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З 1 липня вступив у силу антико-
рупційний закон. Щоправда, Закон 
України «Про засади запобігання та 
протидії корупції» набув чинності 
за винятком статей 11 і 12, які ді-
ятимуть із січня 2012 року.

Стаття 11 закону передбачає 
спеціальну перевірку відомостей 
про осіб, які претендують на занят-
тя посад, пов’язаних із виконанням 
функцій держави або місцевого са-
моврядування, крім кандидатів у 
президенти, у депутати Верховної 
Ради, місцевих рад і в мери.

Стаття 12 визначає здійснення 
фінансового контролю, зокрема, 
щорічне подання декларацій про 
доходи до 1 квітня особами, уповно-
важеними на виконання функцій 
держави або місцевого самовряду-
вання, у тому числі Президентом, 
членами Кабінету Міністрів, депу-
татами Верховної Ради, суддями, 
держслужбовцями та ін.

Відповідно до закону, особам, 
уповноваженим на виконання функ-
цій держави або місцевого самовря-
дування, заборонено використову-
вати свої службові повноваження і 
пов’язані з цим можливості з метою 

одержання неправомірної переваги 
або у зв’язку з прийняттям обіцян-
ки/пропозиції такої вигоди для себе 
або інших осіб, займатися іншою 
оплачуваною або підприємницькою 
діяльністю, входити до складу ор-
гану управління або спостережної 
ради підприємства або організації, 
яка має на меті одержання прибут-
ку.

Зазначеним особам також за-
боронено безпосередньо або через 
інших осіб одержувати подарунки 
(пожертвування) від юридичних або 
фізичних осіб за рішення, дії або без-
діяльність в інтересах дарувальника, 
або якщо дарувальник перебуває в 
підпорядкуванні такої особи.

Ціна подарунка не може переви-
щувати 50% від мінімальної заробіт-
ної плати. Подарунки автоматично 
стають державною або комуналь-
ною власністю. Виняток становлять 
подарунки від близьких, виграші в 
лотереях і конкурсах.

Посилено відповідальність за 
отримання хабарів. Тепер за хабарі 
в сумі до 3339 гривень передбаче-
но не тільки штраф, але і тюремне 
ув’язнення терміном до п’яти років.

Передбачена й норма про де-

кларування чиновниками не тільки 
доходів, але і витрат (якщо витрати 
перевищують 150 тисяч гривень), 
але вона вступить в силу з 1 січня 
2012 року.

Посилюється покарання і за дачу 
хабара посадовій особі — тепер за це 
можна отримати до 10 років позбав-
лення волі.

Президентові, членам Кабміну, 
Генеральному прокуророві, голо-
ві Нацбанку та низці інших вищих 
державних посадових осіб заборо-
нено мати в безпосередньому підпо-
рядкуванні близьких їм осіб, родичів 
або бути безпосередньо підлеглими 
у зв’язку з виконанням повноважень 
близьким їм особам. За здійснен-
ня корупційних правопорушень усі 
зазначені вище категорії осіб при-
тягаються до кримінальної, адміні-
стративної, цивільно-правової та 
дисциплінарної відповідальності у 
встановленому законом порядку.

Депутати планують допрацьо-
вувати цей закон. Експерти від-
значають його прогресивність, але 
вважають, що деякі норми потребу-
ють вдосконалення. Насамперед це 
стосується частини декларування 
витрат чиновників і їх близьких ро-
дичів.

Тим часом українці не вірять, 
що новий антикорупційний закон 
зможе перемогти корупцію. Про це 
свідчать результати телефонного 
опитування «Корупція в Україні», 
проведеного Інститутом Горшеніна.

Зокрема, 72,1% респондентів ви-
словили переконання, що новий ан-
тикорупційний закон не допоможе 
перемогти корупцію в Україні. А в 
те, що новий закон таки переможе 
корупцію, вірить майже кожен шос-
тий респондент (14,8%).

Більшість опитаних українців 
(53,5%) вважає, що новий антико-
рупційний закон не сприятиме ви-
корінюванню корупції через неви-
конання в Україні законів узагалі. 
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Події

Росія пропонуватиме Японії 
спільне освоєння Курил 
Росія запропонує Японії спільно освоювати нафтові й 
газові родовища, розташовані в районі Курильських 
островів. Про це в інтерв’ю японській газеті «Nikkei» 
розповів представник президента Росії в Далекос-
хідному федеральному окрузі Віктор Ішаєв. Питання 
російсько-японського співробітництва на Курилах 
заплановане для обговорення цього року. Як вказав 
Ішаєв, якщо спільні проекти з японськими компанія-
ми не вдадуться, у співробітництві з Росією зацікав-
лені також фірми зі США, Китаю, Брунею й Сінгапуру.

