
Європейський суд з прав лю-
дини зобов’язав Росію ви-

вести збройні сили з Криму в 
ході розгляду трьох справ за по-
зовами України до країни-агре-
сора: захоплення Криму, викра-
дення терористами українських 
дітей і незаконна заборона в’їзду 
до Криму Мустафі Джемілєву. 
Про це виданню « Фокус» роз-
повів міністр юстиції Павло Пе-
тренко.

«Також вирішується питан-
ня порушення прав власності 
української держави — наші 
претензії російській стороні вже 
досягли 1,2 трлн грн, і ця цифра 
буде рости», — пояснив Петрен-
ко.

Він також повідомив, що 
важливим аспектом юридич-
ної боротьби України є «газова 
суперечка», в якій Україна ви-
магає встановлення економічно 
обґрунтованої ціни на газ: «Ми 
наполягаємо на $268 за тис. ку-
бометрів, визнання частини по-
ложень контракту «бери і плати» 
і обмежень по реверсу газу — 
необґрунтованими і дискримі-
наційними. Хочемо ще отримати 
компенсацію переплачених сум 
в період з 2010 року по сьогодні в 
розмірі близько $6 млрд», — по-
яснив чиновник.

Всього сума позову України 
до Росії по компенсації різних 
втрат, пов’язаних з порушенням 
Росією різних міжнародних і 
двосторонніх угод, вже досягла 
1,2 трлн грн. У цю суму входить 
і 300 млн грн за порушення РФ 
українського повітряного про-
стору в Криму.

При цьому міністр зазна-
чив, що, крім Росії, «в окупова-
ний Крим заходять турецькі та 
грецькі пороми».

«За моїми даними, компе-
тентні органи Туреччини від-
крили кримінальні справи про-
ти тих, хто порушує українські 
територіальні води. Ми зараз го-
туємося до суперечки в Міжна-
родному трибуналі з морського 
права про незаконне захоплення 
портів і морської інфраструкту-
ри», — пояснив Петренко.

Міністр юстиції також за-
певнив, що санкцій міжнародно-
го співтовариства стосовно Росії 
дадуть свій результат. 

Верховна Рада ухвалила у 
першому читанні закон про 

очищення влади. За люстрацію 
проголосували 249 народних де-
путатів.

Згідно до Закону, стосовно 
осіб, які претендують на зайняття 
посад держслужбовця, проводить-
ся спеціальна перевірка у порядку 
визначеному законом. Аналогічна 
перевірка стосується і претенден-
тів на посади органів місцевого са-
моврядування.

Також передбачається, що під 
спеціальну перевірку підпадають 
особи, які займали такі посади 
у період з 25 лютого 2010 року 
по 22 лютого 2014 року: Прези-
дента України, Прем’єр-міністра 
України, Першого віце-прем’єр-
міністра України, віце-прем’єр-
міністра України; міністра, керів-
ника іншого центрального органу 
виконавчої влади, які не є членами 
Уряду України, Служби безпеки 
України, Генерального прокурора 
України, Голови Національного 
банку України, Голови Рахункової 
палати, Голови Антимонопольного 
комітету України, Голови Фонду 
державного майна України, Ди-
ректора Бюро з питань антико-

рупційної політики Секретаріату 
Кабінету Міністрів України, Голо-
ви Ради міністрів Автономної Рес-
публіки Крим та ін.

Передбачається, що переві-
рці підлягають достовірності ві-
домостей, викладених у згоді на 
проходження перевірки, наданій 
суб’єктом перевірки, форма якої 
затверджується Національним 
агентством України з питань 
державної служби; достовірності 
відомостей, зазначених в деклара-
ціях про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового харак-
теру щодо суб’єкта перевірки та 
близьких йому осіб за три попе-
редні роки зайняття посад досто-
вірності відомостей, викладених 
у згоді на проходження перевір-
ки, наданій суб’єктом перевірки, 
форма якої затверджується На-
ціональним агентством України з 
питань державної служби; досто-
вірності відомостей, зазначених 
в деклараціях про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінан-
сового характеру щодо суб’єкта 
перевірки та близьких йому осіб 
за три попередні роки зайняття 
посад.
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Верховна Рада проголосувала за 
люстрацію

Хід АТО змінився не в кращу для 
української армії сторону 
Перекидання найманців і техніки з боку Росії одразу позначи-
лася на ході АТО — не в кращу для української армії сторону. 
Про це на своїй сторінці у Facebook написав керівник групи «Ін-
формаційний опір» Дмитро Тимчук. Він наголосив, що в останні 
дні бойовики різко посилили контратаки одразу за багатьма 
напрямками.  « З району н.п.Сніжне їх групи з боями пішли на 
Степанівку і Маринівку, ідуть постійні атаки наших позицій в 
районі Савур-Могили. Йдуть запеклі бої за н.п. Ясинувата, Ма-
кіївка, Горлівка та ін.  А Кремль у цей час перекидає до кордону 
все нові «Гради», — написав він.

