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Сенцова та Кольченка готують 
до етапування 
Українського консула нарешті допустили до незаконно 
утримуваних у Росії українців Олега Сенцова та Олек-
сандра Кольченка.
Про це глава МЗС Павло Клімкін повідомив у вівторок 
на своїй сторінці в мережі Twitter. «Сьогодні нарешті 
допустили до Сенцова та Кольченка. Планується їхнє 
етапування...», — повідомив Клімкін. «Хлопці зберіга-
ють силу духу та дуже цінують будь-яку підтримку з 
України. Вони дуже хочуть додому. Цього дуже хочемо 
й ми», — зазначив міністр.

20
на стільки доларів за барель про-
гнозує падіння ціни нафти в 2016 
році банк Goldman Sachs. Спрог-
нозувати точніше не береться 
ніхто.
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Події

Яценюк збільшив собі зарплату 
на чверть
Про це йдеться в розпорядженні уряду № 1013. «У меж-
ах видатків на оплату праці, затверджених у кошторисах 
органів виконавчої влади, місцевого самоврядуван-
ня, прокуратури та інших органів, за рахунок виплат, 
пов’язаних із індексацією надбавок, доплат, премій 
підвищуються на 25 відсотків посадові оклади керівних 
працівників, спеціалістів і службовців, розміри яких за-
тверджено», — зазначено в документі. Зокрема, підви-
щення стосується посадового окладу Прем’єр-міністра 
в розмірі 20 мінімальних заробітних плат.

ЄС не планує 
відстрочок у 
введенні зони 
вільної торгівлі з 
Україною

Китай у Росію з грішми так і не прийшов,
хоча вона дуже сподівалася

У Мінську сформували робочий документ 
про амністію бойовиків

З України за 10 років нелегально вивезли 
майже 116 млрд доларів

Горілка з 1 січня може подорожчати до 90 
гривень

Надії Росії, що Китай закупо-
вуватиме стільки російського 

газу, що можна буде відмовитися 
навіть від частини європейського 
ринку, не справдилися.

Напередодні візиту до Китаю  
Прем’єр-міністр РФ Дмитро Мед-
ведєв відповів на запитання китай-
ської газети «Женьмінь Жибао». В 
інтерв’ю Прем’єр заявив, зокрема, 
що російсько-китайські відноси-
ни довірливого партнерства та 
стратегічної взаємодії вийшли на 
безпрецедентно високий рівень. 
На його думку, ці відносини від-
повідають російським національ-
ним інтересам, служать прикладом 
справжнього добросусідства та 
взаємоповаги, працюють на всебіч-
ну модернізацію двох країн, які жи-
вуть у ритмі нового століття.

— Перед нашими країнами сто-
їть масштабне завдання — до 2020 
року збільшити двосторонній то-
варообіг до 200 млрд доларів США, 
— сказав він.

Однак перспективи досягти 
заявленого рівня 200 млрд доларів 
товарообігу протягом наступних 
3 років виглядають вельми і вель-
ми туманними, вважає аналітик 
«Алор Брокер» Олексій Антонов. 
Він нагадує, що всього двома ро-
ками раніше планувалося, що до 
кінця поточного 2015 року масш-
таби торгового співробітництва 
між країнами досягнуть 150 млрд, 
однак за підсумками трьох кварта-
лів товарообіг скоротився на 30%, 
при цьому до кінця року скоро-
чення може цілком досягти і 35%. 
На хвилі охолодження відносин із 

Заходом Росія сподівалася, що ось-
ось до неї потягнеться китайський 
капітал, йшлося про сотні спільних 
проектів у сфері промислового ви-
робництва, енергетики, сільського 
господарства.

Зараз же про ці проекти всі за-
були з тієї простої причини, що 
Китай в Росію з грошима так і не 
прийшов. А не прийшов він тому, 
пояснює експерт, що інтерес КНР 
багато в чому диктувався масшта-
бами споживчого ринку Росії, але 
тепер ринок згортається, а перспек-
тиви його не викликають оптиміз-
му ні в кого. У структурі російсько-
го експорту в Китай, як, втім, і за 
іншими напрямами, вагому частку 
займає паливо. У міру зниження 
цін на нафту обсяги російського 
експорту в грошовому виражен-
ні знижуються. Одночасно з цим 
тануть надії щодо того, що Китай 
буде закуповувати стільки росій-
ського газу, що можна буде відмо-
витися навіть від частини європей-
ського ринку — на практиці Китай 
продовжує диктувати свої умови і 
при цьому нарощує обсяги імпорту 
туркменського газу, не забуваючи 
розвідувати власні надра.

