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ПЕНСІЙНИЙ
ЗАШМОРГ

«Пенсійна реформа людоцентричного
уряду» продавлена. Верховна Рада
228 голосами узаконила документ,
який прирікає українців працювати до
самого скону. Гройсман, перебуваючи
в Раді, не приховував радості. Бо під
приводом зростання пенсій йому вдалося
проштовхнути приховане підвищення
пенсійного віку та скорочення виплат
у майбутньому приблизно на 30%.
ПРАЦЮЙТЕ ДО СМЕРТІ
Законом передбачено, що пенсійний стаж, потрібний для виходу на заслужений відпочинок,
суттєво зміниться. Тим, хто планує вийти на пенсію у 2018-му, замість 15 років знадобиться вже
25. Якщо стаж людини менший за 25, але більший
за 15 років, їй можна буде вийти на пенсію тільки
в 63. Якщо ж стаж зовсім мізерний, доведеться
працювати до 65 років. До 2028 року страховий
стаж має ще збільшитися — до 35 років.
Депутатам вдалося додати в урядовий документ свої ініціативи щодо стажу для студентів
денної форми навчання, підприємців та жінок,
які перебували в декреті. Але зарахують його
далеко не всім через задекларовані дивні часові рамки.
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Так, до страхового стажу віднесуть відпустку в зв’язку з вагітністю у період від 1 січня 2004 року до
30 червня 2013 року включно. Тобто якщо жінка народила дитину в
2012-му й перебувала в декреті три
роки, їй зарахують лише рік.
Навчання у вузах за денною формою на умовах державного замовлення, а також навчання в аспірантурі й докторантурі зараховуватимуть
до стажу, якщо ви опановували науку від 1 січня 2004 року до 31 грудня 2017 року включно. А тим, хто закінчив виш раніше чи пізніше, нічого
не світить.
Також у фінальному тексті закону сказано, що у ваш страховий
стаж запишуть ведення підприємницької діяльності за спрощеною
системою оподаткування від 1 січня
1998 року до 30 червня 2000 року.
Для цього підприємцям потрібно

надати пенсійним органам довідку
про реєстрацію. Крім того, до стажу
додають підприємницьку діяльність
за спрощеним оподаткуванням від
1 липня 2000 року до 31 грудня
2017 року включно — за умови
сплати підприємцем страхових внесків. Військову службу до 31 грудня
2017 року теж вам зарахують.
Закон передбачає, що два роки стажу можна докупити. За словами міністра соціальної політики Андрія Реви,
компенсація за кожен рік має коефіцієнт 2. Тобто якщо зараз сума ЄСВ
становить 704 грн, то доплатити доведеться 1 тис. 408 грн за кожен місяць.
А це 16 896 грн за рік. Навряд чи в багатьох українців передпенсійного віку
знайдеться стільки зайвих грошей.
Тому люди волітимуть працювати.
В нормі про підвищення страхового стажу є домішка з дуже неприємним присмаком. По-перше, в Україні

ЗАКОН ПЕРЕДБАЧАЄ, ЩО ДВА РОКИ СТАЖУ МОЖНА
ДОКУПИТИ З РОЗРАХУНКУ 1 ТИС. 408 ГРН ЗА КОЖЕН
МІСЯЦЬ. ТОБТО РІК СТАЖУ КОШТУВАТИМЕ 16 896 ГРН
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роботодавці не поспішають легально
працевлаштовувати
робітників. Наразі в «тіні» працюють понад
8 млн громадян. Відповідно якщо в
людини немає офіційної роботи, про
жоден стаж не йдеться.
Інша проблема — можливість працевлаштуватися після 40 років. Вірніше сказати, неможливість. І хоч оголошення від підприємств про наявну
вакансію не містять вікових обмежень, потенційний роботодавець або
телефоном, або під час особистої
зустрічі скаже, що ви не підходите.
На жаль, уряд нічого не зробив, щоб
покласти край тіньовій зайнятості та
стимулювати роботодавців наймати
людей старшого віку. Тому тим, кому
нині пенсія вже замаячила на горизонті, не варто розраховувати на безбідне життя у майбутньому.
Але головне питання: чи багатьом
українцям вдасться до цього дожити?
Адже хоч влада щоразу киває на Європу, де люди працюють до 65 років,
вона воліє замовчувати, що західні
пенсіонери в середньому живуть до
82–83 років. Українці такою тривалістю життя похвалитися не можуть…
(Закінчення на стор. 5)

Рекомендованная цена
2 грн 50 коп.
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Вечерние Вести №40(3135)
№ 40(3135),, 9–16 октября 2017 г.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В Верховной Раде плевать хотели на закон. Если
президенту нужно, любую бумажку, наскоро написанную
на колене, проголосуют как надо. Ради этого можно и
процедуры прохождения законопроекта игнорировать,
и Регламент нарушать. Кто-то не согласен? Значит, агент
Кремля. Заклеймить его позором! Именно так были
проголосованы два президентских законопроекта
о реинтеграции Донбасса. Тема возвращения
оккупированных территорий слишком важна для
украинского общества, поэтому подача и рассмотрение
законопроектов в спешном режиме, с нарушением
всех возможных процедур, недопустимы. Но…
В СПЕШНОМ РЕЖИМЕ
Законодательные инициативы о реинтеграции были долго
окутаны завесой тайны. В начале лета президент Порошенко
впервые заявил о необходимости принятия такого закона, в
котором будут прописаны меры
по возврату оккупированных
территорий. Однако хоть о документе говорили много, его текста в глаза не видели.
И вот 4 октября на сайте парламента появились два законопроекта: №7163 «Об особенностях государственной политики
по обеспечению государственного суверенитета над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской
областях» и №7164 «О создании
необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в
отдельных районах Донецкой и
Луганской областей».
Парламентский комитет по
вопросам нацбезопасности и
обороны в тот же день умудрился успеть одобрить один из
документов. Одобрил бы и второй, если бы депутаты не потребовали убрать из текста все
пункты о выполнении Минских
договоренностей. И президент,
который в эти дни частенько
появлялся в Раде, быстро вносит изменения в законопроект
№7164. Без помпы и перерезания ленточек. Даже не появляясь в сессионном зале.
А дальше все пошло по накатанной. Профильный комитет
буквально за десять минут одобряет законопроект с изменениями и… уже вечером 5 октября оба документа готовят для
голосования по сокращенной
процедуре. Но не сложилось.

Регламент, еще до обеда успел
подписать принятый за основу и
в целом законопроект №7164.
«Андрей Парубий систематически подписывает законопроекты, не имея на то законных
оснований! Он должен выждать
два дня и, если не будет никаких замечаний, только тогда
подписывать! А ведь по законопроекту №7164 уже есть три
постановления об отмене голосования! Он — не председатель
Верховной Рады, независимого законодательного органа.
Он — факсимиле президента»,
— возмутился народный депутат от «Батьківщини» Алексей
Рябчин.
Политолог Петр Олещук признается, что ему не нравится
проект закона о реинтеграции
Донбасса. Причина проста: доку-

ТЕРРИТОРИЯ БЕЗЗАКОНИЯ
ект, не противоречащий Конституции и здравому смыслу.
Но этого не сделали, чтобы, не
дай бог, согласованный с западными партнерами текст не был
изменен.
«То есть в очередной раз стало очевидно, что наш парламент
— это фикция, законодательная
процедура — это фикция, а все
решают «взрослые дяди». Таким
образом, игнорируя элементарные демократические про-

районы Донбасса оккупированными территориями, не упоминая при этом Крым. Ко второму
чтению эту недопустимую ошибку обещают исправить. Но время покажет, как именно будет
выписан текст.
Согласно
законопроекту,
осуществление
мероприятий
по обеспечению национальной
безопасности и обороны, сдерживанию и отпору российской
вооруженной агрессии в Донец-

ЗАКОНОПРОЕКТ №7163 В КОИ-ТО ВЕКИ
НАЗЫВАЕТ ОТДЕЛЬНЫЕ РАЙОНЫ ДОНБАССА
ОККУПИРОВАННЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ,
НЕ УПОМИНАЯ ПРИ ЭТОМ КРЫМ.
КО ВТОРОМУ ЧТЕНИЮ ЭТУ НЕДОПУСТИМУЮ
ОШИБКУ ОБЕЩАЮТ ИСПРАВИТЬ
менты не прошли полноценной
законодательной процедуры.
«К сожалению, в Администрации президента считают,
что законодательную процедуру придумали какие-то «враги»,
поэтому ее надо игнорировать.
Один из (теоретически) важнейших законопроектов, который
(теоретически) должен обеспечить условия для решения
важнейшего вопроса — восстановления территориальной целостности, вносится таким об-

цедуры, у нас строят «витрину кой и Луганской областях будет
демократии». Это ненормально», возложено на Объединенный
оперативный штаб Вооружен— подчеркнул Олещук.
ных сил Украины. Сегодня главным органом в общегосударСКРЫТЫЕ КАМНИ,
ственной системе борьбы с
ПОДВОДНЫЕ ТЕЧЕНИЯ
террористической деятельноЧто же дадут Украине при- стью является СБУ. Поскольку,
нятые законопроекты? Отчего согласно Закону «О борьбе с
в сессионном зале во время терроризмом», организация и
антитеррористиголосования было так жарко проведение
и дымно? Провластное боль- ческих операций возложена на
шинство подавало их под со- Антитеррористический центр
усом признания России стра- при СБУ.

