
Верховна Рада прийняла пакет із 
чотирьох антикорупційних законів, 
які були необхідні для виконання 
плану дій із візової лібераліза-
ції з Євросоюзом. За ці закони і 
опозиція, і більшість голосували 
спільно. Про те, які саме зміни були 
прийняті й чого чекати від нових 
антикорупційних законів, «Відо-
мості» розмовляли з начальником 
відділу нагляду за додержанням 
законів у сфері протидії корупції та 
процесуального керівництва при 
корупційних правопорушеннях 
прокуратури Волинської області 
Володимиром Заплотинським. 

— Ми наближуємо своє законо-
давство до вимог Євросоюзу, в тому 
числі у сфері боротьби з корупці-
єю. Змін зазнала ціла низка законів. 
Зокрема, внесено зміни у Кодекс 
України про адміністративні право-
порушення та Кримінальний кодекс 
України. Хочу наголосити, що з но-
вого законодавства таке поняття, як 
«хабар», виключене. З’явився термін 
«неправомірна вигода». 

— Чим відрізняються ці понят-
тя? 

— У цілому вони тотожні. Проте 
на сьогодні є чітке визначення, що 
таке неправомірна вигода. Неправо-
мірна вигода — це грошові кошти 
або інше майно, переваги, пільги, 
послуги, нематеріальні активи, які 
обіцяють, пропонують, передають 
або одержують без законних на те 
підстав. У статті 368 КПК я би звер-
нув увагу на таке: якщо раніше ми 
говорили про одержання службо-
вою особою хабара та відповідне 
притягнення за це до кримінальної 
відповідальності, то тепер до неї 
можна притягнути навіть за при-
йняття пропозиції чи обіцянки не-
правомірної вигоди. 

— Але ж тоді «неугодних» змо-
жуть підставляти... 

— Кожен злочин потрібно ще 
довести. Це робота правоохоронних 
органів. 

— За хабар якого розміру (чи то 
пак неправомірну вигоду) настає 

кримінальна відповідальність? 
— Мінімального розміру непра-

вомірної вигоди у ст. 368 не передба-
чено. У той же час у ст. 354 зазначе-
но, що відповідальність настає після 
отримання неправомірної вигоди, 
яка перевищує 0,5 неоподатковува-
ного мінімуму доходів громадян. На 
сьогодні це 287 гривень. 

— Тобто посадовець, який узяв 
300 гривень, уже несе кримінальну 
відповідальність? 

— Так. І це стосується не лише 
посадових осіб. Внесені зміни у 
ст. 354 КПК України, за якими кри-
мінальна відповідальність настає 
для всіх працівників державних під-
приємств, установ та організацій. 
Зараз за пропозицію, обіцянку чи 
одержання неправомірної вигоди 
розміром від 287 гривень можуть 
покарати штрафом від ста до двох-

сот п’ятдесяти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або гро-
мадськими роботами на строк до ста 
годин. Тобто якщо особа отримала, 
наприклад, 300 гривень за вирішен-
ня того чи іншого питання, скажімо, 
прискорення проходження доку-
ментів, то вона може заплатити за це 
як мінімум 1700 гривень штрафу. 

— Під корупційні дії підпада-
ють «подяки» медикам і освітянам? 

— Так. Що стосується лікарів, 
то хотів би наголосити: на кожно-
му кроці люди кажуть, що платять 
гроші, всі обурюються такою ситу-
ацією, але дуже рідко звертаються 
до правоохоронних органів. Якщо б 
суспільство взялось активніше про-
тидіяти таким фактам, то ситуацію 
можна було б зрушити з місця. 

— А якщо особа візьме до 200 
гривень, то їй за це «нічого не буде»? 

— Так говорити не можна. Є від-
повідальність кримінальна, адміні-
стративна та дисциплінарна. Якщо 
дії не підпадають під кримінальну та 
адміністративну відповідальність, 
то залишається дисциплінарна. Для 
посадової особи, яка взяла чи то 20, 
чи то 50 гривень, стоятиме питання 
як мінімум про доцільність її пере-
бування на посаді. І ще треба звер-
нути увагу на той момент, що у нас 
існує реєстр осіб, які притягнені 
до відповідальності за корупційні 
правопорушення. Його веде Мініс-
терство юстиції. Закон не передба-
чає строків давності перебування у 
цьому реєстрі. І тому в подальшому 
цій людині може бути досить склад-
но отримати роботу на державній 
службі. 

— Останніми у переліку при-
йнятих антикорупційних законів 
стали зміни, що передбачають уве-
дення кримінальної відповідаль-
ності для юридичних осіб. Роз-
тлумачте, будь ласка, нові норми 
закону, адже для України це доволі 
радикальна новація. 

