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Уже можна — тримати
грошi там!

Мiльйони переглядiв,
i ви багатi!
Уявiть собi: ви знiмаєте коротке вiдео про своє
життя, дiлитеся думками
на рiзнi теми, розповiдаєте про свої вподобання в
їжi чи одязi... Ну, тi самi теревенi, тiльки записанi на
камеру. А далi завантажуєте вiдео в iнтернет, i вам за
це ще й платять! Скiльки?
Та шаленi суми!
За одне таке вiдео влогер
(а так називають вiдеоблогерiв) може заробити вiд
кiлькох сотень до тисяч доларiв за день!
...Владислав Гречка живе у Кропивницькому, йому п’ятнадцять, а влогерством захопився ще пiвтора року тому. Тематика
його каналу — кадри з повсякденного життя. Без
жодного сценарiю, тiльки
з камерою в руках, юний
влогер знiмає все, що вiдбувається з ним у реальному часi. Пiд одним таким
вiдео Влад збирає бiльш
як тисячу переглядiв. Тепер трохи цифр: 1000 переглядiв дорiвнює одному
долару, тодi як уже 10 000
— десяти.
“Найчастiше влогери заробляють на рекламi. Проте щоб це зробити, потрiбно мати хоча б 300
пiдписникiв, — зауважує
Владислав. — Тодi ж можна пiдключити монетизацiю коштiв. Таким чином,
реклама краще розповсюджується по вiдеоканалах,
але за це вона теж бере свої
грошi: 30 вiдсоткiв самої
суми вашого доходу”.
А, наприклад, вiдомий
влогер Андрiй Мартиненко має близько чотирьох
мiльйонiв переглядiв майже кожного вiдео. Вiн знiмає, як порпається в смiтнику та їсть iз нього, як
цiлком обмазується зеленою фарбою та гуляє так
мiстом, як лягає у труну, а
його друзi несуть її... Згiдно
з його прайс-листом на каналi, цiни на рекламу — вiд
9 до 20 тисяч гривень. Серед розцiнок i сума за особисту зустрiч iз влогером.
За повнiстю зняте окреме
вiдео, присвячене певному каналу або ж продукцiї,
— 30 тисяч гривень. Андрiй також береться за про-

дюсування певних каналiв,
де вiн набирає пiдписникiв
для замовника. Так, у його розцiнках плюс 5 тисяч
пiдписникiв = 1 тисяча доларiв, 10 тисяч пiдписникiв
= 2 тисячi доларiв, а 100
тисяч пiдписникiв = 20 тисяч доларiв.
До речi, наявнiсть професiйної камери не обов’язкова складова роботи влогера. “Заробляти можна
навiть вiдеокамерою з телефону! — зазначає Ольга Резнiкова, автор влогу
про Україну. — Моє перше вiдео було уроком української мови. Воно дуже
швидко стало популярним,
i я почала знiмати на найцiкавiшi теми для iноземцiв про Україну. Серед них
були рiзниця мiж українською та росiйською мовами, нашi традицiї та, звiсно
ж, багато питань про українських дiвчат. Останнє
вiдео, до речi, найпопулярнiше, адже зiбрало 316 тисяч переглядiв. Нинi основну статтю мого заробiтку
становить реклама. Iнколи
рекламодавцi можуть присилати свiй товар абсолютно безплатно. Усе, що вони
просять натомiсть, — зняти увесь процес розпакування товару на камеру та
завантажити його на канал. Влогер також має свої
вiдсотки вiд покупцiв, котрi вибирають продукцiю
компанiї саме пiсля перегляду вашого влогу. Нинi
найпростiше розкрутити
влог iз косметикою, стилем
життя та iграми. Досить
кiлькох мiсяцiв, i вже можна отримувати одинадцять
тисяч гривень i бiльше!”
Ось так, добре розкрутившись на своїх влогах,
люди часто звiльняються
зi звичних робiт та живуть
лише на дохiд вiд вiдеороликiв.
“Ранiше я працювала
маркетологом в IТ-компанiї, а тепер у декретi, —
пiдсумовує Ольга Резнiкова. — Та влогерство для
мене — те, чим я хочу займатись. Тож я розкручу
свiй влог так, що менi не
треба буде ходити на роботу!”

Крiстiна ВIСЛЯНСЬКА

■■Закiнчення. Початок на стор. 8

■■О. Кущ:

— Доходи, якi отримують за межами України, обов’язково потрiбно декларувати в Українi. Що стосується
оподаткування, то якщо Україна пiдписала з країною, де працює наш гро-

— Для яких операцiй фiзичним
особам усе ще буде потрiбна iндивiдуальна лiцензiя НБУ?