125
стільки мільйонів євро Євро-
союз витратить на заходи для 
захисту ринку сільськогоспо-
дарських товарів від росій-
ських санкцій. ЄС викупить 
у фермерів овочі та фрукти, 
якими знехтувала Росія.

Каха Бендукідзе, котрий намагався 
допомогти нинішній українській 
владі започаткувати реформи кон-
статував: «Ви або не розумієте, що 
вам хана, або розумієте, але вас усе 
влаштовує»

В Україні так давно і так часто  
говорять про реформи, що насправ-
ді  вже всі забули про що йдеться і 
що насправді треба змінити. 

Реформи пропонують найрізно-
манітніші: дієві, рішучі, радикальні, 
конкретні, прості, прозорі, прива-
бливі.

Є навіть цілий «реанімаційний 
пакет» реформ. Біда в тому, що за 
цими  словами прихована  віра, що 
можливо замінити погане началь-
ство на хороше, чесно зібрати кошти 
в бюджет, виплатити пенсії  і зажити 
щасливо.

Так от, як не прикро, але щастя, 
на цьому шляху не буде...

Поки відкрито це визнав тіль-
ки грузинський реформатор  Каха 
Бендукідзе, котрий намагався допо-
могти  нинішній українській владі 
започаткувати реформи.  «Ви або не 
розумієте, що вам хана, або розуміє-
те, але вас усе влаштовує», — сказав 
він говорячи як про настрої, які па-

нують серед урядовців, так і серед 
широкої громадськості. 

Найпаскудніше, що це доводить-
ся говорити іноземцю, а українці, як 
«маленькі», так і «великі», роблять 
вигляд, що взагалі не розуміють про 
що йдеться.

Наприклад, минулого тижня 
прем’єр міністр України Арсеній 
Яценюк пообіцяв чергову порцію 
«радикальних» реформ,  скорочен-
ня кількості податків і зміни по-
даткових ставок, які в одному місці 
стануть трохи нижчими, а в іншому 
трохи вищими. 

Наприклад, пропонується зро-
бити з 22 податків 9. При цьому ті 
податки, які ліквідовують, будуть 
просто включені в склад тих, які за-
лишаться. Так, екологічний податок, 
збір за першу реєстрацію авто, збір 
у вигляді цільової надбавки до ді-
ючого тарифу на теплову енергію 
пропонують включити в акцизи. 
Плату за користування надрами, за 
користування радіочастотним ре-
сурсом та збір за використання води 
об’єднають в рентну плату. Податок 
на нерухоме майно і плату за землю 
пропонують включити в єдиний по-
даток на нерухомість. Фіксований 
сільськогосподарський податок має 

поглинути єдиний податок. От і всі 
зміни.

Як велике досягнення подаєть-
ся маніпуляція зі ставками єдиного 
соціального внеску. Пропонується з 
рівня нинішніх 36,76-49,7% знизи-
ти до 37% або ж 41%. Це треба буде 
заплатити з мінімальної заробітної 
плати, а з усіх трудових доходів ще 
додатково 15% або 19% (зараз на 2 
відсоткові пункти менше) податку 
на доходи фізичних осіб. Як кажуть, 
ніякої різниці.

В загальному нічогісінько не змі-
ниться, але прем’єр переконаний, 
що від перестановки доданків змі-
ниться сума.

Але якщо не зміниться, то не 
біда, наступного року  (або навіть ще 
до нового року) можна буде провес-
ти чергову перестановку податків.

Платимо ж ми доволі багато: 36%  
єдиний соціальний внесок, 15% по-
даток на доходи фізичних осіб. Це 
вже 51% від заробленого.

Додайте  20% податку на дода-
ну вартість, який треба віддати при 
будь-якій покупці. Себто окрім ви-
щезгаданих 51%, ще 1/5 від отрима-
ної  на руки зарплати  українець від-
дає державі.

Це ще мова не йде про акцизи 
на тютюн і алкоголь. І навіть з усіма 

цими грішми уряд не може дати собі 
раду.

От і в Україні немає мотива-
ції чесно і відкрито працювати. На 
жаль, складається враження, що 
український уряд відверто шукає 
дурників, які будуть віддавати йому 
більше половини заробленого. А 
оскільки українці, таки доволі кміт-
ливий народ, то давно зрозуміли по-
требу ховатися і обманювати, тому 
що по-іншому неможливо.

В іншому випадку  треба випра-
вити собі відповідні документи, які 
дадуть право на пільги. І такі розум-
ники є. Між іншим, 350 категорій 
населення має право на пільги, ви-
дано  20 мільйонів посвідчень.