ЗАКОНОПРОЕКТ №7164, НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД, ЛИШЬ ПРОДЛЕВАЕТ
НА ГОД ПРИНЯТЫЙ В 2014-М ЗАКОН «ОБ ОСОБОМ ПОРЯДКЕ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОТДЕЛЬНЫХ РАЙОНАХ ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ
ОБЛАСТЕЙ». НО В НЕМ ТЕ ЖЕ НОРМЫ, ПРОТИВ КОТОРЫХ ПРОТЕСТОВАЛО
УКРАИНСКОЕ ОБЩЕСТВО. ЭТО АМНИСТИЯ БОЕВИКОВ, СОЗДАНИЕ
НАРОДНОЙ МИЛИЦИИ, НАЗНАЧЕНИЕ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ И СУДОВ
ПО СОГЛАСОВАНИЮ С МЕСТНЫМИ ОРГАНАМИ САМОУПРАВЛЕНИЯ
Депутаты от «Батьківщини»,
«Самопомочі» и «Свободи» заблокировали трибуну парламента.
Однако на следующий день,
в пятницу, представители провластных фракций одержали
реванш — нормативные акты
были проголосованы. Более
того, спикер Парубий, нарушив
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разом, чтобы никто не успел его
прочитать и изучить. Собственно, всех в очередной раз «поставили перед фактом»», — написал
эксперт на своей странице в
«Фейсбуке».
По его мнению, можно было
спокойно обсудить все спорные
моменты и принять действительно нормальный законопро-

ной-агрессором, возможности
ввода миротворцев и продления санкций со стороны наших
западных партнеров. Но ведь
еще в начале 2015 года Рада
приняла постановление, в котором Россия признана странойагрессором.
Да, законопроект №7163 в
кои-то веки называет отдельные

Чтобы передать управление
боевыми действиями от СБУ
Объединенному оперативному
штабу ВСУ, необходимо официально избавиться от названия
«АТО». Отныне, гласит законопроект, антитеррористическая
операция будет называться
«меры безопасности по восстановлению суверенитета и
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территориальной целостности
страны».
По мнению военного эксперта Олега Жданова, применение
данного термина не характеризует реальную ситуацию на
Донбассе. Более того, такое
понятие не используется ни в
одном международном документе.
Однако особую опасность
представляет
законопроект
№7164, который после подписи
спикера отправился к Порошенко. На первый взгляд, документ
лишь продлевает на год принятый в 2014-м закон «Об особом
порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».
Но в нем те же нормы, против
которых протестовало украинское общество. Это амнистия
боевиков, создание народной
милиции, назначение органов
прокуратуры и судов по согласованию с местными органами
самоуправления.
Правда, в законопроекте указано, что проведение выборов
на Донбассе будет возможно
лишь после «вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а
также боевиков и наемников с
территории Украины». Но где
гарантия, что потом закон не
перепишется так, как это будет
кому-то нужно?
Заместитель главы фракции
«Батьківщина» Сергей Соболев
констатировал, что день принятия законопроектов о реинтеграции является трагическим
для украинского парламента.
По мнению депутата, это голосование можно поставить в
один ряд с теми заседаниями,
на которых происходили самые грубые нарушения закона,
в частности, одобрение Харьковских соглашений и законов
16 января.
«Думаю, время расставит
свои точки над «і». То, что сегодня произошло, — это черная
страница истории парламента,
ведь истинную сущность проголосованных законопроектов
пытались скрыть», — подытожил
парламентарий.

Антонина МИРОШНИЧЕНКО
Подписной индекс:
23115

gazetavv.com
(044) 359-04-54
Помните диктаторские
законы 16 января? Вскоре
эти нормы покажутся нам
цветочками по сравнению
с принятой на прошлой
неделе так называемой
судебной реформой.
Законы, протянутые
«регионалами» в 2014 году,
были поистине страшными.
Но нынешние изменения в
законодательство
на порядок опаснее — они
сделают беззащитными
всех простых украинцев.
А для непростых
станут своеобразной
индульгенцией.

Вечерние Вести №40(3135)
№ 40(3135),, 9–16 октября 2017 г.

ПОЛИТИКА

КОНЕЦ ПРАВОСУДИЯ

РОЖДЕНИЕ «НОВОЙ» КОАЛИЦИИ
Перед летними каникулами
Верховная Рада в первом чтении
проголосовала один из самых
больших в истории законопроектов — №6232, насчитывающий
794 страницы! Автором документа стал лично президент Петр Порошенко, предложивший внести
изменения в семь кодексов и 18
законов, а еще несколько кодексов подать в новой редакции
(Хозяйственный процессуальный,
Гражданский
процессуальный,
Кодекс административного судоустройства). После положительного голосования глава государства восторженно говорил: «Что
главное в этой реформе, так это
восстановление справедливости,
восстановление правды, которую
невозможно вернуть в жизнь людей без изменений в судах. Это
завершение масштабной перезагрузки всех ветвей власти… Людям судебная реформа возвращает право на справедливый суд».
Справедливый?
После каникул Банковая торопила так называемое большинство с принятием документа. Вот
только нужно было рассмотреть
4384 правки, которые парламентарии беспощадно валили одна
за другой. Тем не менее день Х
настал: законопроект №6232 получил 234 голоса «за». При этом
результаты голосования более
чем показательные.
Итак, пропрезидентская фракция «Блок Петра Порошенко»
отдала 111 голосов «за» (всего
во фракции 138 человек). «Народный фронт» дал 70 голосов
(всего 81 депутат). Это и есть вся
коалиция? Не вся! Помогали так
называемому большинству группы-сателлиты:
«Відродження»
— 17 «за» и «Воля народу» — 10.
Но самым главным помощником
стал «Оппозиционный блок» — 20
его депутатов поддержали «су-

«свободных мест» не будет, и запретить проводить фото- и видеофиксацию. А если заседания
проходили в закрытом режиме,
то и решения могут не оглашаться публично. Суд также может
«по мере надобности» привлекать
к делу экспертов в области права,
а потом их услуги оплатит проигравшая сторона.
Но самая страшная опасность,
таящаяся в этом документе, — это
поправка №109, которую предлоХАОС И ИНДУЛЬГЕНЦИИ
жил «радикал» Андрей Лозовой.
Юристы уже неоднократно Сначала ее не поддержали, но
рассказывали об опасности и перед самым голосованием за
вредности данного законопро- «судебную реформу» она все же
екта. Но один из главных рисков была протянута.
состоит в том, что создан преИзменения касаются статьи
цедент, когда в один документ 219 УПК. Согласно действуюслепили все что только можно
и нельзя. Если по-честному, то
нужно было проголосовать 28 раз
— за каждый документ (законы
и кодексы) отдельно. Понятное
дело, что в условиях нынешнего
парламента это очень сложно.
Да, на прошлой неделе Банковой
удалось мобилизовать нардепов,
но только на несколько важных
голосований. А попробуй их заставь сказать «да» 28 раз!
Таким образом, законотворцы
и дальше могут лепить «реформы» на тысячи страниц, смешивая все подряд. Ну а еще такое щему законодательству, правозаконодательное графоманство охранители могут расследовать
очень выгодно: редкий депутат преступления в зависимости от
дочитает закон до середины. По- степени тяжести на протяжении
сему вписывать в него можно 2, 3, 5, 10 и 15 лет. Когда личность
все что заблагорассудится. И эта подозреваемого устанавливают,
практика не менее опасна, неже- то начинается досудебное расли то же «кнопкодавство».
следование, которое, согласно
А теперь по сути.
УПК, не может превышать более
Итак, законопроект предусма- 2, 6 и 12 месяцев. Отсчет идет
тривает значительное увеличе- со дня сообщения о подозрении.
ние судебных сборов, то есть для Нынешние изменения предусмногих простых украинцев пра- матривают, что сроки расслевосудие будет не по карману.
дования будут крайне сокращеДалее: суд вправе ограничить ны. Часики начнут тикать после
доступ в зал заседаний, если внесения в Единый реестр досудебную реформу». Также один
представитель РПЛ и пять внефракционных парламентариев
дали зеленый свет нашумевшим
изменениям.
Вот вам и рождение новой коалиции. Впрочем, почему рождение? Далеко не в первый раз вся
эта компания голосует в унисон.
Так, может, пора узаконить свой
союз и не прятаться?

