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ПРИПУЩЕННЯ 

РЕЗОНАНС 

Литвин передчуває, що проти 
України введуть санкції

Спиртові держзаводи працюють 
на торгівлю з-під поли

Спікер Володимир Литвин при-
пускає, що Європа може ввес-

ти санкції проти України. Про це 
він сказав, виступаючи у Верхо-
вній Раді у вівторок.

На думку Литвина, Верховна 
Рада має «особливо відповідально 
поставитися» до рекомендацій єв-
ропейських структур, включаючи 
останню резолюцію ПАРЄ. «Усіх 
нас має мобілізувати факт зміни 
тональності цих документів. Якщо 
спочатку їх лейтмотивом були за-
охочення і рекомендації, то остан-
нім часом — імперативні вимоги», 
— сказав він. «Особисто в мене є 
відчуття запрограмованості на-
ступного кроку — санкцій. Бо ви-
конати все в короткий термін, а 
тим паче внести зміни до Консти-
туції — проблематично», — додав 
Литвин.

Спікер зазначив, що «на по-
рядку денному — питання автори-
тету країни» і за жодних обставин 
не можна допустити «заганяння 
держави в ізоляцію, як би це кому 
не хотілося».

«Рекомендації є рекомендації, 
а нам своє робити… Останнім рі-

шенням ПАРЄ мимоволі підіграло 
антиукраїнським силам в Україні, 
і не лише в Україні», — додав Лит-
вин.

Говорячи про роботу нової 
сесії парламенту, Литвин проци-
тував знаменитого російського 
юриста Коніна: «Люди, які сидять 
на задньому сидінні останнього 
вагона поїзда, милуються колією, 
що зникає вдалині, з надією по-
вернутися нею ж назад. У той же 
час, підхоплені силою потяга, вони 
все ж таки їдуть уперед, але тільки 
задом». «Задом наперед у нас вихо-
дить добре, а по-людськи поки що 
не дуже», — сказав він.

Нелегальний ринок спирту в 
Україні стрімко зростає. Із 

«лівого» спирту виробляють міль-
йони пляшок горілки. На чорному 
ринку можна легко купити алко-
гольну продукцію, зокрема спирт. 

Журналісти програми «Гроші» 
з ТСН вирішили купити такий 
продукт, після чого віддали його 
на перевірку в Науково-дослідний 
інститут спирту. «Він (спирт) міс-
тить токсичні компоненти, такі як 
толуол, двабутанон і ацетон. Ви-
користовувати його для харчових 
цілей неможливо. Він негативно 
вплине на здоров’я», — повідоми-
ла представник інституту. 

Небезпечну та контрафактну 
горілку з необлікованого спирту 
продають із-під поли майже в усіх 
магазинах країни. Лише 15 гри-
вень за пляшку, тоді як мінімальна 
дозволена ціна — 26 гривень.

Таємниця того, хто завдяки 
спиртовим махінаціям краде в 
бюджетників останні копійки та 
труїть українців, криється на дер-
жавних спиртозаводах. Їх понад 
сімдесят у країні, і всі вони під-
порядковані держпідприємству 
«Укрспирт». Спиртова монополія 
в усі часи була золотою жилою. 

«Укрспирт» мав би приноси-
ти в бюджет мільярдні прибутки. 
Утім, лише завдає державі збитків. 
Збагачує монополія в нашій країні 
когось іншого. Виробництво спир-
ту — за офіційною статистикою 
— постійно знижується. Одначе 
горілки на прилавках чомусь не 
меншає.

Експерти пояснюють: спирту 
не стає менше — просто дедалі 
більша його частина відходить у 
тінь. Придбана на чорному ринку 
партія лише підтверджує ці слова. 
Спиртом із держзаводів невідомі 
торгують наліво і направо. При 
цьому в керівництві «Укрспирту» 
відмовляються коментувати ситу-
ацію.

ПОРАДА 

Робочий день українців має починатися з 8-ї ранку

Для нормального функціонуван-
ня країни потрібно запровадити 

регіональний графік роботи по об-
ластях. Про це повідомив директор 
Головної астрономічної обсерваторії 
НАНУ Ярослав Яцків. 

За його словами, звичка прихо-
дити на роботу о 9-й ранку є асинх-
ронною природним ритмам. «За 
міжнародною класифікацією тим-
часових поясів, Україна знаходиться 
у другому часовому поясі, проте ми 
звикли ходити на роботу о 9-й ран-
ку. Скажіть, а що, в Польщі, Чехії, 
Німеччині й інших європейських 
країнах, які теж належать до цього 
поясу, ходять на роботу в цей час? 
Усі йдуть на вісім, а то й на сім», — 
пояснив Яцків.

