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У центрі Києва зі стріляниною 
на водія позашляховика на-

пали четверо чоловіків, які ви-
крали в нього 300 тисяч гривень. 
Про це повідомив начальник ГУ 
Національної поліції України в 
Києві Олександр Терещук.

«Подія трапилася непода-
лік від банківського відділення. 
Нападники заблокували авто-
мобіль, а відтак забрали сумку 
із грішми, приблизно 300 тисяч 
гривень», — заявив він.

За словами Терещука, на-
падники стріляли з травматич-
ного пістолета, унаслідок чого 
потерпілий отримав кульові по-
ранення. До того ж з’ясувалося, 
що зловмисники втекли з місця 
вчинення злочину автомобілем 
Skoda сірого кольору. 

До Луганська перекинули 
понад сотню російських 
солдатів
До Луганська прибули щонайменше 120 російських 
військових. Про це написав на своїй сторінці у 
Facebook народний депутат, керівник «Інформаційного 
спротиву» Дмитро Тимчук. «У Луганську відзначається 
поява, як мінімум, двох нових підрозділів російських 
військовослужбовців, по 60–80 осіб у кожному», — 
йдеться в повідомленні. Крім цього, на схід від Луган-
ська перекинули новий мінометний підрозділ. 

14,5
стільки мільйонів тонн зерна на 
сьогодні з початку 2015/2016 мар-
кетингового року експортували 
з України зерноторгові компанії. 
Про це повідомили в прес-службі 
Міністерства аграрної політики та 
продовольства.
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Події

На сайті Президента 
призупинили прийом петицій
Прийом петицій призупинено через неодноразові спро-
би втручання в роботу сайту.
«У зв’язку з неодноразовими спробами технічного 
втручання в роботу сайту електронних петицій система 
переведена в режим перегляду.
Триває оновлення з метою введення та забезпечення 
додаткової верифікації користувачів. Вибачте за тим-
часові незручності. У разі виникнення додаткових запи-
тань просимо звертатися за адресою support.petition@
apu.gov.ua», — повідомляється на сайті Президента.

У центрі Києва 
під час кривавої 
перестрілки 
в чоловіка 
відібрали 300 
тисяч гривень

Порошенко категорично відмовляється 
продавати «5 канал»

Президент Петро Порошенко 
вважає, що відрізняється від 

інших олігархів. Про це він розпо-
вів у інтерв’ю Deutsche Welle.

Глава держави нагадав, що й 
раніше декларував наміри не про-
давати свій телеканал: «Я ніколи 
не обіцяв продати «5 канал». Ніко-
ли», — підкреслив Порошенко.

На ремарку журналіста, що 
Порошенко обіцяв відрізняти-
ся від олігархів, які мають ЗМІ 
в країні, Президент відповів: «Я 
відрізняюся. Якщо ви подивитеся 

«5 канал», він один з тих, хто най-
більше критикує і один з найбільш 
вільних. Там журналісти з репута-
цією».

Журналіст наполягав на пи-
танні, навіщо Порошенко медіа-
ЗМІ та в кого ще з європейських 
президентів є свій канал.

«Я гарант свободи преси і 
стандарти журналістів на 5 кана-
лі не викликають критики. Від-
носини між мною і журналістами 
абсолютно прозорі», — наполягав 
Порошенко.

Видання зазначило, що свій 
головний актив — кондитерський 
бізнес Порошенко так і не продав. 
Президент, у свою чергу, зазначив, 
що Україна перебуває в стані ві-
йни і продати бізнес — завдання 
не з легких. Він запевнив, що не 
впливає на свої українські акти-
ви: «Я єдиний український Пре-
зидент, який передав свої активи 
незалежному трастовому фонду з 
гідною репутацією. І я думаю, що 
це по-європейськи, коли країна в 
стані війни і ніхто не хоче купува-
ти бізнес, ось так розділити бізнес 
і політику», — сказав Порошенко.

Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ: Новий 
Трудовий кодекс перетворив 
українців на кріпаків

Днями Верховна Рада ухвалила 
в першому читанні проект Тру-
дового кодексу України. Нова 
редакція законопроекту суттєво 
обмежить права та свободи людей 
праці, збільшить правові переваги 
роботодавця й зведе роль проф-
спілок на підприємствах до нуля. 
Про це повідомив експерт з питань 
соціальної політики, народний де-
путат 6-го та 7-го скликань Андрій 
Павловський.

«Трудовий кодекс у новій ре-
дакції був прийнятий у результаті 
омани суспільства та депутатів. У 
результаті, по-перше: новий зако-
нопроект буде суттєво обмежувати 
права та свободи людей праці. По-
друге: Трудовий кодекс у нібито 
«новій» редакції насправді є старим 
законопроектом. Уперше він розро-
блявся ще в 2003 році за часів уряду 
Віктора Януковича. Але і тоді, і за-
раз це відбулося на замовлення ве-
ликого капіталу олігархів з єдиною 
метою — мати в Трудовому кодексі 
правові переваги на боці робото-
давця і обмежити ці ж права з боку 
працівників. І, звичайно ж, звести 
роль профспілок на підприємствах 
до нуля», — вважає експерт.

