
Євросоюз готує зміни до законів 
щодо протидії відмиванню гро-

шей, які можуть мати вагомі наслід-
ки для нечистих на руку українських 
олігархів.

Про це розповів у інтерв’ю 
Deutsche Welle спеціаліст Financial 
Transparency Coalition Коен Руверс. 

За словами експерта, «якщо фі-
нансові злочини та корупція були 
або ж є, тоді важливо вчинити пра-
восуддя, а вкрадене повернути за-
конним власникам». 

У разі розкрадання державних 
фондів кошти мають бути повернені 

громадянам України.
На запитання, чому досі не ве-

деться слідство, якщо українські 
неурядові організації стверджують, 
що зібрали достатньо доказів від-
мивання грошей посадовцями та 
направляли їх до відповідних ор-
ганів Австрії, експерт зазначив: «У 
Євросоюзі карне переслідування — 
це справа кожної окремої держави 
ЄС. У кожному окремому випадку 
рішення про відкриття справи ухва-
люють прокурори кожної окремої 
держави ЄС. Тому я це коментувати 
не можу». 

За словами Руверса, Європарла-
мент збирається переглянути дирек-
тиву ЄС із відмивання грошей. Змі-
ни до директиви будуть винесені на 
голосування вже наступного тижня.

Згідно з цими директивами, ін-
формація про так зване «довірче 
управління» компаній має з’явитись 
у відкритому доступі. 

На думку експерта, це дозволить 
правоохоронцям із будь-якої країни 
ЄС та з країн з-поза меж Євросою-
зу швидше та легше переслідувати 
«кримінальні гроші». 

Політична нестабільність в 
Україні та захмарні ціни на не-

рухомість у Лондоні не заважають 
українським багатіям скуповувати 
елітну британську нерухомість. Про 
це свідчить свіжа статистика лон-
донських ріелторів. 

Ціни на нерухомість у столиці 
Британії за рік, що минув, продо-
вжили курс на зростання. Попри 
це, охочих стати власником елітних 
квадратних метрів у Лондоні тільки 
побільшало. Про це свідчить нова 
статистика, яку 7 лютого оприлюд-
нила одна з провідних міжнародних 
ріелторських компаній Knight Frank. 
Вона спеціалізується на об’єктах не-
рухомості вартістю від 1 мільйона 
фунтів і вище. Згідно з даними ком-
панії, за минулий рік помітно збіль-
шилася кількість запитів на пропо-
зиції лондонської нерухомості, які 
надходили з України, Аргентини, 
Туреччини, Індії, Китаю й інших 
країн світу. 

Як повідомили DW у Knіght 
Frank, у разі українців ідеться не 

лише про просту цікавість, але й 
цілком конкретні контракти на при-
дбання. «Українці не лише вірту-
ально цікавились нерухомістю, але 
й справді її купували. За цей період 
з українськими громадянами були 
укладені угоди на купівлю-продаж. 
Тож ці цифри, безсумнівно, відобра-
жають тренд», — сказав у розмові 
з Deutsche Welle представник до-
слідницької команди фірми Knіght 
Frank Том Білл. Він додав, що в їхній 
компанії існує спеціальний відділ 
для роботи з клієнтами з Росії та 
інших держав СНД. До речі, попере-
дня хвиля, як пише інформагенція 
Reuters, була спровокована Араб-
ською весною та кризою у Єврозоні. 
На цьому тлі Великобританія прива-
блювала грошовитих персон своєю 
стабільністю й помірними податка-
ми. 

Як відомо, віллою вікторіанської 
епохи в Кенсінгтоні володіє донька 
екс-президента України Кучми Оле-
на Пінчук. Натомість найбагатшій 
людині України Ринату Ахметову 

більше до смаку сучасна архітек-
тура. За даними The Guardіan, 2011 
року Ахметов виклав 136 мільйонів 
фунтів за пентхаус у комплексі One 
Hyde Park, що в районі Найтсбридж, 
побивши тодішні цінові рекорди на 
нерухомість. 

Загалом же багаті вихідці з Росії 
та СНД у минулому віддавали пере-
вагу купівлі будинків у районі Бел-
гравія. 

У МВС нагадують, що для на-
брання сили законом про «ам-

ністію» слід звільнити вулиці й ад-
мінбудівлі, а часу залишається все 
менше. Про це заявив заступник 
начальника Головного слідчого 
управління МВС Олег Татаров, по-
відомляє прес-служба відомства. 