ТЕПЕРЬ ЗАКОНОТВОРЦЫ И ДАЛЬШЕ МОГУТ ЛЕПИТЬ
«РЕФОРМЫ» НА ТЫСЯЧИ СТРАНИЦ, СМЕШИВАЯ
ВСЕ ПОДРЯД. НУ А ЕЩЕ ТАКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
ГРАФОМАНСТВО ОЧЕНЬ ВЫГОДНО:
РЕДКИЙ ДЕПУТАТ ДОЧИТАЕТ ЗАКОН ДО СЕРЕДИНЫ.
ПОСЕМУ ВПИСЫВАТЬ В НЕГО МОЖНО ВСЕ
ЧТО ЗАБЛАГОРАССУДИТСЯ. И ЭТА ПРАКТИКА НЕ
МЕНЕЕ ОПАСНА, НЕЖЕЛИ ТО ЖЕ «КНОПКОДАВСТВО»

ПРОПРЕЗИДЕНТСКАЯ ФРАКЦИЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКО» ОТДАЛА
111 ГОЛОСОВ «ЗА» (ВСЕГО ВО ФРАКЦИИ 138 ЧЕЛОВЕК). «НАРОДНЫЙ
ФРОНТ» ДАЛ 70 ГОЛОСОВ (ВСЕГО 81 ДЕПУТАТ). ЭТО И ЕСТЬ ВСЯ
КОАЛИЦИЯ? НЕ ВСЯ! ПОМОГАЛИ ТАК НАЗЫВАЕМОМУ БОЛЬШИНСТВУ
ГРУППЫ-САТЕЛЛИТЫ: «ВІДРОДЖЕННЯ» — 17 «ЗА» И «ВОЛЯ НАРОДУ»
— 10. НО САМЫМ ГЛАВНЫМ ПОМОЩНИКОМ СТАЛ «ОППОЗИЦИОННЫЙ
БЛОК» — 20 ДЕПУТАТОВ ПОДДЕРЖАЛИ «СУДЕБНУЮ РЕФОРМУ»
Подписной индекс:
23115

дебных расследований данных о
правонарушениях, а не с момента объявления подозрения. Досудебное расследование теперь
будет длиться 2 месяца — относительно уголовного проступка;
3 месяца — по преступлению небольшой или средней тяжести;
6 месяцев — в отношении тяжкого или особо тяжкого преступления. То есть если в эти сроки не
будет объявлено подозрение, а
дело не передадут в суд, то его
нужно закрыть.
«Такой шаг будет иметь катастрофические
последствия
для всех участников уголовного производства, прежде всего
для пострадавших. Эта правка
уменьшит сроки расследова-

Кстати, то же Государственное
бюро расследований, которое у
нас создают уже невесть сколько
времени, можно вообще не открывать. Смысла нет. Ну не смогут они качественно расследовать за шесть месяцев сложные
дела.
С другой стороны, есть и те,
кому такие изменения пойдут на
пользу. К слову, сейчас Специализированная
антикоррупционная прокуратура расследует
93 уголовных производства в
отношении представителей законодательной и высшей исполнительной власти. Еще вопросы
остались?
Да и самому Андрею Лозовому его поправка очень даже
пригодится: он подозревается в
неуплате налогов, и летом Генпрокуратура даже направила в
ВР представление о снятии с
него депутатской неприкосновенности. Тогда «радикалу» сохранили иммунитет, но всякое же
бывает, а время пошло. Интересно, что сам автор скандальной
поправки не голосовал за «судебную реформу». Почему?
Но вернемся к сути поправки
№109. Она также предусматривает изменения в статьи 303 и
307 УПК. В них речь идет о возможности обжалования и отмены сообщения о подозрении. Эта
норма на практике может заблокировать любое расследование в
самых честных и справедливых
судах Украины!
«Изменения в статьи 242-244,
332 УПК предусматривают, что
теперь только суд сможет на-

ния с 2, 3, 5, 10 или 15 лет в зависимости от категории дела до
3 или 6 месяцев. Это значит, что
количество отказов в расследовании при неочевидных преступлениях значительно возрастет,
ведь правоохранители не захотят
брать на себя ответственность
распутывать клубок правонарушений так быстро. А все «майдановские» дела и дела против бывших руководителей государства
сразу будут закрыты, поскольку
предложенные депутатом Лозовым и поддержанные комитетом
сроки расследования уже давно
прошли. Таким образом, эти изменения сделают невозможным
эффективную работу всех органов досудебного расследования,
в том числе НАБУ, ведь те не
смогут качественно проводить
большую часть следственных
действий, поскольку будут вынуждены делать все в спешке», —
заявляли ранее в общественном
объединении «Реанимационный
пакет реформ».
В такой ситуации и НАБУ, и
САП можно смело закрывать.

значать экспертизу, в том числе
по собственной инициативе. Это
означает, что сторона защиты
лишается своего соревновательного права привлекать экспертов
на договорной основе, а сторона обвинения будет вынуждена
ждать разрешение суда, чтобы
провести необходимую экспертизу, в том числе для установления причин смерти. Такой подход
является очевидным нарушением принципа состязательности,
а также попыткой возвращения
принципа объективной истины
— основы советского инквизиционного уголовного процесса», —
также отмечают в РПР.
Так о каком справедливом
суде теперь может идти речь? В
итоге мы получим тысячи закрытых дел и полнейший хаос. Более
ничего. На самом деле такие вот
«реформы» порождены безнаказанностью. Кто из голосовавших
за диктаторские законы 16 января привлечен к ответственности?
Судя по всему, и не будет…
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ПОЛИТИКА
Поки партійні організатори шукають голоси
під так звану медичну реформу, настав час заповнити
актуальні вакансії. Нещодавно заступник голови
фракції БПП Ігор Кононенко зазначив, що статися
це може найближчим часом. До того ж можливі
ротації в Кабміні. То чи буде наступний пленарний
тиждень таким самим запеклим, як минулий?
«У рамках компромісу між
політичними партіями і депутатськими групами може відбутися голосування протягом
одного дня усього кадрового
пакету… Моя думка: якщо ми
робимо кадровий пакет, то потрібно заповнювати всі вакансії. Тому що надалі бути «країною виконувачів обов’язків»
неправильно», — сказав Кононенко в інтерв’ю агентству
«Інтерфакс-Україна».
Він нагадав, що накопичилося чимало вільних посад
— членів ЦВК, керівника Рахункової палати, омбудсмена,
глави Національного банку,
міністрів агрополітики, інформаційної політики та охорони
здоров’я.
Історія з перезавантаженням Центральної виборчої комісії триває вже четвертий рік
поспіль: повноваження більшості членів ЦВК спливли ще
влітку 2014 року. Але це не
завадило проводити їм парламентські та місцеві вибори.
Та в 2016 році президент вніс
свій список із кандидатурами
нових членів Центрвиборчкому. Однак не з усіма фракціями він був узгоджений. І знову
виникла пауза.
14 квітня 2016 року Володимир
Гройсман
став
прем’єром і сформував но-

вий уряд. Утім, позиція міністра охорони здоров’я так і
не була заповнена! 23 травня
2017 року міністр аграрної
політики Тарас Кутовий написав заяву про відставку.
31 травня 2017 року захотів
звільнитися міністр інформаційної політики Юрій Стець.
Трохи раніше, 3 квітня, глава
Нацбанку Валерія Гонтарева забажала залишити свою
посаду. Ще 27 квітня 2017
року спливли повноваження
омбудсмена Валерії Лутковської. А згадайте аудитора
НАБУ… Вакантних робочих
місць нині вистачає.
Та чи вдасться парламентарям порозумітися і врештірешт висунути кандидатури?
Кандидат політичних наук, по-

КАДРОВІ ІГРИ
за квоти. Водночас між цими
політсилами
посилюється
конфлікт. «Народний фронт»
все більше відчуває, як Блок
Петра Порошенка витісняє
його з багатьох сфер. Отож,
«розігруються» посади глави

мира Омеляна та міністра фінансів Олександра Данилюка.
Останнього, певне, замінять
після голосування за очільника Нацбанку.
А що ж із відставкою Валерії Гонтаревої? Виділення

