
У Верховній Раді суддів зловили на 
маленькій хитрості — користу-

ючись прогалинами в законодавстві, 
при виході на пенсію вони отриму-
ють із бюджету більше грошей, ніж 
їм належить. Про це пишуть «Вести». 

«Судді можуть працювати до 
65 років, а після досягнення цього 
віку йдуть на пенсію за віком. Пишуть 
заяву до Вищої ради юстиції: «Про-
шу звільнити у зв’язку з виходом на 
пенсію». Там голосують, і суддя стає 
законним пенсіонером, — розповів 
нардеп Павло Розенко, колишній за-
ступник міністра праці та соцполіти-
ки. — Та якщо суддя за кілька місяців 
до 65-річчя подав у ВРЮ іншу заяву: 
«Прошу звільнити за власним бажан-
ням», він, згідно з горезвісною пенсій-

ною реформою, одержує не пенсію, а 
довічне утримання». 

За словами Розенка, ця сума на 
кілька тисяч більша, ніж звичайна 
пенсія судді. Суддя місцевого суду 
отримує оклад плюс доплати за ви-
слугу років, науковий ступінь і до-
пуск до держтаємниці. З урахуван-
ням мінімальної зарплати суддівська 
винагорода судді райсуду становить 
для тих, хто вперше одягнув мантію, 
від 9,8 тис. грн до 18,8 тис. грн. А для 
«старожилів» із 35-річним стажем, 
які до того ж очолюють суд і є док-
торами наук, сума може вирости до 
21,5 тис. грн. Звичайна пенсія стано-
вила б 80% середнього щомісячного 
заробітку, тобто близько 15 тис. грн 
для голови суду. Звільнення судді за 

власним бажанням передбачає пен-
сію на рівні 16,9 тис. грн. 

Депутати планують подати зако-
нопроект, який би зрівнював пенсії 
суддів незалежно від способу відходу 
з посади. 

З критикою не згоден суддя у 
відставці Микола Замковенко. «Хто 
прийняв ці закони, що суддя може 
вибирати, йти на пенсію за віком чи 
у відставку, не досягнувши пенсійно-
го віку, якщо пропрацював 20 років, 
і отримувати довічне грошове утри-
мання? Верховна Рада! — сердиться 
Замковенко. — Так чого ж вони зараз 
обурюються? Нехай порахують депу-
татські пенсії та матеріальні виплати. 
Вони не менші суддівських, а подеку-
ди й набагато більші». 

Губернатор Черкащини Сергій 
Тулуб «накопичує» нерухомість 

в Україні та за кордоном. Зокрема, 
як повідомляє Цензор.НЕТ, у по-
дружжя Тулубів є дві дачі в Іспанії. 
Цих об’єктів немає у декларації 
про доходи, яку чиновник подав 
на посаді губернатора, проте в іс-
панських реєстрах вони є. 

Апартаменти Тулуба розміще-
ні на популярному курорті для ба-
гатіїв Марбелья. При цьому один 

об’єкт оформлений особисто на 
чиновника, а другий — на сина 
Бориса та дружину Галину. Так, на 
губернатора записані апартаменти 
Rincon Andaluz (278 кв. м) на пер-
шій лінії елітних готелів. Вартість 
такого житла стартує від 600 тисяч 
євро. На сина та жінку оформле-
ний скромніший будинок Embrujo 
Playa (164 кв. м) і Garaje (12 кв. м), 
які йдуть у комплекті як апарта-
менти і гараж. Ціна цієї нерухо-
мості сягає 400 тисяч євро. 

Нагадаємо, раніше повідомля-
лося, що в Черкасах у губернатора 
вкрали Lexus. 

Виступаючи на засіданні Кабміну 
2 червня 2010 року, Прем’єр-
міністр Микола Азаров заявив: 
«Потрібно визнати, що сталася сер-
йозна кадрова помилка». І додав: 
«Політичних індульгенцій не буде». 
Йшлося про фігуранта першого 
гучного корупційного скандалу в 
тоді ще новому уряді: заступника 
міністра охорони навколишнього 
середовища Богдана Преснера (на 
фото — справа) правоохоронці 
затримали при одержанні хабара в 
особливо великих розмірах. 

Як ідеться у матеріалі для «Глав-
кома» Олексія Бика «Перший ко-
рупціонер уряду Азарова — за крок 
до свободи», ім’я Богдана Преснера 
вперше потрапило під приціл сус-
пільної уваги у 2002–2003 роках, 
коли він працював на посаді началь-
ника Державного управління еколо-
гії та природних ресурсів Львівської 
області. Причому славу, яка спіткала 
Богдана Михайловича, навряд чи 
можна назвати доброю, швидше — 
скандальною. Тоді Угорщині вдалось 
отримати всі необхідні дозволи для 
того, щоб завезти до України на ути-
лізацію 60–70 тисяч тонн гудронів — 
відходів нафтопереробної галузі. 