Що стосується транзитної тор-
гівлі, то розвиток нового «Шовко-
вого шляху» (Китай – Азербайджан 
– Грузія – Туреччина), по якому вже 
запущений перший потяг, не зали-
шає сумнівів у тому, що китайська 
влада буде розвивати власні торго-
ві відносини зі світом самостійно і 
так, як це вигідно перш за все КНР, 
упевнений аналітик Олексій Анто-
нов.

Неофіційний робочий доку-
мент щодо питань амністії 

учасників бойових дій на Донбасі 
сформовано на переговорах Трис-
торонньої контактної групи з пи-
тань України в Мінську у вівторок. 
Про це заявив спецпредставник 
ОБСЄ Мартін Сайдік.

«Вже є неофіційний робочий 

документ із питань амністії. Він 
сформований за пропозицією сто-
рін і підлягає обговоренню в по-
дальшому», — сказав Сайдік.

Він додав, що на переговорах 
у вівторок сторони обговорювали 
«модальність спільних виборів» у 
так званих «ДНР» і «ЛНР».

Україна зайняла 14 місце в рей-
тингу країн з найвищими об-

сягами нелегального відтоку капі-
талів

За 10-річний період з Украї-
ни нелегально вивели 116,76 млрд 
доларів США, повідомляє РБК-
Україна з посиланням на дослі-
дження американської неурядової 
організації Global Financial Integrity.

Таким чином, Україна посідає 
14 місце в рейтингу (2004–2013 
роки) країн з найвищими обсягами 
нелегального відтоку капіталів.

За результатами дослідження, 
щорічно з України нелегально ви-
возять майже 11,7 млрд доларів. 
Найбільший обсяг нелегального 
вивозу капіталу з України зафіксо-
ваний у 2012 році — 21 млрд дола-
рів.

Перше місце в рейтингу займає 
Китай: з країни щорічно виводять 
140 млрд доларів. На другому місці 
— Росія зі 105 млрд доларів. У пер-
шу п’ятірку також увійшли Мекси-
ка, Індія та Малайзія.

Чергове підвищення акцизів 
на лікеро-горілчані вироби 

не врятує український бюджет, 
оскільки для споживачів купівля 
спиртного за новими цінами стане 
недозволеною розкішшю. Учасни-
ки ринку вважають, що старан-
нями Арсенія Яценюка та Наталії 
Яресько легальна горілчана галузь 
може взагалі припинити своє існу-
вання до весни 2016 року.

За словами голови асоціації 
«Укргорілка» Володимира Остапю-
ка, у випадку підвищення акцизу 
мінімальна ціна пляшки горілки 
0,5 л становитиме 90 грн, а тризір-
кового коньяку — 150 грн. Експерт 
зазначив, що підвищення цін при-
зведе до істотного зростання рівня 
тіньової економіки в алкогольній 
галузі.

Раніше Кабінет Міністрів Укра-
їни подав до Верховної Ради зако-
нопроект № 3630 «Про створення 
конкурентних умов у оподаткуван-
ні та стимулюванні економічної ді-
яльності в Україні». У ньому уряд 
пропонує парламенту з 1 січня 2016 
року підвищити акцизний податок 
на горілку на 100%. У результаті 
чергової псевдореформи вже через 
два тижні пляшка найдешевшої ле-
гальної горілки в роздрібній торгів-
лі буде коштувати близько 90 грн.

А до весни тіньовий ринок міц-
ного алкоголю зросте до 60–70% і 
більшість легальних виробників 
виявляться просто на межі бан-
крутства. Однак очікуваного зрос-
тання надходжень до державного 
бюджету не буде, оскільки алко-
гольна галузь, яка донедавна була 
візитною карткою країни, може 
взагалі припинити своє існування, 
вважають опитані учасники ринку.