У Китаї відкрили найдовший 
у світі морський міст 
У китайській провінції Шаньдун відкрився міст через за-
току Цзяочжоу. Новий міст довжиною 36,48 км, розрахо-
ваний на вісім автомобільних смуг, став найдовшим мор-
ським мостом у світі. Його вартість склала 14,8 мільярда 
юанів (близько 2,3 мільярда доларів). Відкриття моста, 
будівництво якого почалося в 2007 році, дозволило 
скоротити відстань між двома районами міста на 30 км. 
Раніше найдовшим морським мостом у світі вважався 
36-кілометровий міст через Ханчжоуську затоку, що 
з’єднує міста Цзясин і Нінбо в провінції Чжецзян.

Україна отримала від заробітчан 
$1,3 мільярда за три місяці 

У першому кварталі 2011 року 
обсяг приватних грошових 

переказів в Україну з-за кордону 
склав майже 1,5 мільярда доларів. 
Про це сказано в повідомленні На-
ціонального банку України.

За даними НБУ, надходження в 
Україну від тимчасово працюючих 
за кордоном українців зросли на 
22% порівняно з аналогічним пері-
одом минулого року — до 1 млрд. 
259 млн. дол. При цьому з цієї 
суми 200 мільйонів було переведе-
но в Україну за «неформальними 
каналами», решта — банківськи-
ми переказами або через платіжні 

системи.
Загальна сума надходжень з-за 

кордону за I квартал склала 1 млрд. 
489 млн. дол. Вона включає в себе 
230 млн. дол., які не належать до 
переказів заробітчан.

У 2010 році загальні обсяги 
грошових переказів в Україну з-за 
кордону оцінюються у 5,9 млрд. 
дол. (у т.ч. від заробітчан — 4,9 
млрд. дол.). У НБУ відзначають, 
що обсяги грошових переказів 
поступово відновлюються, у 2010 
році вони зросли на 9,2%, про-
те все ще залишаються меншими, 
ніж до кризи.

НЕ ДОМОВИЛИСЬ 

Посол Республіки Польща в Укра-
їні Хенрік Литвин заявив, що 

мова про безвізовий режим між 
Україною та Євросоюзом на період 
проведення фінальної частини Євро-
2012 не йде. Посол нагадав, що матчі 
сплановано так, що Україна відіграє 
в Україні, а Польща — у Польщі.

«Масове переміщення вболі-
вальників із України до Польщі, на 
наш погляд, можливе, починаючи 

аж із півфіналів, — зазначив він в 
інтерв’ю «КоммерсантЪ-Украина». 
— До того ж не слід забувати, як 
УЄФА веде продаж квитків. Ми точ-
но будемо знати, хто поїде до Поль-
щі, і як багато людей мають намір це 
зробити, оскільки квитки іменні».
Стосовно безвізового режиму, посол 
зазначив, що зараз проходять пере-
говори про спрощення технічних 
процедур. «Ми готуємо такі проце-

дури, завдяки яким значна кількість 
уболівальників зможе перетинати 
кордон без особливих проблем», — 
додав Литвин.

Нагадаємо, раніше віце-прем’єр-
міністр України Борис Колесніков 
закликав польську сторону під час 
Євро-2012 використовувати досвід 
проведення міжнародних футболь-
них турнірів, коли документом для 
перетину кордону є квиток на матч.

У СУСІДІВ 

У Польщі знайшли 
велике газове 
родовище 

ПРОТЕСТ ГРОМАДЯН 

БАНКІВСЬКІ РАХУНКИ 

НЕОБХІДНІСТЬ 

ЧАЕС вироблятиме контейнери 
для радіоактивних відходів

Державне спеціалізоване під-
приємство «Чорнобильська 

атомна електростанція» (Київ-
ська область) відкрило у Славу-
тичі комплекс із виробництва 
металевих бочок і залізобетонних 
контейнерів для зберігання раді-
оактивних відходів ЧАЕС. Про це 
повідомила прес-служба Мініс-
терства надзвичайних ситуацій.

Будівництво цього комплексу 
було профінансоване Європей-
ською комісією й здійснено в рам-
ках «Програми TACIS із забезпе-
чення ядерної безпеки: сприяння 
Україні в поводженні з радіоак-
тивними відходами й відпрацьова-
ним ядерним паливом». Загальна 
вартість проекту становить 5,568 
мільйона євро.

Очікується, що комплекс буде 
виробляти понад 34 тисячі мета-
левих бочок і 700 залізобетонних 
контейнерів на рік.

Під час відкриття заводу мі-

ністр МНС Віктор Балога підкрес-
лив, що тут можна виготовляти 
тару не лише для радіоактивних, 
а й для хімічних відходів на тери-
торії всієї країни. З його слів, тара, 
яка буде виготовлятися на заводі, 
буде мати від 30 до 100 років га-
рантії.

МНС планує очистити терито-
рію ЧАЕС від радіоактивних від-
ходів до 2058-2068 років.