Серед інших чиновників до-
звільну документацію завізував і 
Преснер. Він заявляв, що не бачить 
нічого поганого в тому, щоб у по-
рядку експерименту спалити кілька 
тисяч тонн відходів, бо це, мовляв, 
не завдасть нікому особливої шкоди. 

Гудрони мали спалювати на Ми-
колаївському цементному заводі 
(Львівська область) і Добротвірській 
ТЕЦ. Однак при розвантаженні пер-
ших партій робітники почали масо-
во скаржитися на незрозумілі симп-
томи — утруднення дихання та різь 
в очах. Журналісти і громадськість 
підняли галас. Тут і виявилося, що 
жодної екологічної експертизи гу-
дронів ніхто і не думав проводити. 
Преснер увімкнув задній хід і за-
явив, що утилізація повинна відбу-
ватися, лише якщо відповідна екс-
пертиза покаже безпечність цього 
процесу для людей і довкілля. 

Після Помаранчевої революції за 
результатами перевірки його роботи 
силами КРУ Преснер втратив посаду, 
почав «косити» під політрепресовано-

го і добиватися поновлення через суд. 
Одночасно він проходив у криміналь-
ній справі за фактом розкрадання бю-
джетних коштів у особливо великих 
розмірах. Також правоохоронці ціка-
вилися причетністю Богдана Михай-
ловича до масового виділення земель-
них ділянок у рекреаційних зонах під 
Львовом. Найімовірніше, що Пресне-
ра врятувало майже безперервне пе-
ребування на лікарняних, що значно 
утруднювало слідство. 

Однак із приходом до Кабмі-
ну команди Миколи Азарова у 
2010 році Богдан Михайлович, як 
фенікс, постав із попелу політичних 
переслідувань із боку «злочинного 
помаранчевого режиму» й одразу 
ускочив у крісло заступника міні-
стра. Щоправда, як виявилося, не-
надовго. 

Його затримали 31 травня 
2010 року на виході з приміщення 
КМУ. За скромну суму в 200 тис. дол. 
він погодився посприяти просуван-
ню по службі заступника начальни-
ка Держекоінспекції в Одеській об-
ласті. Гроші Преснер мав отримати 
двома рівними частинами — до і піс-
ля виконання своєї частини угоди. 
Аванс — 10 тис. дол. — одержав ще 
28 травня прямо у ліфті Мінекології. 
За кілька днів клієнт привіз решту 
першого траншу. Передача відбува-
лась у автомобілі: після того як за-

ступник міністра вийшов із машини 
і попрямував до Кабміну, його водій 
повіз клієнта трохи далі від центру 
Києва, щоб тихо і без галасу здій-
снити транзакцію. Ось із цієї справи 
нинішня влада, яка в 2010-му тільки 
взялася до керма, й зробила показу-
ху про боротьбу з корупцією. Богдан 
Преснер став чудовою ілюстрацією. 

Суд тривав більше року. Про 
його перебіг повідомляли всі ЗМІ. У 
жовтні 2011 р. Преснеру присудили 
дев’ять років ув’язнення з конфіска-
цією майна, а шоферу — сім років. 
Щоправда, Преснер подав апеляцію 
на вердикт. Його водієві ж вдало-
ся добитися скорочення терміну 
ув’язнення до чотирьох років. 

Богданові Преснеру не судилося 
відсидіти і третини свого терміну. 
Як повідомляє сайт судових новин 
«Перша інстанція», 10 жовтня цього 
року Апеляційний суд Києва скасу-
вав вирок суду, вважаючи аргументи 
прокуратури безпідставними. Спра-
ву направлено на дорозслідування, 
і якщо слідство не знайде нових до-
казів (що сумнівно з огляду хоча б 
на час, який минув), то він вийде на 
свободу. О, чудо! Преснер потрапив 
у ті 0,2% виправдальних вироків, які 
виносять українські суди щороку. 
Навряд чи хтось може здивуватися 
такому виверту долі. 
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1111Фонд соцстраху витратив 
618 тисяч на неіснуючі семінари 
Про це повідомляють «Наші гроші» з посиланням на відділ 
зв’язків із засобами масової інформації Генеральної Про-
куратури України. «Впродовж 2011–2012 років керівники 
виконавчої дирекції Фонду соцстраху додавали в акти 
приймання-передачі й оплачували окремі послуги з про-
ведення семінарів та експертизи документації, розроблен-
ня систем профілактики, виготовлення та розміщення пу-
блікацій у ЗМІ, які насправді не надавалися», — повідомив 
начальник відділу захисту конституційних прав і свобод 
громадян Генпрокуратури Роман Романчук. 