Також, за словами Павловського, 
Трудовий кодекс у новій редакції не 
має ніякого стосунку до «безвізово-
го» пакету.

«5 листопада пан Гройсман зая-
вив, що прийняття кодексу в цій ре-

дакції — це нібито вимога ЄС до так 
званого «безвізового» пакету. На-
справді це маніпуляція та неправда. 
Як з’ясувалось, європейська комісія 
дійсно вимагала прийняти до спіль-
ного кодексу законів про працю 
одну поправку, що унеможливлюва-
ла дискримінацію при прийнятті на 
роботу та звільненні громадян враз-
ливих груп. Але для цього не треба 
ухвалювати Трудовий кодекс у новій 
редакції, для цього достатньо допи-
сати одне речення до чинного кодек-
су законів про працю», — сказав він.

За словами Павловського, стаття 
68 проекту Трудового кодексу умов-
но повертає Україну до кріпацтва.

«Адже працівника, як річ, мо-
жуть брати та передавати від одно-
го роботодавця до іншого. У нього, 
звісно, запитають попередньо. Але 
в умовах масового безробіття спро-
буйте відмовитись — і вас одразу 
звільнять. Тим більше, що норми 
цього проекту Трудового кодексу 
суттєво розширюють і спрощують 
підстави для звільнення працівни-
ків саме за бажанням роботодавця», 
— сказав експерт.

За словами Павловського, норми 
проекту нового трудового кодексу 
суттєво звужують права жінок з ді-
тьми.

«Зокрема, стаття 108 проекту 
Кодексу дозволяє звільнення оди-
ноких матерів, які мають дітей до 
15 років, на загальних підставах. А 
стаття 291 цього ж проекту дозволяє 

жінок із малими дітьми або ж із ді-
тьми-інвалідами залучати до робіт 
у нічний час, у вихідні та святкові 
дні. У разі відмови — звільнення», 
— сказав він.

Також, на думку Павловського, 
нові положення щодо розголошення 
комерційної таємниці та відпустки 
за власний рахунок мають бути ви-
лучені або, принаймні, переписані.

«Згідно з новою редакцією Тру-
дового кодексу, людину можуть 
звільнити за розголошення ко-
мерційної таємниці. Таке широке 
трактування дасть роботодавцеві 
право звільнити працівника за роз-
голошення розміру своєї заробітної 
плати. Якщо, наприклад, чоловік 
розповість жінці про розмір своєї за-
робітної плати, то роботодавець має 
право на законних підставах позба-
вити працівника роботи. Водночас, 
згідно зі статтею 199 нової редакції, 
— людей можуть відправляти у від-
пустку без збереження заробітної 
плати з різних причин строком до 3 
місяців. Причому — скільки завгод-
но разів на рік. Тобто, декілька разів 
на рік працівника відправлятимуть 
у відпустку за власний рахунок. Це 
фактично буде стимулювати прихо-
ване безробіття в країні. Ми матиме-
мо красиву статистику, а, насправді, 
половина працівників просто буде 
сидіти вдома та фактично вважати-
меться безробітними», — сказав він.

Павловський також додав, що 
працівник не матиме впевненості у 
своєму майбутньому, маючи на ру-
ках строковий трудовий договір.

«Видають за велике досягнення 
строкові письмові договори, забу-
ваючи зробити наголос на тому, що 
договори будуть обмежені певним 
терміном. Передбачається, що лю-
дину можна буде брати на роботу 
і на рік, і на два. Уявіть, строковий 
договір діятиме рік. І потім, без по-
яснень, працівникові просто не про-
довжать контракт. То в чому ж тут 
перевага, навпаки, це звужуватиме 
права людини. Працівник не матиме 
впевненості у своєму майбутньому», 
— сказав він.

Павловський також висловив 
сподівання, що до другого читання 
всі норми нового Трудового кодексу, 
які обмежують права людей праці, 
будуть вилучені. Або ж, принаймні, 
переписані.23 юридичні особи Волині, що 

відповідно до Податкового 
кодексу України належать до ве-
ликих платників податків, обслу-
говуватимуться в області з 1 січня 
2016 року. Саме тоді в структурі 
спеціалізованої державної подат-
кової інспекції з обслуговування 
великих платників податків (м. 
Львів) розпочне діяльність Луцьке 
управління. Наказ про його утво-
рення виданий головою Держав-
ної фіскальної служби України 
Романом Насіровим 29 жовтня по-
точного року.

Гострі питання, пов’язані із за-
безпеченням належної діяльності 
новоутвореного відокремленого 
підрозділу, розглядалися під час 
оперативної наради, що традицій-
но відбувається під керівництвом 
голови облдержадміністрації Во-
лодимира Гунчика.

Олександр Юристовський, в. 
о. начальника ГУ ДФС в облас-
ті, інформуючи щодо Луцького 
управління СДПІ, насамперед під-
креслив: Володимир Гунчик мак-
симально сприяв утворенню від-
окремленого підрозділу.