— Найперше хочу наголосити, 
що закон ще не підписаний Прези-
дентом, тому наразі не діє. Але ми 
вже вивчали його норми. Це нове 
для нашої правової системи. Як при-
клад можна навести таке: у Німеччи-
ні притягували до відповідальності 
за дачу хабара крупну фармацевтич-
ну компанію, яка задля отримання 
переваг для продажу своєї продукції 
надавала кошти посадовим особам 
міністерства. Йшлося про інтереси 
юридичної особи. У нас в аналогіч-
них ситуаціях несла б кримінальну 
відповідальність лише посадова 
особа. У разі якщо цей закон підпи-
ше Президент, кримінальну відпо-
відальність у відповідних випадках 
нестиме і юридична особа. За це 
юридичних осіб можуть карати або 
штрафом (5–75 тисяч неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян), 
або конфіскацією майна, або лікві-
дацією. 

Розмовляла Наталка СЛЮСАР 

Сезон дитячого оздоровлення 
на Волині розпочався спо-

кійно й без надзвичайних ситуа-
цій. Станом на 10 червня працює 
610 різних закладів відпочинку 
для школярів. Щоб діти могли у 
них повноцінно оздоровитись, 
усі відповідальні служби повинні 
мобілізуватися для забезпечення 
необхідних умов. Голова облдер-
жадміністрації Борис Клімчук 
вимагає жорстокого контролю 
за дотриманням норм і вимог 
безпеки дитячого харчування в 
оздоровчий літній період. 

Зокрема, від постачальни-
ків продукції вимагають доку-
ментального підтвердження її 
якості, а також наявності спеці-
алізованого транспорту з холо-
дильним устаткуванням. Однак 
наразі ще не у всіх є відповідні 
сертифікати. 

Як повідомляють обласні 
епідеміологи, моніторинг якос-
ті їжі для школярів здійсню-
ють постійно, як і питної води. 
Проведено вже понад дві тися-
чі досліджень цих показників, 
відхилення від норм становить 
у середньому 1% від загальної 
кількості. За словами спеціаліс-
тів, найчастіше порушення ви-
никають на етапі транспорту-
вання та зберігання продукції, 
тому необхідно посилити роботу 
з постачальниками та довести до 
ладу, де є потреба, холодильне 
обладнання. 
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Події

У Ковелі обвалився бетонний навіс 
над під’їздом 

8 червня у Ковелі, в будинку на 
вулиці Володимирській, 97, об-

валився бетонний навіс над одним 
із під’їздів багатоповерхівки. На 
щастя, ніхто з мешканців не по-
страждав. 

Бетонна плита на деякий час 
заблокувала вхід і вихід із будівлі. 
Наслідки обвалу оперативно лікві-
дували рятувальники та працівни-
ки комунальних служб. Доки вони 
працювали, ті з мешканців, хто не 
встиг сховатися від стихії, залиша-
лися на вулиці або ж чекали в су-
сідніх під’їздах, повідомляє «Теле-
візійний центр «Ковель». 

Очевидці події перебували в 
стресовому стані: «Я вибігла з ав-
тобуса, як раптом почав падати 

сильний град. Тут бачу: ще жіноч-
ка якась на вулиці. Вона каже: «Да-
вай, може, хоч у під’їзді сховаємо-
ся». І тільки ми переступили через 
поріг, зачинили за собою двері, як 
раптом чуємо: «Ба-бах!». Це щось 
неймовірне було. Це стрес... І слава 
Богу, що ми так врятувалися», — 
розповіла свідок подій пані Марія. 

Начальник РЖКП №2 Олексій 
Богдан, на балансі якого перебуває 
цей будинок, переконаний, що в 
тому, що сталося, частково винні 
самі мешканці під’їзду. 

— Вони без погодження з ке-
рівництвом РЖКП самовільно за-
мінили вхідні двері на металеві з 
домофоном. У процесі роботи під-
приємці пошкодили металево-бе-
тонну конструкцію каркаса входу, 
розширили його, вийняли верхню 
бетонну перемичку, яка фіксува-
ла навіс, і тим самим наразили на 
небезпеку людей, — інформує на-
чальник РЖКП №2 Олексій Бог-
дан, який, до речі, ще й проживає в 
сусідньому під’їзді цього будинку. 

Міський голова Олег Кіндер 
видав розпорядження щодо термі-
нового обстеження всіх тамбурів 
при вході в під’їзди, бетонних на-
вісів, а також балконів, які потре-
бують негайного ремонту. 

Бетонний навіс, що обвалився, 
повністю замінять на новий. 