■■П. Федчук:

— Фiзичним особам потрiбно й надалi отримувати iндивiдуальну лiцензiю, якщо для здiйснення iнвестицiї
за кордон чи розмiщення коштiв на
рахунку за кордоном треба переказувати кошти з рахункiв, вiдкритих
в Українi. Передусiм це стосується
значних сум, якi фiзична особа не
може без перешкод перевезти через
кордон, або сама валютна операцiя
передбачає тiльки безготiвковий переказ, а кошти перебувають на рахунках в Українi. Також обов’язково
й надалi будуть отримувати iндивiдуальнi лiцензiї юридичнi особи та
фiзичнi особи — пiдприємцi.
— Чи доходи, якi нашi громадяни
отримали за кордоном i розмiстили там на рахунках, треба декларувати в Українi i сплачувати тут iз
них податок?

“Передусiм це
стосується значних
сум, якi фiзична
особа не може без
перешкод перевезти
через кордон”.
мадянин, вiдповiдний договiр про
уникнення подвiйного оподаткування, тобто коли передбачено, що трудовi доходи оподатковують у тiй країнi,
де їх отримали, то в нього немає фiнансових зобов’язань зi сплати податку.
Якщо такого договору не укладено, то
за пiдсумками року фiзична особа має
задекларувати доходи в Українi i сплатити з них прибутковий податок.
— Чому НБУ скасував iндивiду-

альнi лiцензiї для фiзичних осiб на
розмiщення коштiв на закордонних
рахунках? Невже так затурбувався
про наших заробiтчан та студентiв?

■■П. Федчук:

— Лiбералiзацiя валютних операцiй насамперед є однiєю з вимог iнтеграцiї в ЄС. Адже згiдно з Угодою про
асоцiацiю мiж Україною та ЄС сторони зобов’язанi забезпечити вiльний
рух капiталу мiж громадянами.
Можна сказати, що НБУ поступово
пристосовує валютне законодавство
до реалiй сьогодення й легалiзує певною мiрою працю наших заробiтчан за
кордоном та iнвесторiв, якi вiдкривають там свою справу. Заробiтчани зможуть без проблем отримувати на рахунки за кордоном заробiтну плату та використовувати її на свої потреби, скажiмо,
вiдкрити власну справу чи переказувати її рiдним в Україну, не проходячи
тривалої процедури лiцензування та не
хвилюючись, що заробленi кошти можуть вiдiбрати дорогою додому.

Леся ЯСИНЧУК

Свiй зiгнив, чужий не по кишенi

Україна зменшила iмпорт часнику з Китаю наполовину

Китайський часник став задорогим
для українцiв. Через це у 2016 роцi ми
завезли його вдвiчi менше, нiж попереднього року, — лише до 3,2 тисячi
тонн.

— Торiк в Українi зiбрано 188 тисяч тонн цього продукту, — каже Петро Лахай, експерт Українського клубу аграрного бiзнесу. — При цьому
iмпортовано лише 3,3 тисячi тонн, з
яких 2,7 тисячi завезли з Китаю, найбiльшого iмпортера часнику до України. Частка цiєї країни в загальному
iмпортi цiєї продукцiї — 86%. У 2015,
2014 та 2013 роках вона становила
95 — 100%.
— Чи означає це, що нам бракує
власного часнику?
— Україна повнiстю покриває свої
потреби за рахунок власного часнику. Однак, оскiльки майже весь вiн
виробляється у приватних господарствах (близько 99%), де немає умов
для його належного зберiгання, то
бiльша частина врожаю дуже швидко
псується. Через це, незважаючи на те,
що китайський часник дорожчий за
український, на нього є попит на нашому ринку. Вiн добре збережений,
калiбрований (одного розмiру та сорту), гарно обрiзаний та зручно упакований у мiшечки по 3 — 20 головок.
— Чому iмпорт зменшився наполовину?
— Оптова цiна китайського часнику щороку зростає. Коли ми почали
завозити його, у 2006-му, вiн кошту-
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Популярний вiдеоблогер за
один день може заробити
кiлька сотень доларiв
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вав 33 центи за кiлограм, а минулого року — 1,04 долара. Тому цiна на
внутрiшньому ринку в деякi днi перевищувала 120 гривень за кiлограм...
— Україна також експортує свiй
часник. Куди i скiльки?
— На продаж за кордон iде добiрний, найкращий часник, якого в нас
дуже мало. Як правило, продаємо насiннєвий. У 2016 роцi Україна експор-

тувала 195 тонн часнику. Це небагато, але такий показник найбiльший
за останнi шiсть рокiв. Продавали
часник у Бiлорусь (61% експорту),
Латвiю (13%), Канаду (11%). У 2014
роцi ми продавали його за кордон по
48 центiв за кiлограм, а у 2016-му —
по 1,47 долара.