СТОРОНИ ТАК НЕ ДОВІРЯЮТЬ ОДНА ОДНІЙ
І ПОБОЮЮТЬСЯ КИДКА, ЩО ВСІ КАНДИДАТУРИ
МОЖУТЬ ПРОГОЛОСУВАТИ ПАКЕТОМ. ДЛЯ БПП ТА
«НФ» ЛЕГШЕ Й БЕЗПЕЧНІШЕ ОДИН РАЗ СКАЗАТИ «ТАК»
літолог Олексій Якубін каже,
що все залежить від того, чи
досягнуть БПП та «НФ» компромісу.
«Поки що домовленості між
двома провладними фракціями немає, тривають торги

Нацбанку, глави Рахункової
палати, членів ЦВК, омбудсмена, трьох міністрів. Є питання щодо доцільності роботи деяких чинних керівників
відомств. Маю на увазі міністра інфраструктури Володи-

ПРЕЗИДЕНТ ТРИМАЄ ВАКАНСІЮ
ГЛАВИ НАЦБАНКУ ЯК КОЗИР. ЗОКРЕМА
У ПЕРЕМОВИНАХ ІЗ «НФ», ЗНАЮЧИ
АМБІТНІСТЬ АРСЕНІЯ ЯЦЕНЮКА
Президент Петро Порошенко
сотню разів повторював, що
дострокових виборів в Україні
не буде. Насправді для розпуску
Верховної Ради восьмого скликання
є всі підстави. Хоча б тому, що вже
півтора року не існує парламентської
коаліції. Утім, главу держави це
аж ніяк не бентежить. «Реформи»
ж ухвалюються. Тим часом в
експертних колах вже не один
місяць поширюється інформація, що
навіть чергові президентські вибори
можуть відкласти до 2020 року.

Україні траншу від МВФ відкладається, отже, й обирати
нового голову Національного
банку можна неквапом. Однак МВФ такий стан речей
не задовольняє: їм потрібен
легітимний керівник, а не виконувач обов’язків, який сьогодні тут, а завтра там. Але
ситуація досі залишається у
підвішеному стані», — пояснює
політолог.
Водночас,
за
словами
Олексія Якубіна, президент
тримає цю вакансію як козир.
Зокрема в перемовинах із

ПЛАН 2020

«НФ», знаючи амбітність Арсенія Яценюка. Мовляв, якщо
будете й надалі з нами, ми
готові віддати цю важливу посаду екс-прем’єрові», — говорить експерт.
На думку Олексія Якубіна,
дехто має зиск від того, що в
країні керують в.о.
«Наприклад, цим активно
користується прем’єр Володимир Гройсман, адже на виконувачів обов’язків значно легше впливати», — пояснює він.
Політолог наголошує, що
нині зарано говорити
про
узгоджені кадрові призначення.
«Але цікаво, що Ігор Кононенко розкрив механізм майбутнього голосування. Сторони так не довіряють одна
одній і побоюються кидка, що
всі кандидатури можуть проголосувати пакетом. Для БПП
та «НФ» легше й безпечніше
один раз сказати «так», ніж
потерпати за кожне конкретне прізвище», — констатував
Якубін.

Микола БИКОВ

партії «Батьківщина» Юлію Тимошенко із 13,6%). І це після його шаленого
результату на виборах 2014 року —
54,7% в один тур.
Найвірогідніше, що після впровадження у життя «судової реформи»,
яка є дітищем глави держави, цифри
й далі катастрофічно зменшуватимуться.
Водночас пропрезидентська партія
«Блок Петра Порошенка» ще стрімкіше втрачає довіру українців і має нині
5% підтримки (опитування провела
компанія GfK Ukraine на замовлення Центру аналізу та соціологічних
досліджень Міжнародного республіканського інституту). Фактично це
прохідний бар’єр. Тож ставки в політичній грі є надто високими.

може розтлумачити так, що волевияв- ма за рахунок використання адмініленню належить бути не в 2019-му, а стративного ресурсу. А якщо й після
в 2020 році. Як пояснити народу? Про- цього Порошенко програє, то можна
сто: це не ми, це Конституційний суд буде перейти до плану «Б» — конституційної реформи, яка б новообранотак вирішив», — припускає політолог.
Для чого це потрібно? Навесні 2019 го президента позбавила більшості
року мають відбутися чергові прези- повноважень. Тоді Порошенко міг би
дентські вибори, а восени — чергові претендувати на місце прем’єра», —
парламентські. Тож, за словами Рус- пояснює експерт.
лана Бортника, якщо президент проНагадаємо, що, згідно з останнім
грає свою кампанію, то і його політич- опитуванням, проведеним Центром
на сила на виборах до ВР не матиме «Соціальний
моніторинг»,
УкраїнДиректор Українського інститу- шансів на перемогу. А це означатиме ським інститутом соціальних досліту аналізу та менеджменту політики тотальну втрату влади.
джень ім. О. Яременка і Інститутом
Руслан Бортник підтверджує, що на
«Та якщо президентські перегони аналізу та прогнозування, презиБанковій справді розглядають мож- відкласти до 2020 року, то з’явиться дентський рейтинг Петра Порошенливість перенесення президентських можливість забезпечити контроль за ка становить 11,5% (загалом посідає
Марія АНІНА
виборів.
парламентськими виборами. Зокре- друге місце, наздоганяючи лідера
«У Конституції сказано, що «чергові
вибори президента України проводяться в останню неділю березня п’ятого
ЯКЩО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ПЕРЕГОНИ ВІДКЛАСТИ ДО 2020 РОКУ, ТО З’ЯВИТЬСЯ МОЖЛИВІСТЬ
року повноважень президента УкраїЗАБЕЗПЕЧИТИ КОНТРОЛЬ ЗА ПАРЛАМЕНТСЬКИМИ ВИБОРАМИ. ЗОКРЕМА ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ
ни». В 2014 році главу держави обрали
поза строком, тому тут виникає казус.
АДМІНІСТРАТИВНОГО РЕСУРСУ. А ЯКЩО Й ПІСЛЯ ЦЬОГО ПОРОШЕНКО ПРОГРАЄ, ТО МОЖНА БУДЕ
Також можна гратися із формулюванПЕРЕЙТИ ДО ПЛАНУ «Б» — КОНСТИТУЦІЙНОЇ РЕФОРМИ, ЯКА Б НОВООБРАНОГО ПРЕЗИДЕНТА
ням про п’ятий рік повноважень. Тож
цю розбіжність Конституційний суд
ПОЗБАВИЛА БІЛЬШОСТІ ПОВНОВАЖЕНЬ. ТОДІ ПОРОШЕНКО МІГ БИ ПРЕТЕНДУВАТИ НА МІСЦЕ ПРЕМ’ЄРА
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(Закінчення.
Початок на стор. 1)

«Батьківщина»
оскаржить пенсійну
реформу
в Конституційному суді

ПІЛЬГОВИКАМ
ТУТ НЕ МІСЦЕ
Достроковий вихід на пенсію із прийняттям так званої реформи кане в
Лету. Рада ухвалила, що медики, соціальні працівники, педагоги, артисти,
шахтарі, металурги та всі інші представники професій, умови праці яких
є важкими, працюватимуть довше. Їх
позбавили права дострокового виходу
на пенсію. Не пощастило й чорнобильцям та науковцям.
Винятком стали військовики, яким
дозволено вийти на заслужений відпочинок у 55, та правоохоронці. В уряді
також вважають за реальне, щоб балерина офіційно працювала впродовж
25–35 років.
А з педагогами взагалі негарно вийшло, бо в ухваленому законі «Про
освіту» в них є право на достроковий
вихід на пенсію, а згідно з нормами
так званої пенсійної реформи — ні.
Збільшення страхового стажу з 10
до 20 років передбачений і для осіб,
які потребують особливого піклування. Це ліліпути й диспропорційні карлики, особи з інвалідністю по зору
I групи, інваліди з дитинства I групи,
а також жінки, які народили п’ятеро і
більше дітей та виховали їх до шестирічного віку.
В уряді кажуть, що «пенсійна реформа» скасує так звані спеціальні
пенсії. Але дивним чином урізання соціальних благ не торкнеться працівників прокуратури. Так, згідно з текстом закону, прокурори отримують
можливість мати додаткове пенсійне

Пенсійна реформа від
влади, ухвалена Верховною
Радою, насправді є великим
обманом за спиною народу.

ПЕНСІЙНИЙ
ЗАШМОРГ
ЖИВИЛЬНИЙ ЄЛЕЙ
Напередодні доленосного для всіх
українців голосування у Раді урядовці не скупилися лити єлей. Головний
акцент був зроблений на тих, хто вже
перебуває на заслуженому відпочинку. Гройсман вихваляється, що так
звана нова пенсійна система скасовує
податок для працюючих пенсіонерів
та забезпечить підвищення пенсій для
9 млн людей похилого віку. І в середньому розмір держвиплат збільшиться
на 700 грн.

