАЧМАРИК:
«Людина щаслива, коли розуміє,
що на неї чекає в майбутньому»

«Нова соціальна доктрина»
— одна з ключових засад
«Нового курсу України». Вона
КУЛЬТУРА —
передбачає участь кожної
ЦЕ ДЖЕРЕЛО СИЛИ НАЦІЇ
людини в розвитку країни
Лідер «Батьківщини» абсо- на соціальних, правових,
управлінських засадах. У цій
лютно переконана в тому, що
програмі зафіксована низка
українська культура отримає
дій, які б змогли зробити
гідне фінансування.
українців щасливими у своїй
«Культура — це джерело
країні. Про це говорить
сили нації, і вона стане для
нової влади пріоритетним на- депутат Львівської обласної
прямом», — наголосила Тимо- ради, кандидат економічних
наук Ярослав Качмарик:
шенко.
Саме тому політик обурена,
«Нині в державі значні
що досі фінансування українсуми йдуть на цільовий соської культури відбувалося за
залишковим принципом, і обі- ціальний захист: субсидії,
субвенції… Хоча вважаю, що
цяє всіляку підтримку: «Новий
насамперед важливо зробипрезидент буде системно та
ти так, аби людина сама мовсеохоплююче інвестувати в
гла собі заробити на освіту,
українську культуру».
Лідер партії також наголо- оплату комунальних послуг…
сила, що буде всіляко підтримувати українську мову в усіх
без винятку сферах життя:
«Українська мова остаточно
ствердить своє абсолютне домінування в Україні. Ми осучаснимо українську культуру
та дамо їй нове дихання достатнім фінансуванням».
Юлія Тимошенко зауважила, що нова влада зробить усе
й для ствердження в Україні
єдиної помісної православної
церкви, захистить її в законний спосіб і не дасть зруйнувати міжконфесійний мир,
який є в Україні.
Якщо нічого не змінювати,
то не буде можливостей
для розвитку. Та будьякі можливості виходять
з тих правил гри, які
встановлюються владою.
Чинні правила гри не
сприяють тому, щоб людина
мала змогу розвиватися.
Про це говорить експерт
Центру аналізу економічної
політики Юрій Гаврилечко.

Могла розраховувати на гідне пенсійне забезпечення…
Та, на жаль, люди не знаходять можливостей для самореалізації у своїй країні.
Одна з ключових засад
«Нової соціальної доктрини»
— зупинити відтік трудових
ресурсів з України. Лише зі
Львівщини виїхали за кордон
270 тисяч осіб (з них 50 тисяч
поїхали на навчання). І при
цьому виїжджають найкращі
працівники. Щоб ці люди захотіли повернутися в Україну,
вони повинні відчути, що потрібні державі.
Людина щаслива тоді,
коли розуміє, що на неї чекає
в майбутньому. І місія «Нового курсу» саме в тому, щоб
показати прогресивний соціальний розвиток України.
«Нова соціальна доктрина»
говорить про те, що держава
повинна побачити людину, її
участь в управлінні, побачити соціальні інвестиції в трудовий капітал, забезпечити
розвиток соціальної сфери
і впровадити збалансовану
економіку».

Юрій ГАВРИЛЕЧКО: «Для того
щоб ми стали сильною державою,
у нас має бути сильна економіка,
сильна армія й сильне суспільство»

«В українців, по-перше, не
вистачає коштів. По-друге,
не вистачає інституційних
механізмів для того самого
розвитку. Вважаю, що ми живемо в середовищі, коли для
своїх — усе, для інших — закон. А закони ухвалюються
такі, що їх повне виконання
не дає можливості розвиватися. Для прикладу: бізнесмен, який чесно платить
податки й виконує всі чинні

закони, може замість прибутку отримати збиток.
Якщо бізнес залишається
зі збитком, про який розвиток може йтися? Про який
ріст заробітних плат? Якщо
бізнес не зможе сплачувати
заробітні плати, людина не
отримає доходу, то як вона
може розвиватися?
Для того щоб ми стали
сильною державою, у нас
має бути сильна економіка,
сильна армія і сильне суспільство! Саме тому, як підкреслила Юлія Тимошенко,
пріоритетом «Нової соціальної доктрини» є виховання
й освіта. Бо в країні, яка не
витрачає коштів на ці речі,
за деякий час, як відомо, будуть надвеликі видатки на
тюрми.
Це з одного боку, а з іншого — через політику чинної
влади Україна стала країною
біженців! Щоб ми перестали
бути нацією втікачів, потрібно спочатку ухвалити нову
Конституцію на основі загальноприйнятного суспільного договору, розвивати
власну економіку, забезпечити безпеку країни».
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ЕКОНОМІКА
«Абсолютно реалістичний» і «повністю збалансований»,
за версією прем’єр-міністра Гройсмана, проект
держбюджету-2019 був героїчно в другому читанні
і в цілому ухвалений парламентом близько шостої
години ранку «чорної» п’ятниці. Видозмінений
документ не став більш соціальним, зате порадував
збільшенням фінансування багато міністерств
і відомств, не забувши частину бюджетного
пирога виділити президенту і його родині для
передвиборного піару за рахунок платників податків.
ДЕРИБАН ІЗ РОЗМАХОМ
Підсумковий документ, затверджений
парламентом
23 листопада, за своєю суттю
мало відрізняється від проекту
в першому читанні. В цілому
доходи держкошторису були
збільшені на 17,7 млрд грн і
склали 1 трлн 26 млрд грн. Видаткова частина зросла на 2%
до 1 трлн 112 млрд грн. Решта
макропоказників не зазнали
змін: зростання реального ВВП
на 3% при інфляції в 7,4%, долар на рівні 29,4 грн, граничний
обсяг дефіциту — 2,3%.
Соціальні показники до другого читання теж не підросли.
Як і раніше, з 1 січня 2019 року
очікується підвищення мінімальної зарплати до 4172 грн.
Прожитковий мінімум становитиме: з 1 січня — 1853 грн, з
1 липня — 1936 грн, з 1 грудня
— 2027 грн.
Примітно і те, що сума, запланована на субсидії ЖКГ
після підвищення ціни на газ,
залишилася на рівні 55 млрд
грн, хоча навіть за підрахунками «Нафтогазу» на цю статтю витрат потрібно близько
90 млрд грн. 20 млрд з 55 планується видавати вже живими
грошима, а решту — за старою
перевіреною схемою взаємозаліків, що не усуває корупційної
складової.
Важливо і те, що в змінах до
Податкового кодексу зафіксовано чергове підвищення вартості газу для населення і підприємств ТКЕ, отже, виділених
коштів на компенсацію різниці
в тарифах апріорі не вистачить,
тому що за субсидіями звер-

