Держбюджет отримав рекордні
надходження від тютюнових
акцизів
Про це йдеться в повідомленні «Українського центру контролю за тютюном». «Доходи зросли, бо в першому півріччі
2015 року ставки акцизу були суттєво вищими, ніж в попередньому році, оскільки в 2014 році ставки було підвищено
в липні та вересні», — йдеться в повідомленні.
Крім того, у січні 2015 року ставки на сигарети без фільтру
підвищили до рівнів ставок сигарет із фільтром.
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стільки тисяч російських військових перебувають на Донбасі. Про це повідомив начальник
Генштабу ЗСУ Віктор Муженко.
Крім цього, є кадрові військовослужбовці РФ, які проводять
навчання бандформувань.

На думку глави відділу інвестиційної компанії Goldman
Sachs, зараз є два «стреси» для нафтового ринку: перший — операційний стрес, другий — фінансовий.
«Тому ми вважаємо, що волатильність нафтових цін
буде в діапазоні від 20 доларів за барель — операційний стрес на нижній межі і 40 доларів за барель —
верхня межа діапазону з фінансового стресу», — зазначив експерт.

Нова реструктуризація
валютних кредитів збільшить
число бездомних
У Верховній Раді зареєстровано
новий законопроект Кабінету
Міністрів про реструктуризацію
валютних вкладів населення.
Як і початковий законопроект,
який голосувався ще влітку минулого року і був ветований Президентом, новий законопроект може
спіткати та ж доля, тому що відсоток валютних кредитів дуже великий. Іпотечних кредитів було видано приблизно на 1 млрд доларів
США. У старому законі говорилося
про 4 млрд доларів. Тобто, за приблизними підрахунками, це четверта частина всіх кредитів. Одним із
аргументів непідписання попереднього закону Президент назвав
швидкий крах банківської системи,
— тоді говорилося про близько 76
млрд гривень збитків банків від дії
заветованого закону. У новому законопроекті ділимо на чотири — виходить 20 мільярдів, що в нинішній
ситуації теж багато.
Що стосується самого законопроекту та пропозицій із реструктуризації кредитів. Одна стаття, на яку
треба звернути увагу, це порядок
реструктуризації загалом. У Законі використаний наступний підхід:
береться залишок по кредиту у валюті, перераховується за нинішнім
курсом, плюс відсотки. Наприклад,
якщо людина в 2012 році взяла кредит на покупку квартири на 50 тисяч
доларів на 20 років під 15% річних і
зробила перший внесок у розмірі 5
тисяч, то в неї залишилося 45 тисяч.
П’ять років вона виплачувала кредит за класичною схемою. На 2016
рік у неї залишається заборгованість
на суму 35,8 тисяч доларів. Переводимо за нинішнім курсом НБУ, —
приблизно 25 грн/дол, хоча і це все
одно занижений курс. У гривнях
у неї залишається борг на суму 912
тисяч гривень. Якщо ця людина не
підпадає під статус учасників АТО,
які оформляли житло собі або на
родичам, а просто купила квартиру
сама, банк повинен їй пробачити
25%, тобто 228 тисяч гривень. Разом залишок по боргу становить 684
тисяч гривень. Далі вона платить за
тими самими умовами кредитного
договору, тобто, 15% на 15 років.
Разом щомісячний платіж становитиме в середньому 12 350 грн. У
нинішніх умовах ця сума є просто
непідйомною. Наприклад, чоловік
у 2012 році отримував зарплату 10
тисяч гривень, платив 560 доларів за
курсом 8, — тоді це було близько 5
тисяч гривень, і ще 5 тисяч у нього

Події

У Білорусі боротьбу з корупцією будуть
заохочувати грошовими винагородами

Р

озмір виплат визначатимуть
залежно від тяжкості злочину. З документом можна ознайомитися на сайті Ради Міністрів
Республіки Білорусь, повідомляє
Informing.
У разі, якщо мова йде про
тяжкий або особливо тяжкий злочин, виплата складе до 50 базових
одиниць (1 базова одиниця —
приблизно 10 доларів). За злочин
менш тяжкого характеру передбачено винагороду до 30 базових
одиниць. Виплати компенсувального характеру на підставі проведених фізичною особою витрат
складуть до 10 одиниць.
У документі також уточнено,
що постанова не поширюється

