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Події

На Буковині СБУ спіймала на
хабарі начальника відділення
поліції
Начальник відділення вимагав від свого підлеглого 500
доларів США та 500 євро, пообіцявши допомогти йому
уникнути звільнення з органів Національної поліції. Правоохоронці затримали здирника біля власного помешкання
під час отримання хабара. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Зловмиснику оголошено про підозру. Тривають невідкладні слідчі дії.

Більшість українців вважають, що справи
в країні йдуть у неправильному напрямку

Н

ове соціологічне опитування,
оприлюднене Центром аналізу та соціологічних досліджень
Міжнародного республіканського
інституту (МРІ), виявило зростання невдоволення серед українських громадян своїм урядом та
темпом реформ, особливо у сфері
боротьби з корупцією.
За результатами дослідження, рекордна кількість опитаних
(76%) вважають, що справи в
країні йдуть у неправильному напрямку. Рівень схвалення роботи
Президента знизився з 25 до 17
відсотків, а підтримка уряду та
парламенту опустилася нижче 10
відсотків.
Зі слів Стіва Нікса, Регіонального директора МРІ у Євразії,
низьку підтримку суспільства
можна пояснити цілою низкою
наявних в Україні проблем, таких
як економічна криза, збройний
конфлікт на сході України, а також
нещодавні політичні несподіванки
— звільнення з Генпрокуратури відомого поборника антикорупційних реформ та відставка Прем’єрміністра Арсенія Яценюка, про яку
стало нещодавно відомо. Однак,
стверджує він, все ще існують підстави для оптимізму.
«Громадяни України розуміють, наскільки згубним є вплив
корупції на політичний та економічний розвиток країни. Саме
тому запит суспільства на зміни
залишається високим, — сказав
пан Нікс. — Ефективне управління та втілення конкретних реформ
є завданням Президента країни та
нового Прем’єр-міністра». Більше
половини опитаних вважають, що
антикорупційні реформи повинні
бути пріоритетом державної по-

літики, а 58 відсотків підтримують створення нових органів для
боротьби з корупцією в Україні.
Проте тільки 34 відсотки опитаних вірять у потенційну ефективність антикорупційних заходів.
Незважаючи на ці труднощі, опитування також показало постійну
підтримку курсу європейської інтеграції: 55 відсотків респондентів
хочуть бачити Україну в Європейському Союзі. «Для досягнення
успіху Україні необхідно зробити
ще чимало. Один із найважливіших кроків — це довести можливість проведення реформ і показати, що вони вже відбуваються,
— стверджує Стів Нікс. — Результати опитування мали б заохотити реформаторів продовжувати
працювати в цьому напрямку,
адже вони свідчать, що українське
суспільство, як і раніше, їх твердо
в цьому підтримує». Опитування було проведене в усіх регіонах
України (за винятком окупованих
територій Криму, Донецької та Луганської областей) з 18 лютого по
4 березня 2016 року). Національне
опитування проводилося за випадковою вибіркою, яка включала
2 400 постійних жителів України
віком від 18 років, які мають право голосу. Статистична похибка не
перевищує 2,0% у бік збільшення/
зменшення, а коефіцієнт досяжності становив 63,0%. Опитування
також включає додаткову вибірку
в Миколаївській та Херсонській
областях (1 125 респондентів).
Опитування було проведене Соціологічною групою «Рейтинг»
спільно з Центром аналізу та соціологічних досліджень МРІ та за
фінансової підтримки Агентства
США з міжнародного розвитку.

Українці — лідери серед іноземних
покупців житла в Польщі

У

2015 році іноземці придбали
майже чотири тисячі помешкань у Польщі, найбільше у Варшаві, Кракові та Вроцлаві. Купували
нерухомість, в основному, приватні особи та фірми з Німеччини та
України.
Про це інформує бізнес-додаток видання Gazeta Wyborcza з
посиланням на дані Міністерства
внутрішніх справ і адміністрації
Польщі, передає «Польське радіо».
Відомство опублікувало щорічний звіт на тему купівлі в країні нерухомого майна іноземцями.
Згідно з документом, за останній
рік помітно зросла зацікавленість
купівлею помешкань у Польщі серед східних сусідів поляків.
Житло та господарські приміщення в Польщі можна купувати майже без обмежень. Виняток
становлять населені пункти, що
розташовані неподалік кордону,
де іноземці з-за меж Євросоюзу
повинні отримати дозвіл від мі-

ністерства. Проте це рідкісні випадки.
При укладанні угод за участі
іноземців нотаріуси все ж повинні повідомляти міністерство, яке
створило для цього спеціальний
реєстр. Згідно з ним, у 2015 році
іноземці купили в Польщі 3 754
помешкань. Із них українці в 2015
році придбали 627 помешкань. Це
другий показник серед іноземців,
котрі купують найбільше нерухомості в Польщі. На першому місці
— німці.
З кожним роком українці купують все більше польських квадратних метрів. Коли 10 років
тому Польща вступала до ЄС, громадяни України придбали в країні
помешкань загальною площею 3,4
тисячі м2. У 2015 році — вже в десять разів більше.
Нагадаємо, польському ринку праці прогнозують потребу в
українцях.