— І недаремно, бо завдяки цьо-
му обласний бюджет Волині в 2016 
році може поповнитися на суму, 
що перевищуватиме 19 мільйонів 
гривень, позаяк великі платники 
податків проводитимуть спла-
ту податку на прибуток за своїм 
фактичним місцем знаходження, 

— наголосив Олександр Юристов-
ський. — Цього ж року місцевий 
бюджет недоотримав близько двох 
з половиною мільйонів гривень у 
зв’язку з тим, що п’ятеро великих 
платників області в 2013–2014 ро-
ках перейшли на податковий облік 
до спеціалізованих державних по-
даткових інспекцій.

Ознайомив присутніх Олек-
сандр Володимирович і з причи-
ною надання управлінню статусу 
відокремленого підрозділу, а не 
юридичної особи. Такий крок зу-
мовлений необхідністю оператив-
ного вирішення питання щодо 
створення органу в області, а та-
кож уникнення довготривалого 
процесу, пов’язаного з погоджен-
ням змін до структури ДФС Укра-
їни.

Нагадаємо, що задля якісного 
оновлення рівня обслуговування 
бізнесу працівники ДФС розроби-
ли концепцію реформування цен-
трального офісу з обслуговування 
великих платників податків, котру 
Роман Насіров репрезентував ши-
рокому загалу 4 листопада поточ-
ного року. У рамках імплементації 
реформи в регіонах України пла-
нується створення семи відділень 
та п’яти управлінь центрального 
офісу, одне з яких працюватиме і 
в Луцьку. Це надасть можливість 
компаніям-платникам обирати 
будь-яке зручне для обслуговуван-
ня відділення.

Великі платники податків залишаться в 
Луцьку

У Тернопільській області можуть відкрити 
кримінальну справу за знущання над 
підопічними інтернату

«Укрбурштин» повернули під контроль 
держави

Умови тримання підопічних у 
Бережанському психоневроло-

гічному інтернаті Тернопільської 
області виявилися настільки жах-
ливими, що за результатами поза-
планової перевірки установи буде 
вирішуватися питання про відкрит-
тя кримінальної справи, повідомля-
ється на сайті уповноваженого ВР з 
прав людини.

«Оскільки були виявлені факти 
незаконного позбавлення волі та 
жорстокого поводження з підопіч-
ними, негайно було сповіщено про-
куратуру області та поліцію, в уста-
нові залишилася працювати слідча 
група. Прокуратурою Бережансько-
го району Тернопільської області 
вирішується питання про внесення 
відомостей про кримінальне право-
порушення до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань», — сказано в 
повідомленні.

Як повідомляється, у ході відвід-
ування було виявлено двох чолові-
ків у «карцері», які, на думку переві-
ряючих, безпідставно перебували в 

нелюдських умовах.
«Тісна кімната з металевими 

ґратами на дверях була закрита на 
замок без електричного освітлення 
та доступу свіжого повітря й води. 
Замість туалету — відро для від-
правлення природних потреб. У 
кімнаті жахливий різкий запах ви-
порожнень. Обидва підопічні пере-
бували в жахливому стані і невідо-
мо, коли милися. За їхніми словами, 
одного помістили туди на початку 
жовтня через конфлікт із водієм 
директора, який побив підопічно-
го, а інший перебував у «карцері» з 
20 жовтня через те, що хотів утек-
ти з інтернату. Майже 70 чоловіків 
взагалі не мали спідньої білизни. 
Також у підопічних був відсутній 
верхній одяг, предмети особистої гі-
гієни. У приміщеннях антисанітарні 
умови. Не виконуються норми по-
жежної безпеки. Персонал інтерна-
ту недостатньо обізнаний зі своїми 
обов’язками та халатно до них ста-
виться», — сказано в повідомленні.

Мінекономіки відновило 
контроль над держпідприєм-

ством, яке більше 10 років пере-
бувало в процедурі банкрутства та 
працювало в інтересах приватних 
осіб.

Про це повідомив директор 
ДАК «Українські поліметали» (ма-
теринської компанії видобувного 
підприємства) Костянтин Лісни-
чий. «Укрбурштин» погасив забор-
гованість перед комітетом креди-
торів і змінив керуючого санацією 
Олену Левкович.

«Укрбурштин» розрахувався з 
усіма кредиторами та знаходиться 
під контролем призначеного нами 
керуючого менеджера Олега Щокі-
на», — сказав Лісничий.

Нагадаємо, що загальна забор-
гованість ДП «Укрбурштин» ста-

новила близько 7,2 млн грн — 4,2 
млн боргу перед контрагентами, 
сформованого ще в 2003 році, і 3 
млн грн накопичилося поточної 
заборгованості.

У 2003 році було ініційовано 
справу про банкрутство підпри-
ємства, з 2005 року «Укрбурштин» 
знаходиться в стані санації. Усі ці 
роки представники держави не 
мали доступу до управління під-
приємством і його документації.

За оцінками Лісничого, у рік 
«Укрбурштин» добував бурштину 
на 3 млн доларів, але при цьому 
заборгованість перед кредиторами 
погашав. 7 жовтня господарський 
суд Рівненської області ухвалив 
припинити справу про банкрут-
ство та повернути підприємством 
під контроль держави.