Можна не сумніватися — дехто 
має декілька.

Одних тільки пенсіонерів 13,7 
мільйона людей.  При цьому навіть 
після проведення підвищення пен-
сійного віку, середній вихід на пен-
сію в Україні з 50-ти років, тому що 
десятки категорій громадян мають 
право на достроковий вихід, зо-
крема працівники правоохоронних 
органів, податківці і т.д. Окрім того,  
половина всіх пенсіонерів України 
молодше 60...

І саме молоді пенсіонери отри-
мують левову частку  пенсійних ви-
плат.

Найбідніші пенсіонери в Україні 
саме найстарші. Проте, це мало хви-
лює їх «молодих» колег, які більше 
переймаються власними доходами, 
ніж ідеями  справедливості.

Головна ж ідея популярних в 
народі реформ полягає в тому, щоб 
примусити багатих заплатити біль-
ше, і підвищити виплати, пільги і 
субсидії власникам посвідчень піль-
говиків.

Більше того, ті реформи, які об-
говорюються серед української по-
літичної еліти не виходять за межі 
того, що раніше пропонував Микола 
Азаров: зібрати більше коштів в бю-
джет, щоб виплатити  пільговикам 
найрізноманітнішого ґатунку почи-
наючи від  власників-монополістів 
(тих самих олігархів), колишніх ви-
сокопоставлених чиновників і закін-
чуючи «молодими» пенсіонерами. І 
все під гаслами: покращимо життя 
пенсіонерам і малозабезпеченим.
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Фонд Вілкула активно допомагає медикам

Фонд Вілкула «Українська пер-
спектива» закупив і передав 

військовій частині 3036 в Дніпропе-
тровську польові рюкзаки з медін-
струментами і медикаментами для 
військових лікарів. Це дозволить 
медикам рятувати життя пораненим 
солдатам української армії прямо на 
полі бою. 

— Дана допомога дуже необхід-
на для роботи медиків у польових 
умовах. Багато представлено для 

мобілізації поранених з поля бою, 
а також надання операцій, в тому 
числі, вилучення осколків і зупинки 
кровотечі, — сказав Дмитро Тома-
шевський, лейтенант, в.о. начальни-
ка медслужби в / ч 3036. 

Військові медики в екстремаль-
них умовах героїчно надають до-
помогу і рятують життя поранених 
українських солдат, в тому числі під 
час бойових дій. Тому дуже важливо, 
щоб в потрібну хвилину в медиків 

були інструменти та медикаменти. 
До складу медичних польових 

рюкзаків входять інструменти для 
проведення хірургічних операцій, 
набори вакуумних шин для опера-
тивної фіксації кінцівок людини 
при складних переломах і травмах, 
джгути для зупинки кровотечі, ап-
течки, набори для накладання швів, 
а також носилки, спальні мішки і 
каремати. Як зазначають медики, 
отриманий набір медичного споря-
дження (більше 120 найменувань) 
дає можливість своєчасно надати 
медичну допомогу, підтримати жит-
тєві функції пораненого і доставити 
його в медзаклад.

Актуально

  ДОВІДКА

Фонд Вілкула «Українська пер-
спектива» займається системною 
поставкою гуманітарної допомоги. 
У тому числі — поставкою меди-
каментів та обладнання в лікарні, 
в яких лежать солдати української 
армії, а також постачанням меди-
каментів та продуктів для мирних 
жителів — в табори біженців з 
Донецької та Луганської областей. 
Фонд вже поставив близько 140 
тонн гуманітарної допомоги. Крім 
того, Фонд вивіз вже більше 800 
дітей із зони конфлікту.

Бойовики розстріляли з 
«Градів» колону біженців
18 серпня близько 9:40 год під час виводу біженців 
з населених пунктів Хрящувате і Новосвітлівка бо-
йовиками було завдано масований вогневий удар 
по цій колоні з мінометів та реактивної артилерії 
«Град. В результаті є велика кількість жертв. Люди 
згоріли прямо в автомобілях, якими їх вивозили. 
Вони просто не встигли покинути транспортні 
засоби. Цю колону біженців вивозило військове 
командування, щоб люди не постраждали. Тому що в 
тих містах йдуть інтенсивні бойові дії.

Як велике досягнення 
подається маніпуляція 
зі ставками єдиного со-
ціального внеску. Пропо-
нується з рівня нинішніх 
36,76-49,7% знизити до 
37% або ж 41%. Це треба 
буде заплатити з мінімаль-
ної заробітної плати, а з 
усіх трудових доходів ще 
додатково 15% або 19% 
податку на доходи фізич-
них осіб. Як кажуть, ніякої 
різниці

Чому в Порошенка та Яценюка 
не вийде «українського дива»

Суд зобов’язав 
Росію вивести 
війська з Криму 