Н
залишалося на життя. Зараз у нього
зарплата залишилася така ж, адже
роботодавці не особливо її індексували, бо нема з чого, а платити
кожен місяць по кредиту 12 тисяч
гривень він не здатний. Для такої
людини практичне застосування
нового закону складне. Але навіть
якщо, припустимо, взяти соціальне
житло, 50% — це половина суми (на
нашому прикладі, близько 450 тисяч
гривень). Тобто, він змушений буде
платити по 8 тисяч гривень при середній зарплаті по Україні в 4 400
гривень. Хто зможе зараз потягнути
навіть цю суму?
Банки ще минулого літа розробляли програми реструктуризації,
вони і так йшли і на прощення, і на
відстрочку платежу, тому що розуміли, що їм простіше отримати хоч
щось, ніж не отримати від людини
нічого. Тоді і народився ще один закон про визнання фізичної особи
банкрутом, чого раніше не було.
Однією з причин, чому банки не
зможуть виконувати новий закон, є
те, що, крім кредитів, у банків є ще
й валютні депозити. Так, звідки вони
будуть брати цю валюту? А в законопроекті про реструктуризацію просто прописано: «банк зобов’язаний».
До речі, у кінці є цікава норма: банк
має право застосувати ставку меншу, ніж було прописано. Це теж
щось незрозуміле — банки будуть
собі в збиток зменшувати ставку і
далі? Або застосувати велику процентну ставку або реструктуризувати — 25, 50, 70% для деяких фізосіб?
Якщо так, тоді це дуже складно здійсненний закон.
Крім того, у перехідних положен-

нях ще один момент. Нинішнім законопроектом скасовується дія іншого
закону від червня 2014 року — про
мораторій на стягнення майна громадян України, яке надано під забезпечення кредитів в іноземній валюті. У
ньому сказано, що за іпотечним кредитом банк не може вилучити квартиру по кредитах в іноземній валюті.
Цей закон прийняли для людей, які
не можуть виплачувати кредит через
загальну ситуацію в країні, а зараз
його пропонують скасувати. У новому законопроекті про реструктуризацію кредитів написано, що протягом 3 місяців людина повинна подати
реструктуризацію. Тобто, якщо людина її не подала, а закон скасували,
людина платити не може — у неї забирають квартиру, і вона йде на вулицю. Ось таке «покращення».
Як можна вирішити цю ситуацію
та проблему?
Можна було або розробити типовий документ із реструктуризації.
Кабмін міг зробити це сам або дати
таке завдання НБУ. У новому законопроекті можна було б розробити й
інший механізм. У банків є як кредити, так і депозити: хтось хоче забрати свій депозит, а банк говорить, що
«грошей немає, чи не виплатимо», а
в когось є кредит, тобто на половину суми людини, яка взяла кредит
на квартиру. У нього є якась певна
сума. Банк міг би віддавати меншу
суму людині, у якого є депозит, а
вона своїм депозитом «перекриває»
іншому кредит. Але поки нічого цього не робиться.
Володимир ТАРЧИНСЬКИЙ
юрист громадської організації «Громадський аудит»

Депутат Верховної Ради від фракції «Народний Фронт» Тетяна Чорновол представила підроблені відомості в своїй декларації про доходи за 2014 рік

ро це свідчить уривок із листа,
направленого Бориспільським
відділенням державної фіскальної
служби на адресу Національного антикорупційного бюро.
Текст документа публікують
«Українські новини» з посиланням
на колишнього заступника голови
адміністрації Президента Андрія
Портнова.
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на військовослужбовців або співробітників держорганів та інших
організацій, діяльність яких безпосередньо пов’язана з боротьбою
проти корупції. Також виплати
не зможуть отримати й учасники процесу кримінальних справ,
пов’язаних із корупцією.
Відповідальність за прийняття
рішень про виплати несе керівник
органу прокуратури або його заступник.
Варто відзначити, що згідно з
рейтингом сприйняття корупції,
який щорічно складає організація
Transparency International, Республіка Білорусь посідає 107 місце з
168.

За час епідемії на Волині захворіло понад
160 тисяч осіб

«Борець із корупцією» Чорновол підробила декларацію про доходи

П
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У Goldman Sachs готові до
падіння ціни на нафту нижче 20
доларів

По-перше, у розділі «Загальна
сума сукупного доходу» Чорновол
завищила дані на більш ніж 441,5
тисяч гривень, не надавши документального підтвердження.
По-друге, сума придбання автомобіля «Міцубісі Лансер» у 2014
році нею завищена на 1 250 гривень.
По-третє, дані про суми на банківських рахунках були необґрунтовано завищені майже на 63 тисячі
гривень.
Таким чином, відома «борець з
корупцією» попалася на підтасовуванні даних більш ніж на 500 тисяч
гривень.
Зазвичай такі маніпуляції здійснюють для легалізації незаконно
отриманих коштів від хабарів і корупції.
Тим часом, сьогодні вранці Чорновол була спіймана в той момент,
коли розписувала рекламні банери