татимуться навіть ті, хто поки
справно платить за рахунками
в повному обсязі. Тобто про соціальну спрямованість держави
і говорити не доводиться.
Як, утім, і про держпідтримку аграріїв, фінансування яких
у бюджеті до другого читання
скоротили на 1 млрд грн, як, до
речі, і багато інших статей. Але
куди ж у такому разі направлені
додаткові кошти, що з’явилися
в держскарбниці?
Верховній
Раді
збільшили фінансування на 23% до
301 млн грн, підкинувши грошенят і на здійснення законотворчої діяльності, і на матеріально-технічне забезпечення, і
на висвітлення роботи депутатів у ЗМІ.
Додаткові кошти отримав і
Кабмін. Фінансування секретаріату уряду збільшилося на
31,8%, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне за-

ДЕРЖБЮДЖЕТ-2019:
роздача слонів
у «правильні руки»
Не обійшли в уряді і Раді своїми щедротами і силовиків. Так,
Генеральна прокуратура порівняно з першим читанням отримала додатково 100 млн грн на
придбання житла для співробітників за іпотекою, близько
800 млн грн додатково дали
МВС — загалом це 83,1 млрд
грн. А Міністерству оборони виділено додатковий мільярд на
утилізацію боєприпасів і підтримання життєздатності складів.

У ФІНАЛЬНОМУ ТЕКСТІ ДЕРЖБЮДЖЕТУ-2019 З’ЯВИЛАСЯ СТАТТЯ,
ЯКА ЗДИВУВАЛА НАВІТЬ БАГАТЬОХ БППШНИКІВ.
ФОНДУ ПЕТРА ПОРОШЕНКА, ЯКИЙ БУВ СТВОРЕНИЙ КІЛЬКА ТИЖНІВ ТОМУ,
З ГРОШЕЙ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ВИДІЛЕНО 1 000 000 000 ГРИВЕНЬ
безпечення КМУ — на 23,5%, а
інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення оперативного реагування органів виконавчої влади — аж на 53,5%.
У другому читанні збільшені
і витрати на суди. Якщо Верховному суду підвищили фінансування на 4,2%, Вищому
антикорупційному — на 10,8%,
то Конституційному — на всі
26,7%.

Це, безумовно, важливо, але не
дає жодної гарантії, що не буде
повторень Ічні, Калинівки та ін.
«Укроборонпрому»
перепало
2,82 млрд грн на збільшення
статутного капіталу, причому
також незрозуміло, на що підуть ці гроші. СБУ ж додатково
отримала 150 млн грн.
Як показала практика, у випадку з «Укрпоштою», яка погрожувала відмовитися від достав-

ПОЗИЦІЯ

Сергій ВЛАСЕНКО: «Голосування за такий бюджет —
це злочин проти держави»
«Батьківщина» не голосувала за Державний бюджет на 2019 рік,
адже він не покращує соціальних стандартів, посилює
поліцейську державу та містить відверто корупційні статті.
Про це заявив заступник Голови партії «БатьківОчевидний дисбаланс є і в структурі зарплат кещина» Сергій Власенко у кулуарах парламенту.
рівників державних підприємств, каже політик.
Він переконаний: голосування за такий бюд«Це неприпустимі речі, коли керівник «Нафжет — це злочин проти держави.
тогазу» отримує 2 млн грн на місяць, а вчитель«Усім, хто підтримав бюджет, доведеться за ка в селі — 4 тис. грн. Не можна бюджети на
це відповідати: комусь — перед виборцями, ко- таких речах будувати!» — наголосив депутат.
мусь — перед законом», — зауважив народний
Сергій Власенко обурився тим, що у коштодепутат.
рисі заплановано для президента та фонду
На його переконання, бюджет країни на на- його дружини загалом 1 млрд 700 млн грн.
ступний рік мав би будуватися на абсолютно ін«Порошенко собі на президентський фонд
шій податковій системі: «І система надходжен- виділив 1 млрд грн на передвиборчий рік, щоб
ня, і принцип розподілу коштів повинні теж бути роздавати людям гроші, аби за нього голосуабсолютно іншими».
вали. Окрім того, на фонд, яким керує дружиЗаступник голови партії «Батьківщина» вва- на глави держави, виділено ще 700 млн грн.
жає, що не можна було формувати Основний Водночас, повністю на програму забезпечення
кошторис країни на тих тарифах, які закладені, житлом переселенців виділено лише 10 млн»,
і на чинній пенсійній системі.
— підсумував політик.
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ки пенсій, шантаж себе виправдовує. Таким чином, в ухваленому
держбюджеті компанії викроїли
0,5 млрд грн.
А щоб «мажоритарники» голосували за бюджет як годиться,
уряд передбачив у документі
4,9 млрд гривень на субвенцію
соціально-економічного розвитку, що буде явно не зайвим у
період виборчої кампанії і дозволить хоча б частково виконати
передвиборні обіцянки.

На тлі скорочення діючих
програм досить загадково виглядає поява до другого читання в тексті держбюджету
фінансування будівництва нового аеропорту на кордоні Дніпропетровської та Запорізької
областей, який вже щосили рекламує міністр інфраструктури
Володимир Омелян. Під нього
заклали 200 млн грн, яких вистачить, по суті, на розробку
проектної документації. При
цьому нізвідки виникла стаття
щодо покращення стану дороги Н-31 Дніпро — Царичанка — Кобеляки — Решетилівка,
на яку виділяється в 10 разів більше.
І таких невипадкових випадковостей, в реалізації яких зацікавлені ті чи інші вищі чиновники, в ухваленому документі
досить багато.

