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Події

«Нормандська четвірка» в
Парижі результатів не дала
Минулого тижня в Парижі відбулася зустріч глав МЗС країн
«Нормандської четвірки». «Ніяких висновків не погодили.
Наша позиція — спочатку безпека», — написав у «Твіттері»
міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Міністр
повідомив про те, що передав всім своїм колегам «звернення матерів і рідних наших ув’язнених, яких потрібно
негайно звільнити».

У Білорусь з паспортом у вигляді
пластикової картки не потрапиш

П

аспорт громадянина України у
вигляді ID-карти поки не розглядається як дійсний документ
для перетину кордону Білорусі
З 1 січня 2016 року в Україні
введено внутрішні паспорти нового зразка у вигляді пластикової
ID-карти.
«Українські громадяни помилково розраховують в’їхати на
територію Республіки Білорусь за
цими новими електронними документами», — заявляють у Державному прикордонному комітеті
Білорусі.
«У зв’язку з цим інформуємо, що за чинною двосторонньою
Угодою між Республікою Білорусь
і Україною від 2009 року про безвізові поїздки громадян, новий
український паспорт у вигляді ID-

картки не передбачений як документ для пропуску через державний кордон Республіки Білорусь.
Крім того, українська сторона
досі не ініціювала міжвідомчих
процедур про визнання ID-карт
як дійсного документа для перетину кордону в рамках безвізових
поїздок.
У зв’язку з цим інформуємо,
що до врегулювання вказаних
питань білоруська сторона може
пропускати через кордон громадян України тільки за дійсними
документами: закордонними паспортами (для власників ID-карт)
і внутрішніми паспортами старого зразка (у паперовому вигляді)»,
— повідомляє прес-служба Державного прикордонного комітету
Білорусі.

У Швеції запропонували узаконити
«чоловічі аборти»

М

олодіжне крило Ліберальної
партії Швеції (LUF Väst) запропонувало легалізувати «чоловічі аборти», щоб зрівняти чоловіків і жінок у праві відмовитися від
дитини, повідомляє видання The
Local.
Згідно з проектом, чоловіки
зможуть відмовлятися від дитини протягом перших 18 тижнів
вагітності в жінки з подальшим
правом не виплачувати аліменти,

проте в подальшому не зможуть
претендувати на батьківські права. 18-тижневий термін збігається
з дозволеним для абортів періодом
вагітності, згідно із законами Швеції.
«Це означає, що чоловік зможе
відмовитися від прав і обов’язків
батьків», — зазначив представник
LUF Väst, зазначивши, що це зрівняє права чоловіків і жінок у питанні переривання вагітності.

Президент Туреччини запропонував
заснувати в Сирії місто для біженців

П

резидент Туреччини Реджеп
Тайіп Ердоган запропонував
заснувати на півночі Сирії нове
місто та заселити його переселенцями та біженцями. Про це він заявив на церемонії вручення премії
«Фенікс», повідомляє агентство
«Анадолу».
Ердоган зазначив, що привернув увагу «керівних осіб» Ради
Європи до переговорів із цього
проекту.
«Я підкреслив, що, на відміну
від західних країн, двері Туреччини, як і раніше, будуть залишатися
відкритими для біженців. Однак,
потрібно бути більш свідомими.
Вирішувати цю проблему потрібно спільно», — заявив турецький
лідер.

Нове місто площею 4,5 тис. км2
планують побудувати з використанням традицій місцевої архітектури.
«Інфраструктуру міста створить Туреччина, а будівельні роботи будуть проводиться за рахунок
підтримки міжнародної спільноти... Ми зможемо розселити там
тих, хто змушений був покинути
Сирію, включаючи тих, хто знайшов притулок на території Туреччини. Ми обговорювали цю ідею з
паном Обамою, навіть позначили
координати. Однак про конкретну
реалізацію поки не йдеться. Справа за прийняттям рішення. Необхідно проявити рішучість і волю»,
— додав Ердоган.