СТАЖ, ПОТРІБНИЙ ДЛЯ ВИХОДУ
НА ЗАСЛУЖЕНИЙ ВІДПОЧИНОК,
СУТТЄВО ЗРОСТЕ. ТИМ, ХТО ПЛАНУЄ
ВИЙТИ НА ПЕНСІЮ У 2018-МУ, ЗАМІСТЬ
15 РОКІВ ЗНАДОБИТЬСЯ ВЖЕ 25.
ЯКЩО СТАЖ ЛЮДИНИ МЕНШИЙ ЗА 25,
АЛЕ БІЛЬШИЙ ЗА 15 РОКІВ, ЇЙ МОЖНА
БУДЕ ВИЙТИ НА ПЕНСІЮ ТІЛЬКИ
В 63. ЯКЩО Ж СТАЖ ЗОВСІМ МІЗЕРНИЙ,
ДОВЕДЕТЬСЯ ПРАЦЮВАТИ ДО 65 РОКІВ
забезпечення, яке здійснюється відповідно до Закону «Про недержавне
пенсійне забезпечення». В документі не вказано, чи то з держбюджету
прокурори отримають надбавки, чи
зі своїх накопичень. І хоч депутати
від «Батьківщини» вимагали закріпити на законодавчому рівні, що такі
додаткові надходження повинні виплачуватися за рахунок власних доходів, але парламентській більшості це не сподобалося, і правку було
провалено.
До речі, співробітники Нацбанку також опинилися у привілейованих умовах, адже правила отримання пенсій
регулятор визначатиме для себе самостійно.

Але прем’єр визнає, що для 1,3 млн
пенсіонерів виплати підвищать лише
на 200 грн, на 200–500 грн — ще для
1,2 млн людей похилого віку. Понад
1000 грн до своєї пенсії отримають
майже 2 млн пенсіонерів. А ось про
4,5 млн стареньких прем’єр якось забув. Тому яке їх очікує покращення,
невідомо.
Закон, який запроваджує пенсійну
реформу, передбачає, що розмір мінімальної пенсії від 1 жовтня становитиме 1452 грн (з травня 2017-го вона
складає 1312 грн). Тобто відбудеться
підвищення виплат на 140 грн.
Безперечно, є позитивом скасування норми щодо зменшення розміру
пенсій для жінок, які вийшли на за-

служений відпочинок у 55 років. Тепер
вони замість 949 грн отримуватимуть
щомісяця 1373 грн. Таку ж пенсію
буде нараховано інвалідам з дитинства та дітям із вадами здоров’я.
В уряді хваляться, що «осучаснення» пенсій відбудеться з 1 жовтня. Під
цим терміном Кабмін розуміє нарахування щомісячних виплат для людей
шанованого віку з урахуванням середньої зарплати за 2014–2016 роки
(яка становить 3760 грн 40 копійок) та
зменшеної з 1,35 до 1 величини оцінки одного року страхового стажу. Тим,
хто вже є пенсіонерами, така формула дозволить ненабагато збільшити
виплати. А ось майбутні пенсіонери
через зниження коефіцієнту отримуватимуть на 30% менше.
Великим обманом стала й норма
про індексацію пенсій. Якщо до ухвалення так званої пенсійної реформи
індексація мала б здійснюватися на
рівень інфляції, то тепер — лише на
50%. І хоч в уряді кажуть, що індексація відбуватиметься автоматично,
фактично вона має запрацювати лише
2021 року. А в 2019–20 роках такий
механізм буде застосовуватися окремим рішенням парламенту. Про 2018
рік у законі — анічичирк. Це означає,
що впродовж цього періоду жодної індексації не буде.
Люди похилого віку справді заслуговують на гідне життя. Вони не мають
виживати. Але так звана пенсійна реформа була напрацьована не для цього, а задля скорочення дефіциту Пенсійного фонду за рахунок знищення
претендентів на такі виплати.
За дивним збігом обставин, коли в
Україні ухвалювали пенсійну реформу,
в сусідній Польщі уряд прийняв рішення про зниження пенсійного віку для
чоловіків і жінок на 7 років. У Варшаві
не хочуть прирікати поляків на роботу
практично до смерті. То яким європейським підходом керується офіційний Київ?

Аріна МАРТОВА

ПРЕМ’ЄР ВИЗНАЄ, ЩО ДЛЯ 1,3 МЛН ПЕНСІОНЕРІВ ВИПЛАТИ ПІДВИЩАТЬ ЛИШЕ
НА 200 ГРН, НА 200–500 ГРН — ЩЕ ДЛЯ 1,2 МЛН ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ.
ПОНАД 1000 ГРН ДО СВОЄЇ ПЕНСІЇ ОТРИМАЮТЬ МАЙЖЕ 2 МЛН ПЕНСІОНЕРІВ. А ОСЬ ПРО
4,5 МЛН СТАРЕНЬКИХ ПРЕМ’ЄР ЯКОСЬ ЗАБУВ. ТОМУ ЯКЕ ЇХ ОЧІКУЄ ПОКРАЩЕННЯ, НЕВІДОМО
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Якби уряд справді хотів лише підвищити пенсії, він би виконав закони
про індексацію й осучаснення пенсій, які не виконувалися упродовж
всіх років перебування Порошенка
при владі, і окремо скасував би абсурдне рішення про оподаткування
пенсій. Тоді без жодних «реформ»
українці мали б мінімальну пенсію
понад 2500 грн, а середню — на рівні 4000 грн.
Однак людей обдурили, заховавши в обгортку нібито підвищення пенсій справжній пенсійний геноцид.
Ті, хто вийде на пенсію з наступного року, отримають меншу пенсію,
ніж якби вони йшли зараз. Це тому,
що в цій псевдореформі знижений
коефіцієнт нарахування пенсій. Наприклад, людина, яка працює 40 років та має заробітну плату 5000 грн,
зараз би отримала 2700 грн пенсії.
А після ухвалення псевдореформи
влади така сама людина з таким
самим стажем та зарплатою матиме пенсію 2000 грн. Слід зазначити,
що коефіцієнт 1,35, який сьогодні
було знижено до 1, свого часу запровадила прем’єр-міністр Юлія Тимошенко.
Вік виходу на пенсію збільшено
мінімум до 63 років. Це відбудеться
за рахунок збільшення страхового
стажу, необхідного для пенсії, на
10 років — до 35 років! За даними
Держстату, зараз в Україні середній
вік життя чоловіків — 66 років. Тобто,
за задумом влади, чоловікам пенсія
вже не буде потрібна.
Індексація пенсій відбудеться
лише на 50% інфляції. Тоді як чинне
законодавство зобов’язує уряд щороку проводити індексацію виплат
на всі 100% інфляції! Просто влада
злочинно не виконувала те, що повинна була виконувати. А хто буде
індексувати інші 50%?
Розпіарене «осучаснення» пенсій
тепер стає необов’язковим. За чинним законодавством, осучаснення
мало відбуватися до 1 березня кожного року. А в урядовій «реформі»
цю норму зняли.
Це лише кілька кричущих прикладів того, що ухвалила влада,
прикриваючись прекрасним словом
«реформа». Насправді в законі є ще
десятки норм, які погіршують життя
людей, звужують їхні права та порушують Конституцію України. Саме
тому «Батьківщина» оскаржить цю
псевдореформу в Конституційному
суді як таку, що звужує та порушує
права громадян.
Фракція «Батьківщина» вважає
реформу пенсійним геноцидом
і голосувала проти неї. Українці
заслуговують на більше, ніж мінімальні подачки з корупційного
барського столу керівників держави. «Батьківщина» готова провести
справжню пенсійну реформу, щоб
люди отримували справедливу
пенсію.
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Долар за 30?
Із початком нового політичного
сезону долар, уже за традицією,
взяв курс на зростання. Але
впродовж останніх тижнів темпи
девальвації пришвидшилися. На
ослаблення гривні впливають
як сезонні чинники, так і
політичні. Про це «ВВ» розповів
фінансовий експерт Олексій Кущ.
Експерт констатував, що через
деіндустріалізацію
української
економіки національна валюта
нині повністю залежна від сировинної моделі з дуже чіткими
циклами активності: посіяв — виростив — зібрав — продав. Тому
завжди навесні та влітку гривня
зміцнюється, а восени та взимку
девальвує.
Попри сезонні причини зростання курсу долара, на ослаблення
гривні вплинуло й те, що Нацбанк
досі не отримав нового керівника.
«Тож деяка невизначеність
щодо того, хто очолить нацрегулятор, дала додатковий імпульс
знеціненню вітчизняної валюти», —
констатував Олексій Кущ.
На думку експерта, з огляду
на доволі стрімкі девальваційні
процеси, до кінця року долар добіжить до позначки «28». Після
цього можлива короткострокова
сталість.
«Далі окреслюються два варіанти. Якщо позитивні сигнали в
економіці будуть посилені, якщо
покращиться наша кон’юнктура на
зовнішніх ринках, можна очікувати
стабілізації «зеленого» в коридорі
27–28 грн. Якщо ж нинішні негативні тенденції продовжуватимуться, можливо, вийдемо в коридор
28–30 грн за долар», — прогнозує
він, додавши, що долар може навіть подолати позначку «30» у разі
політичної дестабілізації.
Експерт упевнений, що на девальвацію нацвалюти вплине й
ухвалення так званої пенсійної реформи.
«У реальній економіці будь-яке
стимулювання платоспроможного
попиту спричиняє збільшення пропозиції товарної маси за рахунок
того, що виробники випускають
більше продукції. Але оскільки
реальної економіки в Україні практично вже немає, будь-яке стимулювання попиту збільшує обсяги
імпорту. І це призводить до додаткового тиску на нацвалюту. Майже
відразу після того, як пенсіонери
отримають перші підвищені пенсії,
відбудеться відповідне трансформування курсу», — пояснив Олексій Кущ.
Головною ж причиною девальвації гривні, на думку експерта, є
те, що інфляція та девальвація є
базовим джерелом поповнення
держбюджету.
«Підвищення соціальних стандартів, виплати збільшених пенсій
та зарплат бюджетникам вимагають зростаючої економіки. В нас
промислове виробництво падає,
економіка росте на рівні статистичної похибки, тому потрібно забезпечити ці виплати за рахунок
девальвації нацвалюти та інфляції», — підсумував він.