НА ЖИТТЯ У ШОКОЛАДІ
Роздавши кожній свашці по
ковбасці, Кабмін не обійшов
своєю увагою і гаранта. Діяльність президента забезпечується Державним управлінням справами (так звана
ДУСя), якому збільшили фінансування в 2019 році на
171 млн грн. Загалом же наступного року «вся президентська рать» обійдеться Україні в
майже 2,5 млрд грн.
Зокрема, додатково понад
30 млн грн планується виділити

ВСЕУКРАЇНСЬКА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ГАЗЕТА

на «фундаментальні і прикладні дослідження у сфері державного управління». Ця стаття, як
кажуть обізнані люди, дозволяє
непогано «пиляти» бюджетні
кошти.
Здавалося б, гарант забезпечений і точно не голодуватиме.
Однак і цього виявилося мало
— у фінальному тексті держбюджету-2019 з’явилася стаття,
яка здивувала навіть багатьох
БППшніків. Фонду Петра Порошенка, який був створений
кілька тижнів тому, з грошей
платників податків виділено мільярд гривень. На що? Нібито
на стипендії молодим ученим,
забезпечення шкіл інтернетом,
зв’язком, шкільними автобусами (корпорація «Богдан», частка бізнесу в якій, кажуть, досі
належить Порошенку, якраз
випускає відповідний транспорт). Кияни та гості столиці
могли спостерігати один із таких бусів напередодні і в день
параду, присвяченого Дню Незалежності. На цьому мікроавтобусі з дарчим написом від
Петра Порошенка Київському
національному
університету
ім. Т. Г. Шевченка привозили
дівчат — студенток військових
вузів, які і пройшлися «коробкою» Хрещатиком.
Виникає цілком логічне запитання: чому президент напередодні виборів перебирає на
себе, нехай і частково, функції
Міносвіти, в якому до того ж
ці програми реалізуються не
перший рік? І на це риторичне
запитання є лише одна відповідь: олігарх-президент не бажає витрачати власні гроші на
виборчу кампанію і вважає за
краще піаритися за рахунок
платників податків, підносячи
дари їм же.
Але й це ще не межа. Фонду
Марини Порошенко «Український культурний фонд» виділяють 708 млн грн. А якщо згадати, що в родині президента є
син-«мажоритарник», то якась
частина з 4,9 млрд грн на субвенцію соціально-економічного
розвитку перепаде і йому для
виконання передвиборних обіцянок.
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Напередодні «чорної»
п’ятниці Рада разом
із держбюджетом на
2019 рік ухвалила і зміни до
Податкового кодексу. Адже
на папері доходи малювати
легко, а ось наповнювати
казну щороку стає все
складніше: витрати
на утримання вищого
чиновницького апарату
збільшуються, і стримувати
свої апетити вони не
збираються. Тому, за
традицією, додатковий
податковий тягар лягає
на плечі українців.
Близько шести годин зміни до Податкового кодексу
розглядав профільний парламентський комітет за закритими дверима. Та й під куполом
законопроект №9260 був прийнятий лише після низки провальних спроб.
Основні баталії точилися
за поправку, яка передбачає
звільнення від ПДВ операцій із
ввезення і постачання на митну територію України електромобілів. І до фінального документа ці зміни все ж були
внесені, попри те, що прибутків від цього держскарбниці не
додасться, а турбота про екологію в нашій країні здебільшого є лише декларацією.
Однією з новацій цього документа стало збільшення
ставки екологічного податку,
що стягується з підприємств
за викиди в атмосферу двоокису вуглецю, з нинішніх
0,41 до 10 грн за тонну, що в
результаті позначиться на собівартості продукції і автоматично призведе до зростання
цін на товари і послуги. Планується, що цей податок збіль-

Апарат
податкового «доїння»
шить доходи держскарбниці
на 1,36 млрд грн. Адже тепер
він, з порушенням Бюджетного кодексу, що передбачає
спрямування 55% відрахувань до спецфонду місцевих
бюджетів, у повному обсязі
відійде до загального фонду
держбюджету. А що, як то кажуть, до загального фонду потрапило, там і пропало. І хоч
авторський колектив закону
про держбюджет на 2019 рік і
супровідних нормативних документів клянеться, що відра-

Крім того, зміни до Податкового кодексу передбачають і
зростання ставок за користування надрами. З 1 січня 2019
року розмір ставок рентної
плати за видобуток нафти і
газового конденсату збільшується на 2%. За видобування
покладів, які повністю або
частково розташовуються на
глибині понад 5 тис. метрів, —
з 29% до 31%; за розробку родовищ, які повністю залягають
на глибині понад 5 тис. метрів,
— з 14% до 16%. Також на 0,8%

У ЗВ’ЯЗКУ З ПІДВИЩЕННЯМ ЦІН НА ГАЗ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ НА 23,5%
ДО 8550 ГРН БАЗА РЕНТНИХ ПЛАТЕЖІВ ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ З 4862 ДО
6236 ГРН. ОДНАК З 1 ТРАВНЯ 2019 РОКУ ЗАКУПІВЕЛЬНА ЦІНА ГАЗУ
ЗРОСТЕ ЩЕ НА 15%, А ЦЕ ОЗНАЧАЄ, ЩО ЗА ТИСЯЧУ КУБІВ БЛАКИТНОГО
ПАЛИВА НАСЕЛЕННЯ ПЛАТИТИМЕ НЕ МЕНШЕ 10 ТИС. ГРН

Минулого четверга, коли депутати
не покладаючи рук трудилися над
прийняттям держбюджету на 2019
рік, змінами до Податкового кодексу,
кадровими питаннями та іншими
законопроектами, до порядку
денного прокрався президентський
законопроект №2413а, який
отримав неофіційну назву «закон
про спліт» і який припадав пилом у
парламенті з 2015 року. Розрахунок
був простий: змучені нарзаном
нардепи без зайвого шуму ухвалять
його, тим самим дозволивши
Нацбанку монополізувати
ринок фінансових послуг.
Законопроект пропонує ліквідувати Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та передати
її повноваження НБУ та Нацкомісії з
цінних паперів та фондового ринку.
Нацбанку відходить регулювання і
нагляд за страховими та лізинговими
компаніями, кредитними спілками та
бюро, ломбардами та іншими установами. НКЦПФР здійснюватиме регулювання і нагляд за недержавними
пенсійними фондами, емітентами
іпотечних сертифікатів, фондами
фінансування будівництва та агентствами нерухомості.
Передплатні індекси:
23115 (рос.), 49450 (укр.)

хування підуть на поліпшення
екології, Кабмін, наприклад,
вилучив із держкошторису на
наступний рік фінансування
програми «Питна вода України», що не просто ставить під
загрозу центральне водопостачання, а й призведе до екологічної катастрофи.
Мабуть, не екологією, а виключно латанням бюджетних
дір викликане і збільшення
рентної плати за спеціальне
використання лісових ресурсів на 262,3 млн грн (на 50,2%).