«Партії простих людей» на «Тарифному майдані» матюкливими непристойностями та звинуваченнями.
Також вона хамила активістам і
поліцейським, які її затримали, і відмовилася пройти тест на алкоголь.
Учасники «Тарифного майдану» пояснюють таку поведінку Чорновол
її психічною нестабільністю, що загострилася через можливість відставки найближчим часом Прем’єрміністра Арсенія Яценюка, якого
вона вважає своїм захисником.
Нагадаємо, за останній час Чорновол фігурує у великій кількості
корупційних скандалів, найбільш
гучним з яких стала справа про
спробу рейдерського захоплення
кондитерської фабрики «ЖЛ». За захопленням стоять інтереси депутата
від «Народного фронту», давнього
партнера та покровителя Чорновол
— Сергія Пашинського.

айгірша ситуація в Горохівському та Ковельському
районах. Про це йшлося під час
оперативної наради голови облдержадміністрації 8 лютого.
Як повідомила заступник голови облдержадміністрації Світлана Мишковець, за час епідемії на
Волині захворіло понад 160 тисяч
краян.
«За станом на 5 лютого епідеміологічний бар’єр перевищено у
2,2 рази. Загалом, уже захворіло
160 тисяч людей на грип та ГРВІ, а
це — 10% від населення Волині. З
них госпіталізували 3,5 тисячі хворих. Померло 8 осіб із підозрою на

грип, два випадки підтверджено,
інші досліджуються.
Щодо минулого тижня, то захворіло понад 14 тисяч волинян,
що менше на тисячу, ніж за попередній тиждень. Із них 475 осіб
госпіталізували: 60% — це діти до
17 років, 94 випадки були гострими», — звітувала посадовець.
Світлана Мишковець додала,
що епідеміологічний поріг перейдено в усіх районах області, окрім
Локачинського та Маневицького.
Зі слів посадовця, найгірша ситуація в Горохівському та Ковельському районах, де епідеміологічний
поріг вищий норми в чотири рази.

До кордонів України стягнуто близько 70
тисяч російських військових

П

ро це розповів військовий експерт Юрій Карін.
На його думку, мета стягування РФ військ до українських
кордонів — тиск на Київ: «Люди в
Кремлі не придумали нічого кращого, ніж перед будь-якими переговорами показувати свою силу та
міць. Мовляв, якщо ви не підете на
наші умови, ми можемо зробити
те-то й те-то».
«З цією метою після початку
анексії Криму біля нашого кордону базується близько 70 тисяч російських військовослужбовців. Їх
чисельність не змінюється. Якщо
відведуть один який-небудь батальйон, то обов’язково заведуть
новий. Але це «брязкання зброєю», не більше того. Тим більше,
що в Путіна виникли серйозні
проблеми в Сирії. Ось йому й потрібно перевести інформаційний
фон в своїй країні на якісь більш
райдужні речі», — додав Карін.
«Брязкіт залізом» біля наших
кордонів пов’язаний з навчання-

ми, які відбуваються на території
«ЛНР» і «ДНР». Ось, наприклад,
кидають вони 6-й окремий механізований полк, яким командував
раніше вбитий Павло Дрьомов,
зі Стаханова в Перевальськ. Там
вони їздять на полігон, обстрілюють, а потім переміщаються в
Горлівку, де вже ведуть вогонь по
позиціях наших військ.
Таким чином, у Горлівці відбувається бойове злагодження в
умовах, наближених до бойових. І
хоча українські війська не відповідають їм повною мірою, але втрати
бойовики все одно несуть.
Що стосується Білорусі, то
тут двояке враження. Може бути,
Президент Олександр Лукашенко і
намагається віддати якусь данину
Росії, але він уже бачить, що з Москвою йому не по дорозі. «Бацька»
заграє з Євросоюзом і МВФ. Він
хоче, щоб з нього зняли санкції,
щоб він став «рукопожатним» у
Європі», — зазначив експерт.

Степан Гавриш: Президент повинен
оголосити воєнний стан на Донбасі

У

Президента з’явилася нова
можливість, яка є його
обов’язком згідно з Конституцією.
«Потрібно внести до ВРУ по-

дання про оголошення воєнного
стану на Донбасі внаслідок стрімкого зростання реальної «загрози
відкритої війни Росії проти України» та продовження її збройної
агресії, прийняти пряме рішення
про використання ЗСУ, на підставі закону створити потужне
військове формування у виді Добровольчої армії, утворити ставку
Головнокомандувача й очолити
оборону країни. Треба сказати, що
Президент не може передавати ці
повноваження іншим особам або
органам і зобов’язаний рішуче діяти для захисту державної незалежності та національної безпеки», —
пише на своїй сторінці в Facebook
політик Степан Гавриш.