Фабрика Roshen в Липецьку платить
податки в російський бюджет

К

ондитерська фабрика корпорації Roshen у Липецьку заплатила в бюджет Росії 8,8 мільйона
доларів. Про це пише ТАРС з посиланням на Федеральну податкову службу в Липецькій області РФ.
У російському відомстві зазначили, що в квітні підприємство
заплатило до бюджету 596 мільйонів рублів (близько 8,8 мільйона доларів США). Це був перший
платіж, раніше від кондитерської
фабрики Roshen грошові кошти
не надходили, — сказали представники податкової служби. Також повідомляється, що фабрика
зробила виплату, незважаючи на

судовий розгляд між російською
владою та керівництвом Roshen у
Липецьку. Слідчий комітет Росії
порушив щодо нього кримінальну
справу «за фактами шахрайства та
несплати податків в особливо великих розмірах».
Нагадаємо, у скандальному
списку людей, які створили офшори за допомогою панамської компанії Mossack Fonseca, опинився і
Порошенко. Він обіцяв продати
свій бізнес, якщо його оберуть
Президентом України. Президентом він став, однак бізнес не продає.
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На стільки мільярдів зменшилися вклади
фізосіб у березні — з 418,271 млрд гривень до 411, 389 млрд гривень. Про це
йдеться в повідомленні Нацбанку. Гривневі вклади в банках у березні виросли на
1,587 млрд грн, або на 0,9% — з 181,679
млрд грн до 183,6286 млрд гривень.

Україно-швейцарська
компанія привела в
Одесу 70 мільйонів
інвестицій
«Україно-швейцарська компанія Risoil S. A.
привела в Чорноморський порт інвестицій
більш ніж на 70 мільйонів, — пише на своїй
сторінці у Facebook Міхеїл Саакашвілі. — Сучасна Україна — найкраще місце для вигідного ведення бізнесу».

Як діти Гонтаревої виводили свої
гроші з банку
Журналіст Олександр Дубинський дослідив банківські операції сім’ї
Гонтаревих
пущення про виведення з «Дельта
Банку» 12,5 мільйона гривень.
Факт використання службового
становища для порятунку з банку
вкладу сина та його дружини — у
НАБУ залишили без уваги.
НЕБІДНЕ ЖИТТЯ БАНКІРШІ

ДРОБИЛИ НА ЧАСТИНИ
ТА ПЕРЕРАХОВУВАЛИ НА
РОДИЧІВ
«Готуюся до сьогоднішньої зустрічі в Антикорупційній прокуратурі у справі Гонтаревої. Вивчаю рішення про закриття слідства, і бачу
вражаючі речі», — пише в Facebook
журналіст і фінансовий експерт
Олександр Дубинський.
Заява Гонтаревої про те, що внесок її сина в розмірі 600 тисяч згорів
у «Дельті» — чиста брехня!
За інформацією НАБУ з виписок
по рахунках членів її сім’ї, 10–12 лютого 2015 року (за 20 днів до введення в банк тимчасової адміністрації,
коли Дельта вже «лежала») випливає, що син і невістка Гонтаревої знімали в банку сотні тисяч гривень і
дробили свої вклади на родичів.
10 лютого Антон Гонтарев перекидає на свою дружину Валерію 300
тисяч гривень, з яких та по 50 тисяч
гривень дробить на своїх батьків, а
150 тисяч гривень знімає сама.

СБУ розкрила
корупційну схему в
«Укрпошті»

С

півробітники служби безпеки
України (СБУ) викрили корупційну схему, організовану посадовими особами державного підприємства «Укрпошта». Про це йдеться в
повідомленні прес-центру СБУ.
«Двоє керівників регіональних і
глава однієї з центральних дирекцій
підприємства розробили механізм
заробітку на корпоративних клієнтах «Укрпошти». Чиновники зареєстрували фірму-прокладку, через
яку брали платежі декількох великих комерційних структур, у держпідприємства надходило лише 10%
від сплаченої підприємцями суми».
— розповідають правоохоронці.
Як зазначається, співробітники
СБУ встановили, що через дії посадових осіб «Укрпошта» недоотримала 20 понад млн гривень за розсилку
кореспонденції.
Також повідомляється, що під
час обшуків в 5 містах України правоохоронці вилучили документацію
та електронні носії з доказами організації корупційного механізму та
економічних збитків, завданих державному підприємству.
Наразі відкрито кримінальне
провадження за ст. 364 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для
притягнення до відповідальності
всіх осіб, причетних до розкрадання
грошей «Укрпошти».