Спліт-руйнівник
Документ рекомендують ухвалити
МВФ і Світовий банк, виступаючи за
реформу регулювання небанківського фінансового ринку та нагляду за
ним відповідно до міжнародних стандартів. Однак експертне співтовариство впевнене, що міжнародними
стандартами в «законі про спліт» і
не пахне. І справа навіть не у відсутності затвердженої урядом стратегії
реформування, а в передачі повноважень регулятора фінансового ринку
не автономній структурі, а безпосередньо НБУ.
Таким чином регулятор отримує
найширші повноваження, яких не має
жоден нацбанк у світі. При цьому НБУ
виводиться з-під дії регуляторних
актів та контролю держави за прийняттям ним нормативно-правових
документів. Концентруючи в своїх
руках нормотворчі, регуляторні та
наглядові функції, центробанк отримує необмежену владу над фінансовим ринком і стає центром впливу на
економіку країни. Світова практика?
Навряд чи! Подібна модель функціонує лише в державах з невеликими
фінансовими ринками... і в Росії.

У висновках Головного юридичного
управління Верховної Ради чорним по
білому написано, що документ суперечить Конституції України. Зокрема,
парламентські юристи сумніваються,
що, отримавши нові повноваження,
які є факультативними, НБУ зможе
належним чином виконувати свою
основну функцію, зафіксовану в ст. 99
Основного Закону, — забезпечення
стабільності національної валюти.
Юруправління звертає також увагу
на те, що з новими повноваженнями
Нацбанк і НКЦПФР фактично стають окремою гілкою влади, що також
суперечить Конституції. В цілому ж
документ рясніє невідповідностями
Основному Закону та іншим чинним
нормативно-правовим актам.
Учасники ринку в разі прийняття
«закону про спліт» побоюються свавілля з боку НБУ, адже вони позбудуться
прописаних у діючому законодавстві
гарантій захисту своїх прав, не отримуючи натомість нових механізмів і
процедур. Особливо їх турбує те, що
відповідно до ст. 74 закону про НБУ,
«оскарження рішення, акта або дії НБУ
не зупиняє їхнього виконання».

— до 8,8% — збільшується ставка рентної плати на видобуток
залізної руди.
У Кабміні визнають, що за
рахунок підвищення вартості
газу для населення, а також
за рахунок збільшення рентної
плати до держбюджету додатково надійде 9 млрд грн. Воно
й не дивно, адже у зв’язку з
підвищенням цін на газ для населення на 23,5% до 8550 грн
база рентних платежів збільшується з 4862 до 6236 грн.
Однак з 1 травня 2019 року
закупівельна ціна газу зросте
ще на 15%, а це означає, що
за тисячу кубів блакитного палива населення платитиме не
менше 10 тис. грн. При цьому
витрати на фінансування субсидій так і залишилися на рівні
55 млрд грн.
І це не єдина стаття, яка обдере українців до нитки. Так,
зміни до Податкового кодексу
передбачають збільшення на
9% ставок податку на тютюнові вироби. Також ухваленим
документом
пропонується
знизити поріг безподаткових
посилок для фізичних осіб з
150 до 100 євро.
Ну і, звичайно ж, не забули в
дохідну частину вписати і прибуток від закручування гайок
«євробляхерам». Розмитнення
авто на єврономерах, ввезених в Україну в режимі транзиту або тимчасового ввезення
за останні чотири роки, може
принести близько 1 млрд грн,
які спрямують до спецфонду
держбюджету на фінансування виплати пенсій і надбавок.
У цілому за рахунок змін
планується збільшити дохідну частину держбюджету на
6,3 млрд доларів. Однак під
«доїння», як водиться, підпадуть не олігархи...

Катерина МІЦКЕВИЧ

Цілком зрозуміло, що після отримання таких широких повноважень
Нацбанк легким помахом руки здійснить зачистку ринку, масштабнішу
за «банкопад» імені Гонтаревої. З
одного боку, було б дуже непогано
оздоровити систему, звільнивши її від
недобросовісних страховиків, кредитних спілок, ломбардів та ін., від
яких страждають клієнти. Однак у
законі навіть не прописаний механізм
захисту прав споживачів. Отже, відібравши ліцензію у такої нефінансової установи (що фактично означає її
зникнення), Нацбанк залишає клієнтів біля розбитого корита без надії на
хоча б часткову компенсацію вкладених коштів. Адже Фонду гарантування вкладів, на відміну від банківської
сфери, на цьому ринку немає, і на
часткову компенсацію через Моторне бюро зможе сподіватися лише
сегмент автострахування. І хоча небанківський сектор фінансового ринку дійсно потребує реформування,
«закон про спліт» призведе лише до
руйнування цього сегмента.
Благо в бюджетну ніч, яка помалу перетікає в ранок, на прийняття
цього документа у депутатів часу не
знайшлося. Але це поки що...

ВСЕУКРАЇНСЬКА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ГАЗЕТА
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СУСПІЛЬСТВО