У такому разі, за словами Та-
тарова, «слідчі будуть розсліду-
вати кримінальні провадження у 
звичайному порядку, а за умови 
достатніх підстав — направляти 
до суду з обвинувальними акта-
ми». 

Він також нагадав, що за вчи-
нення тяжких та особливо тяж-
ких злочинів передбачена відпо-
відальність у вигляді позбавлення 
волі на строк до 15 років. 

Татаров додав також, що у 

рамках нового закону вже 82 осо-
бам пом’якшили запобіжні захо-
ди, ще 61 особа поки залишається 
під вартою. 

Всього ж до кримінальної від-
повідальності притягуються 266 
осіб у рамках 129 кримінальних 
проваджень. 

Як відомо, 29 січня більшість 
у Верховній Раді схвалила так зва-
ний закон про «амністію», яким 
передбачено, що він набере чин-
ності лише після того, як протес-
тувальники звільнять адмінбудів-
лі та вулицю Грушевського.

За останні дні МВС переква-
ліфікувало значну частину справ 
проти активістів із «хуліганства» 
на «масові заворушення», що є 
більш тяжкою статтею. 

Відомості.інфо

№6 (698)

13 – 19 лютого 2014 року

http://www.vidomosti.info/

Автобус із українцями потрапив у аварію 
в Польщі. Є загиблі та поранені 

У міліції попередили, що 17 лютого закон 
про амністію втратить чинність 

Золото подорожчало 
до максимуму за три місяці 
Вартість золота 11 лютого досягала максимуму з лис-
топада 2013 року, при цьому зростання фіксується 
вже протягом п’яти торгових днів поспіль, що стало 
найтривалішим періодом збільшення цін із 12 серпня. 
Про це пишуть «Вісті. Економіка». Цього року вартість 
золота зросла на 6% на тлі валютної кризи в країнах, 
що розвиваються, у той час як із ринку акцій по всьо-
му світу інвестори вивели близько 1630 млрд дол. 

Україна погасить усі внутрішні 
й зовнішні борги до 2040 року
Україна повністю погасить внутрішні та зовнішні 
кредити через 26 років, тобто в 2040-му, повідо-
мляється в графіку прогнозних платежів станом на 
5 лютого, опублікованому Міністерством фінансів 
України. Згідно з графіком, найбільше навантаження, 
або 75% платежів, припадає на перші п’ять років, із 
2014 по 2018 роки, а до 2040 року платежі знизяться 
до 21,71 млрд грн, або до менш як 1% від їх загально-
го обсягу. 

34%
стільки опитаних жителів України  
не довіряють жодному органу 
державної влади чи соціальному 
інституту. Опитування проводив 
Інститут соціальних технологій 
«Соціополіс».
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У понеділок близько 20:00 на 
трасі Варшава — Люблін ста-

лося зіткнення українського рей-
сового автобуса Познань — Коло-
мия з легковим автомобілем. 

«В маршрутці було 19 пасажи-
рів, усі — громадяни України. За 
попередніми даними, водій авто-
буса загинув на місці, 11 людей 
було доставлено в лікарні, з них 
чотирьох відразу відпустили, сі-
мох, які не отримали травм, — пе-
ревезли в готель, пізніше туди ж 
відправили ще трьох», — повідо-
мив речник МЗС Євген Перебий-
ніс. 

Він також додав, що зараз за 
допомогою Посольства України в 
Польщі здійснюються заходи з від-
правлення українців, які не госпі-
талізовані. 

«Наш консул із Посольства 
України в Польщі одразу виїхав 
на місце аварії для координації 
дій із рятувальними та медични-
ми службами Польщі. Зараз наше 
посольство здійснює заходи щодо 

відправки додому тих громадян, 
які не госпіталізовані», — зазна-
чив представник МЗС. 

Пізніше стало відомо, що заги-
блими у результаті ДТП у Польщі 
виявилися українець і поляк. Про 
це повідомила заступник прес-
секретаря поліції в Отвоцьку Ка-
роліна Пардей. 

Як нагадала Пардей, українці 
їхали автобусом Neoplan із Варша-
ви та зіткнулися з легковим авто-
мобілем Opel. У результаті аварії 
загинув один громадянин України, 
ще близько десяти отримали трав-
ми. 

«Загинули водії автобуса та ав-
томобіля, громадянин України та 
громадянин Польщі», — сказала 
вона. За її словами, в автобусі пе-
ребувало 19 українців. 