Астроном упевнений, що по-
трібно скасувати переходи на літній 
і зимовий час, оскільки вони деста-
білізують роботу організму та краї-

ни в цілому.
«Ми пропонуємо, щоб поступо-

во, крок за кроком, центральні ор-
гани влади починали свою роботу з 
8-ї, і ми з вами потихеньку до цього 
звикнемо», — підкреслив Яцків.

А для того, щоб стабілізувати 
роботу в країні, потрібно ввести, на 
думку астролога, регіональні графі-
ки. Близько 95% країни знаходиться 
у другому часовому поясі, проте між 
Сходом і Заходом України досить іс-
тотні відмінності. «Так, наприклад, у 
Луганську потрібно ходити на робо-
ту о 7.00-7.30, у Києві — в 8:00, в за-
хідній частині України — 8.30-9.00. 
Тоді у нас буде повний порядок і не 
буде так багато політики в цьому пи-
танні», — упевнений Ярослав Яцків.

Покупців дорогих автівок «заганяють» 
на чорний ринок
Автосалони зобов’язали звітувати 
Мінфіну про клієнтів, які купили 
автомобіль вартістю від 150000 гри-
вень. Покупці, наприклад, «Тойота 
Королла» або «Хюндай Туксон», і, 
звичайно, крутих «Бентлі», «Ферра-
рі» і т. д., потрапили під контроль 
органів, що ведуть боротьбу з від-
миванням «брудних» грошей, а це 
Держслужба фінансового моніто-
рингу при Мінфіні, пише «Сегодня». 

Нагадаємо, в Україні з 2002 року 
діє закон про протидію відмиван-
ню коштів, одержаних незаконним 
шляхом, за яким банки повинні по-
давати відомості до Мінфіну про всі 
проплати понад 150 тисяч гривень. 
Тепер це ж зобов’язали робити й ав-
тосалони.

З лютого 2012 року, як роз’яснив 
гендиректор Всеукраїнської асоціа-
ції автомобільних імпортерів і диле-
рів Олег Назаренко, всі автосалони, 
які продають автомобілі вартістю 
понад 150 тисяч гривень, зобов’язані 
стати на облік як суб’єкти фінансо-
вого моніторингу, брати у клієнтів 
при продажу авто паспортні дані 
та з’ясовувати (хоча б формально, 
попросивши покупця вказати по-
ходження грошей, — авт.), звідки 
кошти на купівлю. «Ми за те, щоб 
боротися з «брудними» грошима, 
але до чого тут автосалони, про них 
навіть у законі не сказано, адже про-
давці не беруть ні готівку, ні безнал. 
Усі проплати йдуть через банки, не-
хай вони і звітують, — дивується 
Назаренко. — А якщо, наприклад, 
машина за 150 тисяч продається в 
кредит, клієнт вніс готівкою лише 30 
тисяч, то треба повідомляти про таку 
операцію чи ні? Насправді гроші від-
миваються не тут, а на автобазарах: 
там продають «Феррарі» за ціною 

«Жигулів» і не платять податків». 
З цим згодні й у салонах. «У нас 

всі проплати тільки через банк», — 
сказали в одному з них.

У Мінфіні стверджують, що все 
законно, автосалони — це «струк-
тури, які проводять фіноперації з 
товарами», про які сказано в законі, 
тому повинні звітувати. А вже держ-
служба фінмоніторингу, проаналі-
зувавши дані продажів, доручить, 
наприклад, податковій з’ясувати, 
звідки у громадянина гроші на до-
рогий автомобіль і чи сплатив він із 
них податки. 

У прес-службі ДПСУ підтвер-
дили, що Мінфін може дати таке 
доручення і такий контроль дійсно 
допоможе виявити тих, хто працює 

в тіні, не платить податки, а потім 
намагається витратити незаконно 
зароблені гроші.

На думку юриста Василя Мі-
рошниченка, це рішення Мінфіну 
— «типовий приклад зловживання 
правильною ідеєю». «Влада пере-
старалася, намагаючись змусити ще 
і продавців автомобілів «стукати» 
на покупців, — говорить Мірошни-
ченко. — Так, податкова має право, 
отримавши інформацію про дорогу 
покупку, наприклад, автомобіль, ви-
кликати його власника та попроси-
ти пояснити джерело доходів. Але 
якщо це стане масовим, люди будуть 
боятися йти в автосалони, підуть на 
чорний ринок і держава в результаті 
недоотримає податки».

Держборг України виріс 
до рекордних $60 мільярдів
У 2011 році загальний держборг України виріс на 
9,1%, або на 4,918 млрд. дол., і склав 59,216 млрд. 
доларів. Сукупний внутрішній держборг зріс за 
2011 рік на 11,3% — до 21,741 млрд. дол. Сукупний 
зовнішній держборг збільшився в 2011 році на 7,8% 
— до 37,474 млрд. дол. Нагадаємо, у поточному році 
Україна мусить повернути МВФ 3,7 млрд. доларів. 
Якщо Кабмін не знайде коштів, у країні буде визнано 
технічний дефолт.