На Волині 
ретельно стежать 
за харчуванням 
дітей у таборах 

В Україні заборонили 
продаж «Фуросеміду» 
та «Комбіспазму» 
Таблетки «Фуросемід», які виробляв «Луганський 
хіміко-фармацевтичний завод», заборонили 
продавати. Відповідне розпорядження опублі-
ковано на сайті Держлікслужби України. Також 
під заборону потрапили екстракт валеріани 
виробництва ВАТ «Фітофарм», знеболювальні 
«Комбіспазм» та «Бол-ран» і чеський препарат 
«Офлоксин». 

Працівник банку, заснувши 
на клавіатурі, переказав 
222222222,22 євро 
Службовець банку в Німеччині переказав понад 
222 мільйони євро, заснувши під час роботи, 
передає «Лента». Чоловік повинен був здійснити 
переказ 64,2 євро, але заснув, залишивши руки 
на клавіатурі. Натиснувши в сні на кнопку «2», він 
перевів на рахунок 222222222,22 євро. Помилку 
швидко виявили та виправили. 

28,4 
до стількох мільярдів гривень 
(із 12,3 мільярда) за останні 
шість років збільшився обсяг 
ринку громадського харчуван-
ня в Україні. Такими є дані ком-
панії «Ресторанний консалтинг». 
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Гривня чи долар — у чому краще 
зберігати свої заощадження? Зда-
ється, українці таки визначилися з 
відповіддю на це «вічне» запитання 
і віддали перевагу національній 
валюті. До того ж свої гроші наші 
співгромадяни зберігають не під 
матрацом, а все частіше несуть їх 
до банків. 

Можливо, скептиків така новина 
трохи здивує, але факт залишається 
фактом: українці все більше довіря-
ють гривні. Про це, власне, свідчать і 
цифри. Так, за перший квартал цьо-
го року приріст гривневих депозитів 
у банках склав 8,1%. Тим часом об-
сяги валютних заощаджень скоро-
тилися на 0,6%. Тенденція очевидна, 
й, переконані експерти, вона буде 
продовжуватись і надалі. 

Втім, світова фінансова криза 
змусила декого засумніватися, чи 
варто взагалі віддавати свої гроші 
на зберігання, нехай навіть і за від-
сотки. Адже відомо, що в Україні 
працює багато іноземних банків, і 
люди переживають, чи не переки-
нуться проблеми у Європейському 
Союзі на українські філіали фінан-
сових установ. Однак експерти з На-
ціональної асоціації банків України 
(НАБУ) переконують, що причин 
для хвилювання немає: всі установи 
працюють за українськими закона-
ми і перебувають під контролем дер-
жави. Тож фінансова система країни 
сьогодні не просто стабільна — вона 
розвивається. 

Зокрема, голова Національного 
банку України Ігор Соркін підтвер-
джує: зростає довіра населення не 
лише до гривні, але й до банківської 
сфери загалом. «Про це свідчить 
статистика: збільшуються обсяги 
депозитів у гривні. З початку року 
сума таких вкладів зросла майже 
на 30 мільярдів, а квітневий резуль-
тат залучення коштів фізичних осіб 
до банків — дев’ять мільярдів гри-
вень», — каже голова НБУ. 

На його переконання, основна 
причина цих змін зрозуміла: вперше 
за три роки банки знову стали при-
бутковими. Сьогодні вони демон-
струють стабільні показники й гото-
ві знову активно надавати кредити. 

Зокрема, середня ставка за ними 
знизилась і сьогодні складає 15%. 

Слова Ігоря Соркіна підтверджу-
ють й інші фахівці. Вони прогнозу-
ють: ефективна робота банківської 
системи призведе до подальшого 
зміцнення гривні. А те, що Нацбанк 
сьогодні успішно справляється зі 
своїми завданнями, видно навіть 
неозброєним оком. Тож балачки так 
званих «експертів», які вже кілька 
років лякають народ «зростанням 
долара до 15 гривень», так і лиша-
ються балачками. 

Насправді ж попит на долари та 
євро почав знижуватися. Так само 
зменшується і кількість банків-
ських валютних депозитів. Лише за 
один місяць їх обсяг скоротився на 
$5,4 мільйона, а з початку року — на 
$74,7 мільйона. 

Хоча фахівців така ситуація не 
дивує. Адже у квітні середньомісяч-
ні депозитні ставки за валютними 
вкладами були на рівні 6,29%, у той 
час як гривневі — 11,56%. 

Все це у комплексі, кажуть екс-
перти, дає хороший результат. Та й 
стабільний курс вітчизняної валюти 
дозволяє українцям не переживати 
за свої заощадження. Як наслідок — 
люди зрозуміли, що зберігати гроші 
у гривні сьогодні просто вигідніше. 
Тому й несуть свої гроші до банку, а 
не ховають їх удома. 

Юрій ГОЙДАЛО 

Українці все більше довіряють банкам 

Прокурор Володимир ЗАПЛОТИНСЬКИЙ: 

300 гривень — це вже корупція, яка 
тягне кримінальну відповідальність 