У тяжкому стані залишається 
двоє людей. 

Пардей назвала передчасним 
говорити про те, з чиєї вини ста-
лася аварія, зауваживши, що роз-
слідування триває. 

Міністр закордонних справ 
Польщі Радослав Сікорський 

підкреслив, що Україна отримає 
міжнародну фінансову допомогу 
лише після початку реформ. Про 
це він заявив у Брюсселі, повідо-
мляє «Польське радіо». 

«Для України вже потенційно 
доступні величезні суми з Між-
народного валютного фонду, 
Європейського інвестиційного 
банку, Європейського банку роз-
витку, також макроекономічна 
підтримка, проте Україна мусить 
розпочати реформи. На нерефор-
мовану економіку України грошей 
не буде», — наголосив глава поль-
ського МЗС. 

Глава МЗС Польщі: «Україна отримає 
міжнародну фінансову допомогу» 

Другий президент України Леонід 
Кучма вважає, що сьогодні на по-
ступки повинна піти у першу чергу 
українська влада, бодай тому, що 
через її «непослідовні й незрозумі-
лі для громадян дії з припинення 
євроінтеграції виникла криза». 

«Неадекватні дії силовиків на 
Майдані в ніч на 30 листопада пе-
реорієнтували Євромайдан із гро-
мадянського протесту на масові 
антиурядові виступи. Влила масла 
у вогонь і правляча більшість у пар-
ламенті. Прийняті нею 16 січня «ан-
тимайданівські закони» фактично 
спровокували радикальне крило Єв-
ромайдану», — переконаний Кучма, 
про що він розповів у інтерв’ю ви-

данню «Інтерфакс-Україна». 
Сьогодні ж, вважає екс-президент, 

на перший план вийшли ті сили, які 
роблять акцент на глибинні причини, 
що призвели до кризової ситуації в 
суспільстві. Їх усі знають. 

«Отже, влада не повинна робити 
вигляд, що Євромайдан — пробле-
ма лише опозиції. Це величезна по-
милка. Великою мірою Євромайдан 
— це діагноз настроїв у суспільстві. 
І з цим не можна не рахуватися, тим 
більше відверто ігнорувати. Я пе-
реконаний, що якби влада вчасно 
зреагувала на вимоги учасників Єв-
ромайдану й прийняла відповідні рі-
шення, передовсім — кадрові, то до 
нинішнього стану справа не дійшла 
б», — так гадає другий президент 

України. 
На його думку, сьогодні потріб-

но шукати вихід уже зі сформованої 
ситуації, зокрема, тепер уже важко 
не погодитися з необхідністю повної 
амністії активістів.

«І необхідно повернутися до 
Конституції-2004. Я ратую за Кон-
ституцію 2004 року не тому, що вона 
досконала. Ні. У нас не залишається 
часу. Україна як держава тріщить по 
швах. Сідайте потім, вдосконалюй-
те», — додав Кучма. 

Лідер «Третьої Української Рес-
публіки» Юрій Луценко також вва-
жає, що єдино прийнятний компро-
міс — це повернення до Конституції 
2004 року. Про це він написав у блозі 
на «Українській правді».

Луценко обурюється, що «Кон-
ституційна сверблячка охопила й 
«УДАР». «Треба припиняти ці танці 
опозиційних фракцій із написан-
ням Основного закону на коліні під 
конкретну кар’єру своїх лідерів», — 
упевнений опозиціонер.

«Повернення до Конституції 
2004 року — єдино прийнятний 
компроміс саме тому, що вона вста-
новлює випробуваний 4 роками ре-
альної політики баланс між гілками 
влади», — переконаний Луценко.

За його словами, «недосконалість 
і навіть дефективність тієї системи 
всі знають, але нову досконалу Кон-
ституцію потім мають написати не 
політики, а спеціально обрані наро-
дом Конституційні Збори. «Тільки 
тоді це буде не змовою старих еліт із 
розподілення портфелів, а дійсно ре-
волюційною суспільною угодою про 
нову Україну», — впевнений політик. 
Луценко вважає, що пропоноване 
нині у змінах до Конституції «всев-
ладдя прем’єра» — не набагато кра-
ще за «диктатуру президента». 

Українські багатії скуповують елітну лондонську нерухомість 

Українських олігархів можуть включити до «чорного списку» ЄС 

Пентхаус One Hyde Park

Події
Леонід КУЧМА: 

У нас не залишається часу, я ратую 
за Конституцію 2004 року 