Олена САФОНОВА
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Дзвінку монету
перевірять на легальність
Ви все ще довіряєте українським банкам після
«гонтарепаду» і вирішили покласти на депозит
свої гроші? Хочете переказати певну суму іншій
людині чи просто зняти копійчину з поточного
рахунку? Спочатку документально доведіть
легальність походження власних доходів!
У вересні набули чинності
постанови НБУ №42 та №43,
які вносять зміни до «Положення про здійснення банками
фінансового моніторингу» та
передбачають ризик-орієнтований підхід. Нацбанк пов’язує
посилення фінмоніторингу клієнтів з боку банків із необхідністю забезпечення реалізації
вимог Закону України «Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження
зброї масового знищення». Але
якою б загрозливою не була назва цього закону, скоріш за все,
влада, зобов’язавши фінустанови контролювати транзакції
українців, намагатиметься боротися із тіньовими доходами.
Адже близько 60% роботодавців платять своїм робітникам
зарплати «в конвертах».
Згідно з постановою НБУ,
під моніторинг не підпадають
фінансові операції на суму,
меншу за 150 тис. гривень.
Проте не варто полегшено зітхати. Насправді банки перевірятимуть легальність доходів, навіть якщо ви забажаєте
провести транзакцію зі значно
меншими сумами.
Ще на початку року Нацбанк
обмежив готівкові розрахунки
фізосіб між собою та з підприємствами або підприємцями
50 тисячами гривень. Тобто
якщо ви хочете купити квартиру, машину, придбати турпутівку або просто заплатити за лікування, вам потрібно створити
в банку власний рахунок. І тут,

за новими правилами моніторингу, фінустанова, до якої ви
несете свої гроші, поцікавиться
не лише паспортними даними
та ідентифікаційним кодом, а
й вимагатиме документального підтвердження походження
суми. Це може бути довідка
про зарплату, документи про
продаж майна і виграш у лотерею, отримання спадщини або
страхових виплат, придбання
прав на скарб та навіть податкова декларація із позначкою
контролюючого органу про її
отримання.
Якщо з’ясується, що людина
офіційно отримує мінімальну
зарплатню, а хоче провести
операцію на тисячі гривень,
банк може відмовити в своїх
послугах.
Після того як клієнти доведуть походження грошей і
транзакції будуть успішно проведені, банк повинен відзвітуватися про них перед Державною службою фінансового
моніторингу. І не виключено,
що про статки українців, які
скористалися послугами банку,
дізнаються й фіскальні органи.
У разі ігнорування цієї норми
на банк чекатиме штраф у розмірі до 1% від суми зареєстрованого статутного капіталу.
Представники українських
фінустанов побоюються, що
зміни до Положення стануть
дієвим інструментом тиску на
банки, який НБУ вклав у руки
Держслужби фінмоніторингу.
Більше стане й позапланових
перевірок, під час яких інспектор може визнати проведену
транзакцію ризикованою, бо

ДОВІДКА «ВВ»
Постанова
Нацбанку
№42, яка вносить зміни до
«Положення про здійснення банками фінансового
моніторингу», передбачає
класифікацію клієнтів на
основі ризик-орієнтованого
підходу: надійні (коли клієнт пред’явив усі необхідні
документи і немає перешкод для проведення транзакції, про яку фінустанова зобов’язана повідомити
Державну службу фінансового моніторингу); високий
ризик (через брак документів банк відмовляє у проведенні операції); неприйнятно
високий ризик (інформацію
про таких клієнтів банк також зобов’язаний передати
до Державної служби фінансового моніторингу).
йому буде замало документів,
які надала людина.
До речі, не тільки нових клієнтів пильнуватиме банк. Постанови Нацбанку передбачають, що фінансовий моніторинг
відбуватиметься на постійній
основі. Якщо раніше банк проводив такий аналіз клієнтів з
подальшим звітуванням перед
Держфінмоніторингом
щоквартально, то тепер це потрібно робити постійно. Відповідно
перевірятиметься кожна транзакція значної суми. Навіть постійним вкладникам, які хочуть
зняти гроші з депозиту, доведеться пояснювати походження заощаджень, хоча ті роками
зберігалися в банку.
Цікаво, що фінансовому
моніторингу
піддаватимуть
не лише клієнтів фінустанови. Якщо прагнете переказати
більше як 15 тисяч гривень, але
рахунку не маєте, готуйтесь до
прискіпливого допиту.

На прицілі також триматимуть грошові перекази за кордон або з-за кордону. А це стосується щонайменше 2,5 млн
сімей, родичі яких є заробітчанами. Сюди ж можна долучити
і молодих людей, які навчаються в інших країнах і яким батьки надсилають гроші. У кращому випадку такими родинами
зацікавляться фіскальні органи, в гіршому — гроші адресати
не отримають.
Голова Комітету економістів
України Андрій Новак не розуміє логіки Нацбанку України.
«Такими діями НБУ породжує ще більший бюрократизм
у фінансовій сфері. Адже незрозуміло, як комерційний
банк має визначати джерела
походження грошей. Тепер тим
самим родичам заробітчан потрібно надавати ще якісь довідки. А як вони мають збирати
якісь там довідки? Чи як ті самі
заробітчани мають вимагати
ці довідки у країнах, де вони
працюють? Тим більше, що
заробітчани за кордоном зазвичай працюють нелегально.
Виходить, що, з одного боку,
НБУ декларує пом’якшення регуляторної політики, а з іншого
— видає постанову, яка ще жорсткіше регулює ці кошти. Складається враження, що у НБУ
права рука не знає, що робить
ліва, і навпаки», — написав він у
«Фейсбуці».
Економіст Центру соціально-економічних
досліджень
«CASE Україна» Володимир
Дубровський у соцмережі ставить риторичне запитання:
кому вигідний підрив довіри
до банківської системи, яка
тільки-тільки почала відновлюватися після діянь Гонтаревої? Він вважає, що такими
заходами ніколи не повернути
в легальний обіг накопичення
українців, які зберігаються «під
матрацами».
«Хто виграє від того, що
мільйони українців змушені
порушувати закон, що їх штучно зробили злочинцями? Як
можна говорити про боротьбу
з корупцією і водночас впроваджувати очевидно дискреційні
норми, заганяючи людей у ситуацію, коли їм напевно доведеться давати на лапу? І при
цьому суспільство їх тільки виправдає (наприклад, при знятті депозиту)», — обурюється
експерт.
Він вважає, що державі, яка
вирішила вдаватися до таких
заходів, потрібно розпочинати не з середнього класу й
пенсіонерів, а з «крупної дичини», яка наразі взагалі не постраждає.