Передвиборчий піар
«Грузинської мрії»
Ощасливлення електорату
напередодні виборів —
відпрацьований прийом у деяких
державах пострадянського
простору. Не маючи бажання
розлучатися з улюбленою
годівницею, влада готова не
тільки підвищувати на пару
копійок пенсії та зарплати
бюджетникам, а й прощати борги.
Подібний широкий жест здійснив
кремлівський карлик, оголосивши про це
за три місяці до президентських виборів
у РФ, що відбулися в березні 2018 року.
Утім, обіцяні блага виявилися доступними далеко не всім. Нині, за дев’ять днів
до другого раунду президентських виборів у Грузії, про списання боргів оголосив
уряд і цієї країни.
Під програму «прощення» в Грузії підпадають понад 600 тисяч осіб, тобто
третина працездатних громадян країни,
заборгованість яких не перевищує двох
тисяч ларі в тому чи іншому фінансовому
інституті (близько 700 доларів) і які більше ніж на рік прострочили виплату боргу. Процедура списання розпочнеться
15 грудня і завершиться до нового року.
На атракціон нечуваної щедрості
планується виділити близько 0,5 млрд
доларів або 1,5 млрд ларі. З огляду на
те, що дефіцит держбюджету в Грузії в
2018 році становить понад мільярд ларі,
додаткове навантаження у вигляді ще
1,5 млрд (приблизно в стільки ж обходяться виплати зарплат бюджетникам за
рік) неприпустиме.
Здавалося б, ніде взяти гроші. Адже
в Грузії, на відміну від України, немає
жодного державного банку, з якого влада могла б витрусити необхідну суму.
Змусити ж фінансові установи пробачити борги теж не вийде, адже займатися благодійністю, навіть і з політичною
метою, грузинські банки не будуть. Ось
тому забезпечення фінансування проекту взяв на себе фонд «Карту», заснований головою правлячої партії «Грузинська мрія — Демократична Грузія»
Бідзіною Іванішвілі, який у нинішньому
президентському марафоні підтримує
Саломе Зурабішвілі.
Не виключено, що обнулення чорних
списків вплине на електоральні настрої.
Інше питання — чи отримають грузини
обіцяне в тому випадку, якщо на виборах переможе інший кандидат. І тут, як
кажуть, можливі варіанти. Коли міністра
фінансів Грузії Іване Мачаваріані запитали, чи є гарантія, що всі виплати по
заборгованостях будуть здійснені, він
відповів, що «не може давати гарантій з
будь-якого приводу», висловивши думку,
що обіцянка щодо обнулення боргів все
ж буде виконана.
Незважаючи на зростання економіки,
рівень життя грузинів, як і раніше, не
дуже високий. І це свідчить про незацікавленість уряду в підвищенні добробуту
населення. Адже соціальні «плюшки» діють тільки тоді, коли переважна частина
країни живе від зарплати до зарплати,
змушена брати кредити та оформляти
субсидії на оплату комунальних послуг.
Тільки в цьому випадку спрацюють соціальні виверти, що не дозволяють електорату хоча б озирнутися навкруги.
З огляду на те, що ідея списання боргів відпрацьовується вже в другій країні,
не виключено, що незабаром щось подібне прозвучить і в Україні — з вуст президента і прем’єр-міністра. Адже в передвиборному піарі всі засоби годяться...
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Від
«жовтих
жилетів» —
до українських АЗС
Другий тиждень Франція страйкує, вимагаючи від уряду відмовитися
від підвищення податків на дизельне паливо й бензин на 6,2 і 2,9%
відповідно. Учасників масових акцій протесту (яких понад
300 тисяч) охрестили «жовтими жилетами». Цей аксесуар охоче
надягають усі, хто виступає проти чергового подорожчання
автомобільного палива. Утім, і уряд, і президент країни, незважаючи
на масові мітинги, блокування магістралей і стратегічних об’єктів,
а також сотні постраждалих, не мають наміру міняти свої плани.
За даними французьких ЗМІ, за
останній рік ціни на бензин у Франції зросли на 10–15% у залежності від
марки. У середньому по країні вартість
літра бензину SP-95 (приблизний аналог АІ-95) і дизельного палива складає
1,48 євро. Не дивно, що підвищення
акцизів з 1 січня 2019 року спонукало
автомобілістів до протестів. Адже з нового року, незважаючи на зниження нафтових котирувань на світових ринках,
вони змушені будуть платити за бензин
і дизель ще більше.
У французького уряду своє бачення
даної проблеми. За його версією, підвищення акцизів на моторне паливо
спонукає населення переходити на
екологічно чистіші транспортні засоби
— електромобілі або хоча б «гібриди».
У рамках боротьби з глобальним потеплінням ще в 2014-му у Франції було
введене спецмито на викиди вуглекислого газу. Однак якщо за Олланда цей
податок підвищували поступово, щоби
до 2020-го він із вихідних 7 євро збільшився до 56 (нині цей екологічний податок становить 46 євро з тонни викидів),
то Макрон вирішив прискорити процес.
Його уряд планує, що в 2020 році за
тонну викидів потрібно буде платити
65 євро, а в 2022-му — вже 86.
Розвиток екологічно чистої енергетики — безумовно, добра справа. Утім, багато французів сумніваються в тому, що
це пояснюється турботою про планету
й зниженням залежності від нафтопродуктів, підозрюючи, що таким нехитрим
способом уряд має намір залатати діри
в бюджеті й знайти кошти на виконання
обіцянок: зниження податків, скорочення держвидатків й утримання дефіциту
бюджету нижче європейської норми 3%
ВВП. До того ж половина надходжень
від екологічного збору осідає в держбюджеті.
З огляду на той факт, що Франція до
2040 року має намір повністю заборонити продаж автомобілів на бензині й
дизелі, протести «жовтих жилетів» змушують уряд іти на поступки: не відмовляючись від підвищення акцизу, обіцяти
збільшення програми пільг і субсидій
на утилізацію старих машин і покупку
нових електрокарів. Наприклад, на цей
час за програмою утилізації французи

отримують від держави премію від 500
до 2000 євро залежно від рівня доходів і
2500 — при покупці електрокара.
За словами керівника спеціальних проектів НТЦ «Психея» Геннадія
РЯБЦЕВА, частка податків у структурі
вартості автомобільного палива в європейських країнах у цілому становить
60–70%.
«Будь-яка зміна акцизу автоматично
призводить до суттєвого зростання цін.
Тому цілком логічно, що автомобілісти
заперечували й заперечуватимуть проти таких підвищень. Утім, як свідчить
практика, влада до протестів не дослухається. Адже підвищення акцизів має
бюджетоутворююче значення.
У більшості країн Європи акцизи
спрямовуються не до загального фонду
держскарбниці, а на конкретні екологічні та інфраструктурні програми, у тому
числі на проведення природоохоронних

на дизельне паливо — 0,1395. Благо, у
нашій країні в наступному році не заплановано зростання акцизів. Принаймні це
не відтворене у змінах до Податкового
кодексу. Утім, це не означає, що уряд не
може в будь-який момент зважитися на
таке підвищення, мотивуючи свій вчинок виконанням Україною міжнародних
зобов’язань.
Однак поки, з огляду на зниження нафтових котирувань на світових ринках,
українські автомобілісти з нетерпінням
чекають, коли ціни на бензин і дизпаливо на автозаправках почнуть падати
більш активно.
За словами Геннадія Рябцева, за
останній місяць вартість нафтопродуктів на кордоні знизилася для різних їх
категорій на 11–13%. Услід за великим
оптом відреагував і невеликий, знизивши вартість палива на 7%. Та й у роздробі спостерігається падіння цін на
3,5%, тобто трохи менше, ніж 2 грн за
літр. АЗС, стимулюючи попит і реагуючи на зміни оптових цін, збільшують
знижки за програмами лояльності для
клієнтів.
Експерт переконаний, що, виходячи
з тенденцій ринку, ціни на бензин на
українських АЗС можуть знизитися щонайменше ще на 1 грн. І якщо не буде
стрибка долара, то й після нового року