11 і 12 лютого Антон Гонтарев
знімає через касу банку майже 300
тисяч гривень двома операціями (у
рамках обмежень НБУ).
Усі операції видно на скані з матеріалів НАБУ.
У підсумку, на рахунку Антона
залишаються близько 200 тисяч гривень, випискою про відшкодування
яких потім «виблискувала» довідкою прес-служба Нацбанку.
А на рахунку його дружини Валерії — близько 50 тисяч гривень,
які також були відшкодовані з Фонду гарантування вкладів.
Підкреслимо, всі ці операції сім’ї
Гонтаревої проводилися тоді, коли
«прості смертні» формально могли
зняти в банку не більше 2,5 тисячі
гривень у день — такі обмеження в
«Дельті» діяли з вересня 2014 року.
Однак у реальності клієнтам банку
видавали 100–300 гривень у день у
порядку живої черги (!).
Висновок — детективи НАБУ
спустили справу Гонтаревої «на
гальмах», зачепившись тільки за до-

Автопарк голови Нацбанку журналісти видання «Корупція» оцінили в 14 мільйонів гривень.
У глави Національного банку
України Валерії Гонтаревої є щонайменше п’ять автомобілів преміум-класу та будинок у котеджному
містечку «Северинівка», який розташований біля Києва.
За їхньою інформацією, у декларації за 2013 рік зазначено, що сім’я
Гонтаревої володіє двома автомобілями Porsche і джипом Infiniti FX35
(модель більше не випускається,
раніше ціна такого позашляховика
була близько 1,4 мільйона гривень
за курсом НБУ на 23 лютого 2015
року). При цьому журналісти видання нарахували в автопарку глави
Нацбанку ще як мінімум три машини класу люкс.
Так, Гонтарева одного разу до
Верховної Ради приїхала на седані
Lexus LS460. Таке авто зараз коштує
в салоні близько трьох мільйонів
гривень.
Як повідомляється, ще глава НБУ
була помічена на джипі Mercedes GL
з проблисковими маячками під ґратами радіатора. Як вдалося дізнатися виданню, числиться ця машина за
Нацбанком. Відзначимо, що такий
новий Mercedes зараз можна придбати за 2,8 мільйона гривень.
На червоному Porsche Panamera
(новий — 3,5 мільйона гривень) і
чорному Porsche Cayenne (новий —
3,4 мільйона гривень), які значаться
у податковій декларації, їздить старший син Гонтаревої — Антон і його
дружина Валерія.

Україна змогла повернути лише 3 тисячі
корупційних доларів

С

таном на 1 квітня 2016 року
до держбюджету України
фактично надійшло 77,4 тисяч
гривень конфіскованих коштів та
коштів, отриманих від реалізації
майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією
правопорушення. Про це в своєму
блозі написав експерт центру «Ейдос» Гліб Каневський з посиланням на слова заступника міністра
фінансів Роман Качура.
За словами експерта, у кінці
року на українську владу очікує
чергове осоромлення через повернення мізерних корупційних
статків.
Тобто, в першому кварталі
за нинішнім курсом повернуто
близько трьох тисяч доларів. «За

цей рік уряд хоче повернути 7,7
мільярда гривень», — зазначив Каневський. Експерт зазначає, що це
майже по два мільярди на квартал.
Неозброєним оком видно, що
уряд разом з правоохоронними
органами не встигають за бюджетним планом, пише експерт.
«Разом з тим, очікувані 7,7 мільярда мають досить важливе значення для незалежності України.
За пропозиціями Ради національної безпеки і оборони всі повернуті корупційні кошти мають витрачатися на опір Росії», — йдеться в
блозі.
У Генпрокуратурі такі провальні результати минулого року
пояснюють юридичними колізіями.

Масовий вивіз брухту за кордон може
зупинити промисловість

П

родовження політики масового вивезення металобрухту
за кордон призведе до скорочення
виробництв, робочих місць, зупинок заводів, падіння вітчизняної
металургії та економіки країни.
Про це йдеться в листах на ім’я
Голови Верховної Ради України
Андрія Парубія та голови комітету
з питань промислової політики і

підприємництва Віктора Галасюка
від директорів найбільших українських металургійних підприємств.
У листі директорів заводів
йдеться про необхідність прийняти законопроект № 3868, яким, зокрема, підвищується мито на вивезення металобрухту з України з
10 до 35 євро за тонну.