«У результаті підвищення ак-
цизу на лікеро-горілчані вироби 
до 141,06 грн за одну літру стовід-
соткового алкоголю наступного 
року Україна стане чемпіоном сві-

ту з продажу сурогату, «паленки» 
та «лівої горілки», — прогнозує 
директор Асоціації «Укргорілка» 
Володимир Остапюк. Експерт за-
значає, що зараз держава має повну 
монополію на виробництво спирту 
та повний контроль над його реалі-
зацією.

«Разом з тим, сьогодні навіть на 
столичних ринках у будь-який час 
дня та ночі можна купити нелегаль-
ну горілку за 25 грн. Уже при чин-
них ставках податку тіньовий обіг 
лікеро-горілчаних виробів в Украї-
ні становить 40%. При цьому держ-
бюджет недоотримує 5 млрд грн», 
— розповідає Володимир Остапюк.

Але замість того, щоб сконцен-
труватися на боротьбі з тіньовим 
ринком і залучити додатковий 
п’ятимільярдний ресурс у бюджет, 
уряд Арсенія Яценюка та Мініс-
терство фінансів Наталії Яресько 
зокрема, продовжують тиск на ле-
гальний сегмент ринку, вважають 
експерти. 

«До чого це призведе? Гото-
ві споживачі купувати легальну 
пляшку горілки за 90 грн? Очевид-
но, що при нинішньому зубожінні 
населення вибір буде зроблений на 
користь сурогату», — вважає ди-
ректор «Укргорілки».

Як повідомляє ВООЗ, щорічно 
від отруєння сурогатним алкого-
лем в Україні помирають 10 тис. 
громадян, а в 2016 році кількість 
загиблих від «сурогату» може ви-
рости в кілька разів. У випадку 
прийняття законопроекту № 3630, 
відповідальність за ці смерті буде 
на Кабінеті Міністрів України, вва-
жають у галузевій асоціації.

Фахівці відзначають, що укра-
їнські виробники — єдині в Європі, 
які сплачують акцизний податок 
авансом, кредитуючи державу. При 
цьому уряд не просто саботує бо-
ротьбу з тіньовим ринком горілки, 
але й проштовхує через парламент 
псевдореформи, спрямовані на по-
дальшу тінізацію галузі.

Проблема ще й у тому, що ре-
альні надходження до бюджету від 
підвищення податку виявляють-
ся в рази нижчі за урядові плани. 
Експерти підрахували, що рівень 
фіскальної віддачі від акцизного 
податку в Україні дуже низький — 
всього 23% (іншими словами, уряд 
планує отримати збільшення над-
ходжень до бюджету від акцизного 
податку в 100 грн, а фактично отри-
мує всього 23 грн). Для порівняння 
— рівень фіскальної віддачі в ЄС 
становить 81%.

Держслужбу в Україні планують 
реформувати за рахунок ЄС та бюджету 

Про це в інтерв’ю DT.UA заявив 
голова Національного агентства 
України з питань державної служби 
Костянтин Ващенко, який виступив 
модератором підготовки зако-
нопроекту щодо реформи держ-
служби, поданого до ВР від імені 
Прем’єр-міністра й ухваленого 
напередодні. 

Першим джерелом фінансуван-
ня Ващенко називає держбюджет. 
«Оскільки сьогодні грудень, бюджет 
уже майже зверстано, і очевидно, 
що в 2016 році в нас не буде мож-
ливості знайти якісь серйозні суми. 
Це не означає, що ми будемо сидіти 
й чекати року 2017-го», — каже він. 
За словами чиновника, влада пла-
нує «оптимізувати» витрати на Каб-
мін, забираючи зайві міністерства й 
функції та паралельно скорочуючи 
кількість державних службовців. 
«Але є один ключовий нюанс: при 
цьому буде збережено фонд оплати 
праці міністерств. Сьогодні загаль-
ний фонд оплати праці становить 14 
мільйонів гривень. І його не змен-
шуватимуть, що дасть можливість 
підвищувати заробітні плати чинов-
никам, які залишаться, за рахунок 
внутрішніх резервів міністерств. 

Цей принцип кардинально змінить 
підхід до реформи тих-таки міні-
стрів, які завжди як вогню боялися 
скорочення і, щоб не втратити фі-
нансування, трималися за кожну 
порожню одиницю. Треба сказати, 
що процес оптимізації функцій та 
скорочення апарату вже запущено в 
Міністерстві економіки та в Мініс-
терстві фінансів, наприклад. Вони 
втратили вже до 40% штату. При 
цьому фонд оплати праці залишився 
той самий, і вже сьогодні заробітна 
плата працівників цих міністерств 
істотно відрізняється від заробітної 
плати інших держслужбовців», — 
наголосив чиновник. 