ЗАРАЗ В УКРАЇНІ В СТРУКТУРІ ПОСТАВОК ПАЛЬНОГО
ІМПОРТНІ НАФТОПРОДУКТИ, ЯКІ ЗАКУПОВУЮТЬСЯ ЗА ВАЛЮТУ,
СКЛАДАЮТЬ 80%. ПРИ ЦЬОМУ УРЯД СТЯГУЄ АКЦИЗИ
В ЄВРО, ЗАСТРАХУВАВШИ СЕБЕ ВІД ІНФЛЯЦІЇ
заходів, посилення заходів безпеки на
дорогах, поліпшення транспортної інфраструктури, інформатизацію та вдосконалення комунікацій. Зрозуміло, що
французам було б приємніше бачити
зниження цін на паливо приблизно на
7%. Однак підвищуючи акцизи, уряд республіки обрав слушний момент, щоби за
рахунок здешевлення нафтопродуктів
компенсувати негатив від збільшення
податкового навантаження на автомобілістів», — розповів він «ВВ».
До речі, Україна в Угоді про асоціацію
з ЄС узяла на себе зобов’язання щодо
підвищення акцизів на нафтопродукти до мінімального рівня в Євросоюзі,
проте в документі немає чіткої дати виконання цього зобов’язання. Згідно з
директивою (Energy Taxation Directive),
мінімальний акциз для палива із вмістом свинцю складає 0,421 євро за літр,
для неетильованого бензину — 0,359.
Для порівняння: нині в Україні акциз на
бензини становить 0,2135 євро за літр,
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тенденція до зниження вартості автомобільного палива збережеться.
«Якби в Україні курс був стабільним і
паливо вироблялося тут, а не завозилося з-за кордону, можна було б очікувати,
що залежність між ціною нафтопродуктів в опті або на заводі безпосередньо визначала б ціни на заправках. Але зараз
в структурі поставок 80% — це імпортні
нафтопродукти, які закуповуються за
валюту. При цьому уряд стягує акцизи
в євро, застрахувавши себе від інфляції.
Головним вигодонабувачем від продажу бензину у нас є держава, оскільки в
структурі ціни 40% — це податки, захищені від інфляції. Просто кажучи, зараз
на літрі 13 грн іде у вигляді податків державі, у той час як прибуток трейдера від
продажу літра бензину — 2–3 грн максимум», — підсумував Рябцев.

Сторінку підготувала
Олена САФОНОВА
Передплатні індекси:
23115 (рос.), 49450 (укр.)
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Президент Дональд Трамп відправив нарешті письмові
відповіді Роберту Мюллеру, подавши при цьому сигнал
про те, що з питаннями спецпрокурора він покінчив
назавжди. Але сам Мюллер із Трампом не закінчив.
Спеціальний прокурор хоче
допитати президента про
його діяльність у Білому домі,
оскільки надані відповіді стосуються лише дій російських
хакерів під час передвиборної кампанії 2016 року. Результатом цієї боротьби може
стати історична повістка, а
потім і постанова Верховного суду, через що непокірний
Трамп виявиться втягнутим в
юридичну склоку. Вона може
створити прецедент, що руйнує канони, і на довгі роки закласти підґрунтя для такого
роду розслідувань щодо президентів. Залежно від того, як
проходитиме ця битва, демократи з Палати представників
можуть навіть спробувати почати процедуру імпічменту.
Якщо Мюллеру не вдасться отримати потрібні відповіді,
йому доведеться вирішувати,
чи готовий він випробувати свої
сили, видавши повістку про виклик президента для дачі показань. Прокурори Мюллера
вже озвучували цю погрозу,
але зараз тут з’явилась одна
особливість, яка полягає в
тому, що це може викликати в
Міністерстві юстиції внутрішню неузгодженість із виконуючим обов’язки генерального
прокурора Метью Вайтекером,
який раніше критикував розслідування спеціального прокурора.
Якщо ж спецпрокурор доб’ється схвалення Міністерства юстиції і натисне на спусковий гачок, направивши повістку, баталія може швидко
вийти на рівень Верховного
суду, де з’явилася нова консервативна більшість, більш
дружньо налаштована стосовно аргументів Трампа.
Втім, експерти в галузі права
говорять, що у спецпрокурора

могла накопичитися достатня
кількість інформації з документів, президентських твітів і показань свідків, щоб завершити
ту частину розслідування, яка
стосується
перешкоджання
правосуддю, і направити доповідь своєму начальству в Міністерство юстиції. При цьому
йому не потрібно буде вступати в судову битву тільки заради
того, щоб домогтися права на
допит президента.
«Я б не стверджував, що викликати президента повісткою
неможливо. Я б сказав, що це
неможливо в цьому конкретному випадку, тому що, викликаючи президента повісткою,
ти береш на себе такий тягар,
якого у тебе не було ні з ким, —
заявив адвокат Рудольф Джуліані. — Справа в тому, що ти
зазіхаєш на президентський
час. І ти маєш довести, що такі
дії реально необхідні для підготовки справи, а не для того,
щоб спробувати загнати його
в пастку. Заманювання в пастку не є законною метою з точки зору права».
Невідомо, чи витримають
доводи Джуліані випробування судом. Багато експертів
говорять, що проти Трампа —
одностайна постанова Верховного суду від 1974 року,
в якій зазначається, що президент Річард Ніксон зобов’язаний відгукнутися на про-

хання спецпрокурора і передати йому записи розмов зі
своїми помічниками в Овальному кабінеті. Але, незважаючи на цю історичну постанову,
союзники і навіть деякі критики Трампа говорять, що ще є
простір для маневру.
Перші письмові відповіді
Трампа поклали край одному
з найважливіших етапів у розслідуванні Мюллера. Навесні
2017 року президент заявив
репортерам про свою «стовідсоткову» готовність дати
свідчення під присягою про
ймовірні зв’язки Росії з його
штабом. Після цього він відступив від своєї обіцянки і почав наполягати на тому, щоб

Мюллер погодився прийняти
його письмові відповіді.
Під час цьогорічних переговорів юристи Трампа склали
список майже з півсотні питань,
які Мюллер хотів поставити
президенту. Туди увійшло все:
що Трамп знав про зв’язки колишнього голови свого штабу
Пола Манафорта з Росією, що
йому було відомо про дзвінок
радника з національної безпеки Майкла Флінна російському
послу після виборів 2016 року і
багато, багато іншого.
Як сказав Джуліані, спецпрокурор у цьому році відкинув письмовий формат питань
і відповідей, але потім погодився спробувати, хоча адво-

НЕПОКІРНИЙ ТРАМП ВИЯВИТЬСЯ ВТЯГНУТИМ В ЮРИДИЧНУ СКЛОКУ.
ВОНА МОЖЕ СТВОРИТИ ПРЕЦЕДЕНТ, ЩО РУЙНУЄ КАНОНИ,
І НА ДОВГІ РОКИ ЗАКЛАСТИ ПІДҐРУНТЯ ДЛЯ ТАКОГО РОДУ
РОЗСЛІДУВАНЬ ЩОДО ПРЕЗИДЕНТІВ. ЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО,
ЯК ПРОХОДИТИМЕ ЦЯ БИТВА, ДЕМОКРАТИ З ПАЛАТИ ПРЕДСТАВНИКІВ
МОЖУТЬ НАВІТЬ СПРОБУВАТИ ПОЧАТИ ПРОЦЕДУРУ ІМПІЧМЕНТУ