Катерина МІЦКЕВИЧ

БАНК, ДО ЯКОГО ВИ НЕСЕТЕ СВОЇ ГРОШІ, ПОЦІКАВИТЬСЯ НЕ ЛИШЕ ПАСПОРТНИМИ
ДАНИМИ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЙНИМ КОДОМ, А Й ВИМАГАТИМЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО
ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ СУМИ. ЦЕ МОЖЕ БУТИ ДОВІДКА ПРО ЗАРПЛАТУ,
ДОКУМЕНТИ ПРО ПРОДАЖ МАЙНА І ВИГРАШ У ЛОТЕРЕЮ, ОТРИМАННЯ СПАДЩИНИ
АБО СТРАХОВИХ ВИПЛАТ, ПРИДБАННЯ ПРАВ НА СКАРБ ТА НАВІТЬ ПОДАТКОВА
ДЕКЛАРАЦІЯ ІЗ ПОЗНАЧКОЮ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ ПРО ЇЇ ОТРИМАННЯ
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ДАЙДЖЕСТ

Почему ЕС не вмешивается
в отношения Мадрида и Барселоны
В ответ на призывы некоторых евродепутатов вмешаться в спор
Испании и Каталонии Брюссель сохраняет нейтралитет.
Что думают политики в ЕС по поводу каталонского референдума?
В Европарламенте обсуждали референдум о независимости Каталонии.
Некоторые депутаты резко осудили
действия испанской полиции, которая
пыталась сорвать голосование 1 октября.
Так, по мнению представителей фракций
«зеленых» и левых, насилие со стороны
полицейских только накалило обстановку среди пришедших на референдум каталонцев.
Кризис в Испании намного серьезнее,
чем Brexit, поскольку он «угрожает духу
европейской интеграции», заявил сопредседатель фракции «зеленых» в Европарламенте Филипп Ламбертс.
Некоторые депутаты призвали Еврокомиссию выступить посредником в
споре между Мадридом и Барселоной.
Они убеждены, что ее вице-председатель Франс Тиммерманс, отвечающий
за улучшение правового регулирования
и межинституциональные отношения в

деются, что испанский премьер Мариано
Рахой справится со сложившейся ситуацией.
Что касается требования, чтобы ЕС
выступил посредником в споре между
Каталонией и испанскими властями,
Брюссель подчеркивает, что может
взять на себя эту роль только в том случае, если об этом попросят обе стороны
конфликта. Однако Испания, чей Конституционный суд объявил каталонский
референдум незаконным, пока с такой
просьбой не обращалась.

ИСПАНИИ НЕ НУЖЕН ПОСРЕДНИК
Более того, депутат испанской Народной партии Эстебан Гонсалес Понс, входящий в Европарламенте во фракцию
Европейской народной партии, заявил,
что Испании не нужен ни опекун, ни посредник. Он подчеркнул, что решение о

Великобритании, по мнению властей
ЕС, имело совершенно иные предпосылки, поскольку было согласовано с Лондоном.
«Политические кризисы в стране — члене ЕС всегда имеют общеевропейский масштаб», — подчеркнул в
Брюсселе евродепутат от Социал-демократической партии Германии Йо Ляйнен, который входит в Конституционный
комитет Европарламента. Он призвал
Мариано Рахойя и Карлеса Пучдемона
«после голосования-хаоса срочно вернуться за стол переговоров». В СДПГ
полагают, что Еврокомиссия должна
предложить сторонам свою помощь в
разрешении конфликта, но действовать
как нейтральный посредник, не принимая ничью сторону.
Глава фракции либералов в Европарламенте Ги Верхофстад также убежден,
что и власти в Мадриде, и каталонцы
должны искать способы деэскалации
конфликта.
«Мы продвинемся вперед только за
счет политического решения, которое

НАКАНУНЕ КАТАЛОНСКОГО РЕФЕРЕНДУМА В ЕВРОКОМИССИИ
ЯСНО ДАЛИ ПОНЯТЬ, ЧТО КАТАЛОНИЯ, СТАВ НЕЗАВИСИМЫМ
ГОСУДАРСТВОМ, НЕ БУДЕТ ЧЛЕНОМ ЕС И ДОЛЖНА БУДЕТ ПОДАВАТЬ
ЗАЯВКУ НА ЧЛЕНСТВО. О ТОМ ЖЕ ПРЕДУПРЕЖДАЛИ И ШОТЛАНДИЮ
ПЕРЕД ЕЕ РЕФЕРЕНДУМОМ О НЕЗАВИСИМОСТИ В 2014 ГОДУ
ЕС, должен вмешаться в ситуацию, которая сложилась между правительством
Испании и сепаратистским движением в
Каталонии.
Требование депутатов Европарламента поддержали и некоторые каталонские
политики. Однако в Евросоюзе неоднократно давали четко понять, что придерживаются нейтралитета в споре о независимости Каталонии.

БРЮССЕЛЬ СОХРАНЯЕТ НЕЙТРАЛИТЕТ
«Речь идет о процессах и государственном устройстве в стране — члене
ЕС, в которые Еврокомиссия не вмешивается», — неоднократно подчеркивал
официальный представитель ведомства
Маргаритис Схинас.
По его словам, это внутренний вопрос
Испании, с которым нужно разбираться в
соответствии с конституционным порядком страны. При этом Схинас призвал
обе стороны перейти от конфронтации к
диалогу, поскольку «насилие никогда не
может быть средством разрешения политического спора».
Еврокомиссия отказалась признавать
итоги каталонского референдума, сочтя
его противозаконным. В ведомстве наПодписной индекс:
23115

том, будет ли страна единой или расколотой, может принять только Испания.
Между тем Каталония готовится уже в
ближайшее время объявить о своей независимости.
«Это вопрос нескольких дней», — заявил глава каталонской региональной
администрации Карлес Пучдемон.
В свою очередь Гонсалес Понс предупредил, что этот шаг каталонцев может
привести к эффекту домино на всем континенте.
Такие опасения звучат и в Брюсселе.
Там полагают, что отделение Каталонии
может создать прецедент, который послужит сигналом к действию для сепаратистов в других странах ЕС — к примеру,
в Бельгии и Франции.

НУЖНО ПОЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
Накануне каталонского референдума
в Еврокомиссии ясно дали понять, что
Каталония, став независимым государством, не будет членом ЕС и должна будет подавать заявку на членство. О том
же предупреждали и Шотландию перед
ее референдумом о независимости в
2014 году. Однако голосование о возможном выходе Шотландии из состава

уважало бы конституцию и правопорядок, и в принятии которого участвовали
бы все стороны, включая оппозицию в
каталонском парламенте», — заявил политик.
Он тоже выступил против вмешательства Еврокомиссии во внутренние дела
Испании и резко осудил применение
силы испанцами и каталонцами, назвав
его «абсолютно неприемлемым».

Российская
тетрадь смерти
В связи со второй годовщиной
начала российской военной
интервенции в поддержку режима
Асада «Сирийская сеть по правам
человека» опубликовала доклад,
в котором отражены результаты
агрессии за этот период. В нем
отмечается, что российские войска
совершили около 250 авиаударов и
убили более 5000 гражданских лиц.
В докладе говорится, что Россия виновна в смерти 5233 гражданских лиц,
в том числе 1417 детей и 886 женщин.
Она также несет ответственность за
серьезные материальные и человеческие потери. Россия заняла 85% районов оппозиции, где отмечаются нападения на гражданских лиц. Остальные
районы находятся под контролем
ИГИЛ.
В своем докладе «Сирийская сеть
по правам человека» обвинила Россию
в заключении соглашений, которые
привели к принудительной эвакуации
жителей восточных районов Алеппо
и квартала Аль-Ваар в Хомсе в марте
2017 года.
В докладе проанализировано 14
свидетельств непосредственных очевидцев. Зафиксирован 251 российский
авиаудар, в результате чего погибли
тысячи человек. Зарегистрировано не
менее 707 случаев нападений на гражданские объекты, в том числе на 109
мечетей, 143 учебных заведения, 119
медицинских учреждений.
Российские войска использовали
кассетные бомбы не менее 212 раз,
главным образом в провинции Идлиб,
и более 105 раз — зажигательное оружие в провинции Алеппо. Интервенты
убили 47 медицинских работников, в
том числе 8 женщин, а также 24 человека из гражданской обороны и 16
человек из средств массовой информации.
«Сеть» подтвердила в своем докладе, что «Россия нарушает принятые
Советом безопасности резолюции
№2139 и №2254. В них говорится о
запрете неизбирательных нападений,
которые являются нарушением статьи
8 Римского статута и расцениваются
как военные преступления».

Al Modon, Ливан

ТУМАННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ КАТАЛОНИИ
Даже если региональные власти Каталонии в ближайшее время провозгласят независимость от Испании, очень
маловероятно, что кто-то из входящих
в ЕС стран ее признает. В 2014 году Каталония уже проводила так называемый
консультативный опрос о независимости.
Тогда обращение властей автономии к
странам — членам ЕС с просьбой о поддержке так и осталось неуслышанным,
а правительство в Мадриде во главе с
премьером Рахойем заявило, что государственная целостность Испании непоколебима.