БЮДЖЕТНА ЩЕДРІСТЬ 

Кабмін дав 4 млн. на пам’ятник 
жертвам Голодомору в Америці 

Кабмін має намір виділити чо-
тири мільйони гривень на 

«здійснення заходів щодо під-
тримки зв’язків із українцями, що 
проживають за кордоном». Згідно 
з постановою уряду, в першу чергу 
кошти будуть спрямовані на ви-

готовлення бланків посвідчення 
закордонного українця та вста-
новлення пам’ятника жертвам Го-
лодомору у Вашингтоні.

Ще в жовтні 2006 року Конгрес 
США дозволив українському уря-
ду «спорудити меморіал для вша-
нування пам’яті жертв голодомору 
1932-1933 років на федеральній 
землі округу Колумбія».

Згідно з американським зако-
нодавством, Україна має збудувати 
пам’ятник до вересня 2012 року.

У 2009 році Міністерство 
культури і туризму України про-
вело бліц-конкурс, на якому було 
представлено 51 ескізний проект 
пам’ятника. Мінкультури визна-
чило п’ять найкращих, які переда-
ли для остаточного визначення пе-
реможця американській стороні.

ЗАРОБІТЧАНСЬКІ ГРОШІ 

Російській обхідний трубі закрили 
вхід до Європи

Будівництво німецького газо-
проводу NEL, який повинен 

з’єднати Північний потік із газо-
транспортною системою Європи, 
призупинено судом. Відповідне 
рішення ухвалив Вищий адміні-
стративний суд Люнебурга (Ниж-
ня Саксонія) за клопотанням 18 
жителів міста Вінзен-на-Луе, які 
виступили проти прокладання га-
зопроводу через їхнє місто.

Суд задовольнив вимогу, і під-
ставою були не стільки «проблеми 
у використанні приватної землі під 
будівництво», скільки «питання 
безпеки». Адже NEL має пройти в 
30-50 метрах від житлових будин-
ків і навіть територією школи та 
спортивного майданчика, тоді як 
низка експертів висловлювалася 
за те, щоб у радіусі 350 метрів від 
газопроводу нічого не було.

Тепер суд призупинив будів-
ництво NEL, даючи можливість 

відомству, а також консорціуму 
компаній, які будують газопро-
від, — «E.On Ruhrgas», «Wingas» і 
«Gasunie» — спільно представити 
альтернативні варіанти проклад-
ки. Представник «E.On Ruhrgas» 
Хельмут Ролофф зазначив, що це 
проблема локальна і будівництво 
інших ділянок NEL триває.

Під час Євро-2012 візи між Україною та Польщею 
не скасують 

За хабар посадовцю можна «загриміти» 
на десять років

У Лодзінському воєводстві Поль-
щі відкрито нове газове родо-

вище. За оцінками експертів, запаси 
газу поблизу міста Кутно складають 
близько 100 мільярдів кубометрів. 
Якщо ці оцінки підтвердяться, то 
обсяги відомих ученим резервів 
природного газу у Польщі подвоять-
ся, заявив міністр економіки країни 
Вальдемар Павляк.

Запаси природного газу з родо-
вищ, які були відомі дотепер, по-
кривають 30% попиту. Ще 40% газу 
країна імпортує з Росії.

Газоносна площа розташована 
приблизно за 100 км на захід від Вар-
шави. Нове родовище ще не підтвер-
джено, проте у польському газовому 
концерні PGNiG сподіваються «на 
успіх першої свердловини», заявив 
голова наглядової ради PGNiG Ста-
ніслав Рихлицький. Буріння сверд-
ловин глибиною до 6,5 км почнеться 
вже у серпні.

Більшість українців зберігають 
заощадження у гривні 

Населення України здебільшого 
зберігає в банках гроші в на-

ціональній валюті. Про це свідчать 
статистичні дані, опубліковані На-
ціональним банком на офіційному 
сайті. Так, на початок червня цьо-
го року частка коштів домогоспо-
дарств в українських банках, дено-
мінованих у гривні, склала 52,4%. 
В абсолютних значеннях обсяг 
гривневих заощаджень домогос-
подарств на рахунках банків за 
січень-травень виріс на 11,9 млрд. 
грн.

Другою за популярністю ва-
лютою серед населення України є 

долар США. Частка «зеленого» у 
загальній банківській скарбничці 
становить 34,6%, тоді як на поча-
ток 2011-го цей показник становив 
34,9%.

Частка єдиної європейської 
валюти в банківських депозитах, 
притягнутих від домогосподарств, 
за станом на 1 червня становить 
12,1% (на початок року — 12,5%). 

У цілому до початку червня 
обсяг коштів домогосподарств в 
українських банках становив 295,3 
млрд. грн., що на 7,3%, або на 20,2 
млрд. грн., більше, ніж на початок 
2011 року.