Українські судді хитрістю замість пенсій вибивають собі довічне 
утримання 

На оновлення гардеробу Богословська 
витрачає по три зарплати 

Онук Єльцина зніме фільм «Нічні відьми» 

Народний депутат від Партії регі-
онів Інна Богословська може за-

лишити в крамниці одразу шість-сім 
тисяч доларів, а це орієнтовно три 
депутатські зарплати. 

Як помітили модні експерти, де-
путатка змінила свій імідж на більш 
романтичний. Тепер на ній рідко 
можна побачити спідниці-олівці, 

йдеться в сюжеті «Світського життя». 
«Я два рази на рік заходжу до 

магазину та купую все на холодний 
сезон і на теплий», — розповіла Інна 
Богословська. 

«Я дуже не люблю ходити крам-
ницями. Я 52 роки працювала, щоб 
у 53 дозволити собі таке щастя», — 
каже політик. 

Борис Єльцин-молодший, онук 
першого російського прези-

дента, стане продюсером військо-
вої драми «Нічні відьми» на основі 
реальних подій. 

У картині розповідатиметься 
про 46-й гвардійський нічний бом-
бардувальний авіаційний полк, 
який був сформований у СРСР у 
1941 році. До складу полку входи-
ли жінки у віці від 17 до 22 років. 
Перший його бойовий виліт від-
бувся в червні 1942-го. Німці на-
зивали льотчиць полку «нічними 
відьмами», інформує Lenta.ru. 

Сценарій напише Грегорі Ал-
лен Ховард, який раніше брав 
участь у створенні стрічок «Алі» 
(про боксера Муххамеда Алі) та 
«Згадуючи «Титанів» (про фут-
больного тренера Германа Буна). 

Інформації про те, хто буде по-
становником картини і коли по-
чнуться зйомки, поки немає. Імена 
претендентів на головні ролі та-
кож не розголошують. 

Нині Борис Єльцин-молодший 

розвиває в Голлівуді свою компа-
нію Timedale Entertainment. Його 
партнером є продюсер Д. Метт 
Геллер. Відомо, що зараз компанія 
також продюсує трилер «Флірт зі 
страхом» (Flirting With Fear). 

Корупціонера з уряду Азарова 
випускають на свободу 

Румунський мільйонер добровільно 
здався поліції 

Румунський підприємець, один 
із наймолодших мільйонерів 

Румунії 32-річний Юліан Парасків, 
статок якого оцінюється в 70 міль-
йонів євро, добровільно здався по-
ліції. Правоохоронні органи під-
озрюють його у відмиванні понад 
10 мільйонів євро. 

«Румунська прокуратура ви-
дала ордер на арешт мільйонера 
Юліана Парасківа, який прохо-
дить у справі про «м’ясну мафію», 
що розглядається прокуратурою. 
Проте підприємець не став чекати 
арешту, а добровільно здався полі-
ції», — пишуть ЗМІ. 

Мільйонер є власником ком-
панії Carmestin, що постачає м’ясо 

на ринок Румунії. Слідчі заявили, 
що в 2011–2012 роках керована 
олігархом компанія використову-
вала декілька фірм-одноденок для 
відмивання великих грошових ко-
штів. У цій же справі заарештова-
но ще сімох осіб. 

Раніше румунська прокурату-
ра порушила кримінальну справу 
щодо кількох високопосадовців, 
серед яких прокурор Анжела Ні-
коалае. Всі вони звинувачуються в 
створенні злочинного угрупуван-
ня з ухилення від сплати податків. 

За попередніми даними, зби-
ток, завданий «м’ясною мафією» 
держбюджету Румунії, оцінюється 
в 70 мільйонів євро. 

Губернатор Черкащини скуповує 
нерухомість в Україні та за кордоном 

Природоохоронний 
прокурор оселився в палаці 
посеред лісу 
Київський природоохоронний прокурор Вадим 
Гаєвий збудував шикарний маєток посеред лісу 
в Конча-Заспі. Журналісти програми «Гроші» 
знайшли лісовий прокурорський палац. Як 
з’ясувалося, маєток Гаєвого має додатковий під-
земний поверх. Окрім цього, хазяї примудрилися 
відгородити височенним парканом цілий ставок. 

Сильні світу