В Україні 18 мільйонів людей 
отримують пільги
У Мінфіні повідомили, що Україна знаходиться на пер-
шому місці у світі за кількістю пільг, які держава надає 
населенню. За даними відомства, у країні нараховуєть-
ся 18 мільйонів осіб, які отримують одну з 380 кате-
горій пільг. «Треба враховувати, що держава не може 
одночасно виплатити всі соціальні пільги, передбачені 
законами. Межі платоспроможності держави, її бюджет 
і Пенсійний фонд, тим більше під час світової економіч-
ної кризи, вкрай обмежені», — сказано в повідомленні 
Міністерства фінансів.

51%
стільки чоловіків, за даними 
опитування, складає аудиторія 
українського Інтернету, 49% 
становлять жінки.

СПІВПРАЦЯ 

Договір про зону вільної торгівлі 
з СНД готовий до ратифікації

Адміністрація Президента цьо-
го тижня передасть договір 

про зону вільної торгівлі з СНД на 
ратифікацію до парламенту. Про 
це на погоджувальній раді заявив 
перший віце-прем’єр Андрій Клю-
єв.

Раніше депутат Анатолій Гри-
ценко озвучив інформацію про 
те, що АП не давала директив 
Прем’єру Миколі Азарову на під-
писання цієї угоди, і попросив 
Клюєва прокоментувати це. 

«Що стосується директив і 
угоди щодо створення зони віль-
ної торгівлі з СНД, то угода уже 
відпрацьована й передана в Адмі-
ністрацію Президента, — сказав 
Клюєв, не відповівши на питання 
про директиви. «Адміністрація на 
цьому тижні передасть до Верхо-
вної Ради проект, який був підпи-
саний», — додав він.

Клюєв також озвучив думку 
одного з єврокомісарів про те, що 
«зона вільної торгівлі не супер-
ечить створенню зони вільної тор-
гівлі з ЄС».

У свою чергу голова Верховної 
Ради Володимир Литвин повідо-
мив, що нині тривають консуль-
тації щодо проведення синхронної 
ратифікації угоди про зону вільної 
торгівлі з СНД разом із парла-
ментами інших країн, які беруть 
участь в цьому об’єднанні.

ОТАКОЇ 

У справі Еx.UA спливла фірма, що допомогала Бойкові 
купувати його вишку

Латвійці Юрій Пісковий і Валерій 
Вавилов, які вважаються влас-

никами файлообмінника Еx.UA, 
насправді є лише номінальними 
представниками невідомих осіб, 
найімовірніше, з України. Про це у 
своєму розслідуванні в Business New 
Europe пише журналіст Грехем Стек.

У березні 2011 року Юрій Піс-
ковий повідомив виданню Kyiv Post, 
що він є співвласником порталу. 
Сумніви у журналіста Business New 
Europe стосовно цього твердження 
виникли після того, як він виявив, 
що Пісковий тісно пов’язаний із лат-
війською структурою International 
Overseas Services (IOS). 

Нагадаємо, що за допомогою 
саме цієї структури була створе-
на компанія Highway Investment 
Processing, яка продала з маржею у 
150 мільйонів доларів «Чорномор-

нафтогазу» морську бурову установ-
ку, відому як «вишка Бойка».

Номінальними власниками 
Highway Investment Processing були 
рижани Ерік Ванагельс і Стан Горін.

Business New Europe виявив, що 
у 2010 році Пісковий відкрив офіс 
для київського представництва 
International Overseas Services (IOS), 
а також найняв туди персонал. Офіс 
розташовувався поблизу Верховної 
Ради та Кабінету Міністрів. Його 
було закрито наступного, 2011 року, 
одразу після гучних корупційних 
скандалів, пов’язаних із закупівлею 
бурової установки.

У 2011 році Пісковий повідомив 
BNE, що він відкрив офіс IOS, зро-
бивши послугу для свого товариша 
— менеджера IOS Арвіса Штайнбер-
га, а отже, не має жодних подальших 
стосунків до латвійської фірми.

А втім, принаймні одна офшорна 
компанія-власник Еx.UA — Altercom 
Ltd (Денвер, Сполучені Штати) — 
була створена однією з фірм IOS, 
а саме — панамською Cascado AG. 
Директорами цієї панамської фірми 
є відомі українцям Ерік Ванагельс 
і Стан Горін. Пісковий не зміг про-
коментувати BNE такий дивний збіг 
фактів. 

«Стосунки Піскового і IOS під-
живлюють підозру, що він є лише 
номінальним власником порталу. 
Багато хто вважає, що реальний 
власник знаходиться серед найбіль-
ших українських провайдерів або 
веб-хостерів. Це в принципі може 
пояснити, чому український сайт, на 
відміну від закритих американських 
файлообмінників, почав працювати 
знову так швидко», — пише Грехем 
Стек.