Після «важкої і тривалої хвороби»
помер керівник ГРУ (російської
військової розвідки) Ігор Коробов.
Смерть 63-річного генерала настала
після серії незручних інцидентів,
до яких була причетна ця таємнича
і надзвичайно секретна організація.
Міністерство оборони назвало Коробова, який керував розвідувальним
відомством з 2016 року, «прекрасною
людиною, вірним сином Росії, патріотом Батьківщини». Подробиці його
смерті міністерство не розкриває.
Генерал Коробов служив у військовій розвідці з 1985 року. У 2016-му
Путін призначив його начальником
Головного управління Генерального
штабу Збройних сил Російської Федерації (ГРУ). Він замінив на цій посаді генерала Ігоря Сергуна, який помер від серцевої недостатності у віці
58 років.
Радник Барака Обами по Росії
Майкл Карпентер написав у «Твіттері»: «Його попередник помер у 2016
році від серцевого нападу. Тривалість життя діючих начальників цьоПередплатні індекси:
23115 (рос.), 49450 (укр.)

Мюллер
отримав
деякі відповіді,
але з Трампом він не закінчив
кат Трампа також заявив, що
президент не зобов’язаний
відповідати на всі запитання
Мюллера.
У першому пакеті письмових відповідей Трампа справді
є деякі мінуси для прокурорів,
тому що такий односторонній
підхід дозволяє давати ухильні відповіді. Вони не можуть
особисто задавати наступні і
уточнюючі запитання.
«Письмові запитання — це
слабка заміна справжньому
допиту», — сказав адвокат Вільям Джеффресс, який представляв Ніксона після того, як
той залишив Білий дім.
Але вони мають певну юридичну вагу. Президент сьогодні дійсно зобов’язаний давати
відповіді, в яких він за законом
повинен демонструвати правдивість — точно так само, як і
на справжньому допиті. А ще
вони можуть бути використані
навіть через багато років.

Даррен САМУЕЛЬСОН
Politico, США
(Матеріал публікується
зі скороченнями)

Чи випадково помер очільник російської розвідки?
го відомства невелика, але середня
тривалість життя в Росії теж досить
низька».
Сполучені Штати ввели проти генерала Коробова та інших офіцерів
ГРУ санкції за діяльність «з підриву
кібербезпеки в інтересах російської
держави». Захід звинуватив ГРУ в
низці хакерських атак. Британія
звинуватила це відомство в спробі отруєння нервово-паралітичною
речовиною в місті Солсбері колишнього російського шпигуна Сергія
Скрипаля та його дочки. Цей невдалий замах на вбивство призвів до
загибелі Дон Стерджесс, яка разом
зі своїм партнером Чарлі Роулі зазнала впливу нервово-паралітичної
речовини, взявши до рук заражений
предмет.
Голландія вважає, що ГРУ намагалося зламати комп’ютери Організації
із заборони хімічної зброї, а американські розвідувальні служби заявляють, що саме ГРУ стояло за спроба-

ми втручання в президентські вибори
в США в 2016 році. Росія всі ці звинувачення заперечує.
Але ГРУ зазнало приниження, коли
Сполучене Королівство назвало імена людей, підозрюваних в отруєнні
Скрипалів. Голландські і британські
спецслужби також викрили чотирьох
російських агентів ГРУ, які брали
участь у невдалій операції зі злому комп’ютерів штаб-квартири Організації із заборони хімічної зброї
(ОЗХЗ).
Кажуть, що минулого місяця Путін
особисто дав прочуханки Коробову
за невміло проведені операції. Російський журналіст Сергій Канєв, який
співпрацював із британською організацією «Беллінгкет» і виданням
«Інсайдер», викриваючи подробиці
російських розвідувальних операцій, повідомив, що Коробов захворів
якраз після зустрічі з Путіним.
У той час депутат британського
парламенту від Консервативної пар-

тії Роберт Сілі, що входить до складу
комітету із закордонних справ, назвав «винятково непрофесійними» ті
упущення, які призвели до викриття
осіб розвідників із ГРУ.
«Це показує, що диверсійні дії — за
межами їхніх професійних можливостей: вони не можуть навіть елементарно замести сліди. Це дуже неохайна робота, через яку президент
Путін виглядає нерозумним», — додав парламентарій.
ГРУ останніми роками незмінно
було на передньому краї при проведенні найскандальніших розвідувальних операцій. Крім нахабних нападів,
його агентів звинувачують у невдалій
спробі організувати переворот у Чорногорії в 2016 році, а спецназ ГРУ активно бере участь у таємних війнах в
Україні та Сирії.

The Telegraph UK,
Великобританія
(Матеріал публікується зі скороченнями)
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КІНО
Один із найбільш
очікуваних фільмів
останнього часу —
кримінальна драма «Вдови»
від режисера Стіва Макквіна
і сценариста Гілліан Флінн.
Слід зазначити, що вони
постаралися на славу:
їхнє творіння можна
сміливо номінувати на
«Оскар». Ну і, звичайно ж,
нічого не вийшло би без
приголомшливих акторів,
кожен з яких заслуговує на
окрему похвалу і нагороду!

ВОЛОДАРКА ПРЕМІЇ «ОСКАР» ВІОЛА ДЕВІС ЗІГРАЛА БЛИСКУЧЕ.
ВОНА ДУЖЕ СИЛЬНА, ХОЧ І ВРАЗЛИВА.
ВОНА НЕ ЗВЕРНЕ ЗІ ШЛЯХУ, ПОКИ НЕ ДОСЯГНЕ СВОЄЇ МЕТИ

також спостерігати за грою легендарного Роберта Дювалла.
Режисером стрічки «Вдови»
став оскароносний Стів Макквін. Він зумів зняти неймовірно
сильне багаторівневе смислове
кіно. Дія розгортається повільно, але це дозволяє краще відчути атмосферу того, що відбувається, і добре підготуватися
до очікуваного пограбування.
Наприкінці фільму не залишається жодного питання — лише
суцільний захват!
І це значною мірою заслуга новоспеченої сценаристки,
якою стала знаменита американська письменниця Гілліан
Флінн. Згадайте лише її романи
«Гострі предмети» і «Зникла»,
які буквально підірвали літературний світ! Так ось, Флінн як
ніхто інший знає, чим збентежити глядача і як хвацько загострити сюжетну лінію. Але
найголовніше — письменниця,
здається, буквально в мозок
до своїх персонажів проникає,
що наповнює картину щирими,
непідробними емоціями. Саме
тому фільм «Вдови» дивишся з
величезним інтересом і на одному подихові.