Другим джерелом фінансування 
Ващенко називає Євросоюз, який 
виділив на українські реформи 1 
мільярд 800 мільйонів євро. «Як я 
вже сказав, ідеться про реформу 
державного управління в цілому та 
доплати до заробітної платні. Щодо 
останнього зараз під час перегово-
рів озвучуються досить різні цифри 
— від 30 до 50 мільйонів євро на рік. 
Начебто й небагато, але ми ж не спо-
діваємося лише на ці ресурси. Але в 
будь-якому разі, сподіваємося, вони 
будуть», — заявив голова Нацагент-
ства. 

За його словами, під час децен-
тралізації чимало функцій і повно-
важень відійде на місця, тому тре-
тім джерелом фінансування мають 
стати громади. «Разом із функціями 
туди підуть і чиновники. У територі-
альних громад з’явиться право, ви-
ходячи з рівня свого економічного 
розвитку, самостійно визначати як 
кількість необхідних їм чиновників, 
так і рівень їхньої заробітної пла-
ти. Тобто, рівень заробітної плати в 
органах місцевого самоврядування 
буде прямо пов’язаний з тим, на-
скільки ефективно громада працює 
та розвивається. Що досить важли-
во. Бо сьогодні, приміром, у голови 
районної адміністрації прямих сти-
мулів залучати інвестиції немає. А 
завтра такі стимули з’являться», — 
розповів Ващенко.

Говорячи про контроль над 
освоєнням коштів Євросоюзу, го-
лова Нацагентства заявив, що 1 
мільярд 800 мільйонів євро від ЄС 
заплановано на побудову держави 
загалом, і тут (окрім реформи сис-
теми держуправління) йдеться про 
податкову реформу, децентраліза-
цію та інші реформи. «600 мільйонів 
— на реформу державного управлін-
ня в цілому. Що включає адмінре-
форму, реформу адміністративних 
послуг, Кабміну й ЦОВ, електронне 
самоврядування, заробітну плату», 
— розповів Ващенко, при цьому 
зазначивши, що головний розпо-
рядник фінансів у країні — Кабмін, 
який подав закон до парламенту і 
якому «відповідати за використання 
коштів перед ЄС». 

Нагадаємо, 10 грудня Верховна 
Рада прийняла Закон «Про держав-
ну службу» в новій редакції. Урядо-
вий законопроект № 2490 в цілому 
підтримав 261 народний депутат. 
Закон визначає принципи профе-
сійної, політично неупередженої, 
орієнтованої на громадян державної 
служби, яка функціонує в інтересах 
держави та суспільства. Закон наби-
рає чинності 1 травня 2016 року. 

Жодної відстрочки щодо впро-
вадження зони вільної торгів-

лі України з Європейським Союзом 
(ЄС) не буде. Про це на зустрічі з 
журналістами заявив керівник від-
ділу торгівлі та економіки представ-
ництва ЄС в Україні Ніколас Бердж.

«Півтора року ми вели тристо-
ронні переговори, але не можемо 
зрозуміти, в чому полягають еконо-
мічні побоювання Росії. Економічні 
дослідження показують, що угоди 
про ЗВТ мають позитивний вплив 
як на країни, які підписують угоду, 
так і на сусідів. Росія заявляє, що їх 
турбує те, що їхні ринки будуть на-
повнені європейськими товарами, 
які будуть йти через Україну. Ми 
намагалися зрозуміти цей аргумент, 
але досі він не має сенсу», — заявив 
Бердж.

Бердж також закликав Росію не 
вводити санкції проти України, зо-
крема не застосовувати заборону на 
імпорт української сільгосппродук-
ції та не підвищувати митні тарифи, 
оскільки це суперечить угоді про 
ЗВТ між Україною та Росією. «Якщо 
російська сторона виконає погрози, 
ми припинимо будь-які тристоронні 
переговори», — зазначив він.

Президент Росії Володимир Пу-
тін доручив продовжити до кінця 
грудня 2015 року дискусію про на-
слідки для Росії угоди про асоціацію 
України з Європейським Союзом.