Бернд РИГЕРТ, Ирина ФИЛАТОВА,
Deutsche Welle, Германия

СИРИЙСКИЙ ЦЕНТР
МОНИТОРИНГА УТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО РОССИЯ ВИНОВНА
В СМЕРТИ 5233 ГРАЖДАНСКИХ
ЛИЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ 1417
ДЕТЕЙ И 886 ЖЕНЩИН
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КИНО
Режиссер София Коппола не любит простых историй
и заурядных персонажей. Ее работам всегда присуща
глубина мысли. Ей интересно состояние душевного
дискомфорта, в котором живут ее герои, и она
выворачивает их наизнанку, каждый свой фильм
превращая в шедевр. Но последняя картина Копполы
под названием «Роковое искушение» изрядно огорчила.
Режиссер решила снять ремейк на ленту Дона Сигела «Обманутый» (1971). …Итак, 1864
год, Гражданская война, штат
Виргиния. Юная Эми (Уна Лоуренс) ушла в лес собирать грибы, а нашла раненого солдатасеверянина Джона МакБерни
(Колин Фаррел). Пожалев врага,
Эми привела его в пансион для
девочек, в котором она живет
вместе с несколькими другими воспитанницами. Директор
Марта Фарнсфорт (Николь Кидман) решила оставить северянина, пока он не окрепнет, а потом
уже передать солдатам-южанам. С ней абсолютно солидарна учительница Эдвина Морроу
(Кирстен Данст). Да и остальные девочки не против того, что-

дней никто уже и не заговаривает о том, чтобы сдать МакБерни.
Но кого же выберет северянин,
живя в таком розарии?
Пока Марта кокетничала с
Джоном, Эдвина решила приступить к делу и ночью пришла
к нему в комнату. А там увидела,
как МакБерни целуется с Алисией… В порыве ревности она
спускает капрала с лестницы.
Он падает и ломает ногу. Директорша Марта не может остановить кровотечение и решается
на отчаянный шаг — ампутацию
конечности.
Очнувшись, мужчина с отчаянием понимает, что теперь в
самом деле стал пленником. Но
обитательницам пансиона нужно как-то закончить эту историю

Роковая ошибка
вместо искушения
маска. (Впрочем, эта актриса в
разных фильмах последних лет
демонстрирует не самую лучшую игру.) Кирстен Данст такая
же аморфная. Даже «горячая»
Эль Фаннинг кажется сонной.
Отвратительно сыграл и Колин

жиссурой тут тоже явные проблемы. София Коппола неправильно расставила акценты,
не смогла не только раскрыть
своих персонажей, но и, в конце концов, заставить актеров
играть!

одновременно так близко к боевым действиям», — рассказывала София Коппола в одном из
интервью.
И вправду интересно... Но
режиссеру не удалось показать
все это нам. Более того, постановщица испортила интереснейшую историю. Это мог быть
захватывающий триллер или
изящная драма, но у Копполы
получилось весьма невзрачное
кино с очень хорошим сюжетом.
Печально.
Скучно, но интересно — пожалуй, так парадоксально
Фаррел, который очень далек от
«Мне было интересно снять можно описать свои впечатКлинта Иствуда, исполнившего кино о группе женщин разных ления после просмотра этого
роль капрала Джона МакБерни возрастов, от 12 до 45 лет, о том, кино. Несомненно, для Коппов оригинальном фильме.
как они после многих месяцев лы этот фильм — не более чем
Картина «Роковое искуше- жизни в изоляции взаимодей- роковая ошибка. Но есть и безние» победила в этом году на ствуют с мужчиной из внешнего условный плюс: лента заставКаннском фестивале в кате- мира. Также интересно, како- ляет думать. А в мире соврегории «Лучший режиссер». И во было им жить в то время, в менного кинематографа это
это удивительно, ведь с ре- разгар войны, вдали от всего и сродни фантастике.

СЮЖЕТ КАРТИНЫ ПОТРЯСАЮЩИЙ, ЧЕГО НЕ СКАЖЕШЬ ОБ ИГРЕ
АКТЕРОВ. НИКОЛЬ КИДМАН АБСОЛЮТНО ПУСТА, НА ЕЕ ЛИЦЕ БУКВАЛЬНО
ЗАСТЫЛА БЕСЧУВСТВЕННАЯ МАСКА. ВПРОЧЕМ, ЭТА АКТРИСА В РАЗНЫХ
ФИЛЬМАХ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ ДЕМОНСТРИРУЕТ НЕ САМУЮ ЛУЧШУЮ ИГРУ
бы капрал МакБерни погостил у
них. Особенно этому рада ученица Алисия (Эль Фаннинг).
Все обитательницы пансиона
буквально расцветают на глазах:
они принаряжаются в новые платья, надевают украшения… Все
это ради того, чтобы понравиться Джону. И спустя несколько

и наказать «гостя». Как это сделать? Об этом вы узнаете, только посмотрев этот интригующий
фильм...
Сюжет картины потрясающий, чего не скажешь об игре
актеров. Николь Кидман абсолютно пуста: на ее лице буквально застыла бесчувственная

«Нет ничего сложнее, чем выйти на
след правды» — таков официальный
слоган картины «Ветреная река». На
самом же деле главные герои этого
фильма доказывают, что нет ничего
невозможного. Главное — стремление
и желание докопаться до истины.
Согласно сюжету, егерь Кори Ламберт (Джереми Реннер) едет в индейскую резервацию «Ветреная река» (американский штат Вайоминг), дабы убить
пуму, которая нападает на домашний
скот. Взяв снегоход, он отправляется на
охоту, вот только вместо зверя находит
труп восемнадцатилетней Натали Хэнсон. На ней нет обуви, ее ступни обморожены… Кори понимает, что ей пришлось
бежать несколько километров от зверячеловека.
Местный шериф Бен (Грэхем Грин)
вызывает на подмогу ФБР. Бюро присылает молодого агента Джейн Беннер
(Элизабет Олсен). Девушка просит Кори
как опытного следопыта и охотника помочь ей с расследованием. И он соглашается.

«Ветреная река»:
больно и пусто
На самом деле у главного героя есть
свои мотивы: Натали была подругой его
дочери, погибшей несколько лет назад.
Ламберт так и не узнал, что с ней произошло, посему сейчас для него сверхважно докопаться до правды. И у него
все получится. Зло обязательно будет
наказано…
Изначально на главные роли были утверждены Элизабет Олсен («Мстители»,
«Олдбой») и Крис Пайн («Чудо-женщи-

Элизабет Олсен, напротив, раздражающе надрывна и истерична. Впрочем,
игралось ей на съемочной площадке
нелегко. Съемки фильма проходили
в Парк-Сити (штат Юта), и в процессе
работы у актрисы возникла «снежная
на», «Стартрек»). Однако последний в слепота» — воспаление глаз, вызванное
итоге покинул проект, так что работа до- солнечными лучами, отраженными от
сталась Джереми Реннеру. И это очень снежного покрова.
Фильм «Ветреная река» — первый самомудрое решение, поскольку Реннер
просто великолепен. Пожалуй, это луч- стоятельный проект Тейлора Шеридана,
ший фильм в его карьере. Можно смело в котором он выступил и режиссером, и
сказать, что это кино нужно смотреть сценаристом. Абсолютная свобода явно
только ради него. Сцена, в которой Кори помешала кинотворцу. К тому же тему для
Ламберт рассказывает о своей трагедии, своего дебюта он выбрал крайне сложную,
невероятно сильная! Крису Пайну такое учитывая то, что лента основана на реальных событиях. В некоторых моментах
точно не по плечу.
фильм провисает, в некоторых — берет
за горло. Шеридану не хватило мастерства для того, чтобы снять действительно крепкую и целостную драму. Не говоря
уже о триллере или детективе…
Это кино на своих плечах полностью
вытянул Джереми Реннер. А еще оператор Бен Ричардсон, который как нельзя лучше подчеркнул всю трагичность
фильма.

ЭТО КИНО НА СВОИХ ПЛЕЧАХ ПОЛНОСТЬЮ
ВЫТЯНУЛ ДЖЕРЕМИ РЕННЕР. А ЕЩЕ
ОПЕРАТОР БЕН РИЧАРДСОН, КОТОРЫЙ
КАК НЕЛЬЗЯ ЛУЧШЕ ПОДЧЕРКНУЛ
ВСЮ ТРАГИЧНОСТЬ ФИЛЬМА
Страницу
у подготовила Евгения ПРОРЫВАЙ
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