Рос
Укр

Вартість
передплати
(1 місяць)

зверне зі шляху, поки не досягне своєї мети. Втім, таких мужніх дам їй грати вже доводилось.
Згадайте тільки її Анналізу Кіттінг із серіалу «Як уникнути покарання за вбивство». Мішель
Родрігес їй до пари: часом здається, що ця актриса — «міцний
горішок» у спідниці! А ось героїня Елізабет Дебікі на перший
погляд — повна протилежність
двом іншим удовам: довгонога
білявка, яка не може про себе
подбати. Але це зовсім не так.
Ця красуня неймовірно сильна
духом!
Ліам Нісон постав перед
нами в дуже несподіваному
амплуа: його персонаж точно
здивує глядачів. Як і герой Коліна Фаррелла, він — ідеальний
кінополітик. Цей актор завжди
експериментує, і йому, здається, підвладні всі ролі та жанри.
І в кримінальній драмі він почувається як риба у воді. Цікаво

Періодичність
виходу

нансовому становищі. Вероніка
пропонує їм зробити те, що не
встигли довести до кінця їхні подружжя, — здійснити ще більш
зухвале пограбування на п’ять
мільйонів доларів! Звичайно ж,
пані погоджуються...
Водночас нам розповідають
про те, як просувається виборча кампанія, тобто боротьба між
Джамалом і Джеком Малліганом (Колін Фаррелл). Для Джека, як і для його батька Тома
(Роберт Дювалл), — це справа
честі, оскільки саме Маллігани
протягом багатьох десятиліть
правлять у Чикаго. Але хто кого
переможе? Та й як усі ці персонажі пов’язані між собою? Про
це ви дізнаєтесь, додивившись
фільм до самого кінця.
Перш за все потрібно сказати,
що ці три вдови — чудові. Володарка премії «Оскар» Віола Девіс зіграла блискуче. Вона дуже
сильна, хоч і вразлива. Вона не

ВАРТІСТЬ РЕДАКЦІЙНОЇ
ПЕРЕДПЛАТИ:
Індекс

«ВДОВИ»:
вишуканість Гілліан Флінн
і сила Віоли Девіс

Наразі оформити передплату на газету «Вечірні Вісті» можна тільки через редакцію.
Сплатити передплату на газету «Вечірні Вісті» ви можете в
будь-якому відділенні державного або комерційного банку
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Мова

Отже, фільм заснований на
однойменному
британському серіалі 1983 року. Згідно із
сюжетом, Гаррі Роулінз (Ліам
Нісон) зі своєю бандою здійснює зухвале пограбування,
викрадаючи два мільйони доларів у якогось Джамала Менінга (Брайан Тайрі Генрі), який
балотується на посаду мера
Чикаго. Пограбування пройшло
успішно, ось тільки під час погоні фургон грабіжників вибухає і
всі гинуть. Згоряють і два мільйони доларів...
Через кілька днів до вдови
Гаррі Роулінза Вероніки (Віола
Девіс) приходить Джамал і виставляє їй рахунок на два мільйони. Тепер дружина Гаррі повинна будь-що виплатити борг.
Звичайно ж, у неї немає такої
величезної суми, але головна
героїня неодмінно щось придумає.
Так ось, Вероніка призначає
зустріч удовам напарників Гаррі: Лінді (Мішель Родрігес) і Еліс
(Елізабет Дебікі). Ці жінки після
загибелі своїх чоловіків також
перебувають у жалюгідному фі-
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Велике повернення:
від «Дамбо» до «Тома і Джеррі»
У Голлівуді новий тренд: кінокомпаніїмейджори вирішили екранізувати
найпопулярніші мультиплікаційні
фільми. Тут вам і «Дамбо»,
і «Король Лев», і навіть «Том
і Джеррі»! Несподівано? Ще й як!
Знаменитий режисер Тім Бьортон дуже
любить казки. У цьому ми змогли переконатися, подивившись його неперевершені
фільми «Аліса в Країні чудес» і «Чарлі і шоколадна фабрика». Тож зовсім не дивно,
що саме цей екстравагантний постановник зважився екранізувати легендарний
мультфільм «Дамбо» 1941 року, що оповідає про слоненя з неймовірно великими вухами, яке навчилося літати. Головні
ролі у фільмі виконують Колін Фаррелл,

Денні Де Віто, Єва Грін і Майкл Кітон. Ось
такий зірковий склад! До слова, вже відомо, що прем’єра картини відбудеться
28 березня 2019 року. Чекати залишилося недовго.
Своєю чергою режисер Гай Річі запрошує до розкішного східного світу Аладдіна,
створеного за допомогою сучасних технологій. Саме так цей постановник адаптує
до ігрового кіно однойменний мультфільм
1992 року. Роль Аладдіна виконає Мена
Массуд, Жасмін — Наомі Скотт, Джафара
— Марван Кензарі. Ну і головний сюрприз:
у джина перевтілиться знаменитий голлівудський актор Вілл Сміт. У прокат фільм
вийде 23 травня наступного року.
Далі по курсу — «Король Лев». Режисер Джон Фавро представить свою кіноверсію знаменитої казки, яка вийде в
прокат 19 липня 2019 року. Саме в цей
день оригінальний мультфільм відзначатиме 25-річний ювілей. Персонажів
озвучили: Дональд Гловер, Джеймс Ерл

Джонс, Чіветел Еджіофор, Елфрі Вудард,
Бейонсе та інші.
Також наступного року на великі екрани має вийти кіноадаптація мультфільму
«Мулан» 1998 року про дівчину, яка замаскувалася під чоловіка і вирушила на
війну. Свого часу ця анімація мала величезний успіх і заробила у світовому прокаті більше 300 мільйонів доларів. До слова,
прем’єру стрічки відклали на рік через те,
що компанія Disney дуже довго шукала
виконавицю головної ролі. В кінцевому
підсумку обрали Лю Іфей, зірку фільмів
«Заборонене царство» і «У вигнанні».
Американська
компанія-мейджор
Warner Bros. вирішила зняти повнометражний фільм за мотивами анімації «Том
і Джеррі». Його режисером може стати
Тім Сторі, який зняв першу частину «Фантастичної четвірки». Фільм поєднуватиме елементи мультиплікації і гру акторів.
Утім, головні герої Том і Джеррі не розмовлятимуть.

Сторінку
у підготувала
у
Євгенія ПРОРИВАЙ
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