Свiтлана ОЛIЙНИК

I як конкурувати з такими цiнами?!

У багатьох європейських країнах вартiсть електроенергiї для бiзнесу набагато нижча, нiж в Українi
Промисловi споживачi скаржаться
на високi цiни на свiтло. Бiзнесмени не розумiють, чому в бiднiй
Українi з найнижчими в Європi зарплатами електроенергiя
коштує дорожче, нiж у розвинутих державах. Ще й пiдприємцiв
змушують сплачувати за свiтло
наперед, тобто вимагають авансовi платежi.
Чому склалася така ситуацiя i
чи справдi нашим бiзнесменам
доводиться в рази переплачувати
за електроенергiю?
— З нового року немає єдиних
тарифiв на електроенергiю для
непобутових споживачiв, вони
рiзняться залежно вiд регiону,
— розповiдає Андрiй Герус, експерт, колишнiй член Нацiональної комiсiї з регулювання електроенергетики i комунальних по-

слуг. — Iндустрiалiзованi регiони,
де висока концентрацiя великих
промислових споживачiв, сплачують за електроенергiю за дещо нижчим тарифом, менш iндустрiально розвинутi регiони — за
трохи вищим. Але в середньому
споживачi першого класу напруги (35 кВ i бiльше) сплачують 150
копiйок за 1 кВт-год. (без ПДВ)
та 180 копiйок — з ПДВ, другого
класу напруги (менш як 35 кВ) —
близько 190 копiйок без ПДВ та
230 — 240 копiйок — з ПДВ.
— Скiльки платять за електроенергiю бiзнес та промисловi споживачi в Європi?

■■А. Герус:

— Цiни на електроенергiю в
Українi для бiзнесу вищi, нiж у
багатьох країнах Європи. Наприклад, тодi як українським споживачам другого класу напруги 1

кВт-год. обходиться в середньому
в 0,07 євро, то пiдприємцям у Фiнляндiї та Данiї — 0,06 євро за 1
кВт-год., Швецiї та Норвегiї — ще
менше. Нижчi цiни для промислових споживачiв, анiж в Українi, у
Канадi та США.
— Бiзнес та промисловiсть у
Європi платять у середньому 15
— 20 євроцентiв за 1 кВт-год., —
додає Юрiй Корольчук, член спостережної ради Iнституту енергетичних стратегiй. — А населення — 20 — 30 євроцентiв. Тобто
в країнах ЄС вартiсть свiтла для
побутових споживачiв вища, нiж
для бiзнесу, на вiдмiну вiд України. I це логiчно, бо доставка малого обсягу електроенергiї передбачає бiльшi витрати.
Через бiднiсть та низьку купi
вельну спроможнiсть наше населення оплачує тепер фактично

лише 57% економiчно обгрунтованої цiни. Тому й вiдбувається
перехресне субсидiювання населення за рахунок iнших споживачiв, зокрема й промисловостi.
Рiчний обсяг перехресного субсидiювання перевищує 30 млрд.
гривень.
— Якi мали б бути тарифи в
нас?

■■А. Герус:

— Цiни на електроенергiю для
бiзнесу мали б бути щонайменше на 15% нижчими вiд нинiшнiх. Багато складових вартостi
електроенергiї в Українi дешевшi,
нiж у ЄС — скажiмо, у нас велику
частку становить атомна енергетика, маємо i своє вугiлля. Плюс
— невисокi витрати на зарплати, зокрема шахтарям. Але чомусь кiнцевi споживачi цього не
вiдчувають.

До речi, тарифи для наших промислових споживачiв на 10 —
40% вищi, нiж у Росiї i на 20 —
70%, анiж у Казахстанi. Цi країни
— однi з основних конкурентiв
України на експортних ринках
металургiї, де електроенергiя становить 10 — 40% собiвартостi
продукцiї. Були прецеденти, коли через високу цiну на електроенергiю закривалися навiть нашi
заводи.
Зауважу, що, хоча бiзнес давно платить ринкову цiну за свiтло, якiсть послуг у нас не можна
порiвняти з європейською: приєднання вiдбувається повнiстю
за рахунок споживача, у Європi
це частково вже закладено в тариф. Та й кiлькiсть випадкiв переривання подачi електроенергiї
в Українi набагато бiльша.

Леся ЯСИНЧУК