В Ірані мільярдерові винесли смертний
вирок

І

ранський суд засудив місцевого
нафтового магната Бабака Занджані до смертної кари за ухиляння від сплати податків.
Як інформує ВВС, Занджані,
чиї статки оцінюються в 13,5 мільярда доларів, заарештували в
грудні 2013 року за звинуваченням
у приховуванні доходів. Сам він
заперечував усі звинувачення.
Як повідомили журналістам на
спеціальному брифінгу за підсумками розгляду справи, суд визнав
бізнесмена винним у шахрайстві
та низці інших економічних злочинів. Крім Занджані, до страти та
конфіскації всього майна засудили

також двох співдоповідачів у цій
справі.
До слова, у США та Євросоюзі Занджані внесли до «чорного
списку», оскільки той допомагав
іранській владі обходити санкції,
введені проти Тегерана міжнародним співтовариством. Сам бізнесмен визнавав, що використовував
розгалужену мережу компаній в
ОАЕ, Туреччині та Малайзії для
продажу іранської нафти за дорученням місцевої влади.
Тим часом, у ніч на 8 лютого
іранська нафта після зняття санкцій вперше за багато років почала
надходити в Європу.
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До стількох тисяч гривень НБУ збільшив
ліміт на зняття готівки на добу. «В іноземній валюті та банківських металах — з 20
тис. до 50 тис. грн на добу», — зазначається в повідомленні регулятора.

КНДР готова застосувати
ядерну зброю
Кім Чен Ин здійснив перевірку нових реактивних систем залпового вогню і наказав
використовувати ядерну зброю «в будь-який
момент» при зростаючій загрозі зовнішніх
ворогів. Він також заявив, що КНДР повинна
зробити військову міць основою політики
через те, що «зовнішні вороги» несуть загрозу для життя Північної Кореї. 2 березня Рада
Безпеки ООН проголосувала за посилення
санкцій стосовно КНДР.

Артем СИТНИК:
Суми задекларованого майна в суддів
сягають сотень мільйонів гривень
що ВР навряд чи найближчим часом
зробить нам такий подарунок. Занадто багатьом ми «наступаємо на
хвіст».
Хоча ми вже отримали доступ
до ключових баз даних Мін’юсту та
Державної фіскальної служби. Плюс
МВС, митний блок і прикордонний.
Підписано меморандуми з НБУ і міграційною службою. Все разом це
складає близько 60% від необхідного. Стопориться земельний кадастр.
Однак і цей, вже наявний у НАБУ,
масив інформації є достатнім для
старту якісного моніторингу чиновників і суддів.
Про це розповів у інтерв’ю журналістові «Дзеркала тижня» Інні
Ведерниковій глава Національного
антикорупційного бюро України
Артем Ситник. За його словами, на
сьогодні моніториться 22 тисячі
підслідних чиновників через усі
наявні бази. Відповідно, виявляються шокуючі факти, коли суми
задекларованого майна досягають
десятків, а часом і сотень мільйонів
гривень. Постає картина життя, яке
не вписується ні в які, навіть найбільш умовні, моральні рамки.
ОСНОВНИЙ УПОР — НА
СУСПІЛЬСТВО
Всередині держави в нас немає
підтримки. Основний упор зроблений на суспільство, якому ми, за
допомогою ЗМІ, намагаємося, якщо
хочете, нав’язати чітке знання про
те, що ми є і ми — працюємо. Що,
на мій погляд, логічно. Тому що саме
активна частина громадян стала
чинником створення та функціонування НАБУ — представники
громадськості та експертного середовища беруть участь у всіх кадрових
конкурсах Бюро. І тут для нас реальна прозорість — основа успіху. А
наш успіх — це, по суті, збереження
державності України.
Що стосується очікувань миттєвого результату. На старті подібних
масштабних державних проектів не
буває миттєвих результатів. Тому
що основний підсумок роботи правоохоронного органу — це не гучне
затримання, яких вже були десятки,
а справедливий вирок суду. Його
може забезпечити тільки справедливе, професійне розслідування та
чесний суд. У цьому ключ до зміни
системи. Безумовно, 700 співробітників НАБУ — на сьогодні вже працюють 350 — не зможуть перевернути Україну та перемогти корупцію
на всіх рівнях, починаючи від лікаря
і закінчуючи вищим державним чиновником. Але ми сподіваємося на
побудову нового правоохоронного
органу на правильних принципах.
НАШІ ПІДСЛІДНІ —
ДЕРЖСЛУЖБОВЦІ 1–2
КАТЕГОРІЇ
Наша підслідність — міністри,
депутати, тобто держслужбовці 1–2
категорії. Середня корупція (держслужбовці 3 категорії) — це рівень
ще не створеного ДБР (Державного
бюро розслідувань). Корупція на
місцях — сфера поліції. Ми працюємо з «тонкими» корупційними
схемами і, часом, щоб вийти на чиновника високого рівня, варто почати розслідування з персоналій
дрібніших. Як, наприклад, у «Тернопільській справі», коли ми стартували з адвоката, потім затримали
поліцейського, потім — заступника
прокурора міста... Тобто йшли по
ланцюжку.
Потрібно розуміти: Тернопільська прокуратура була недоторканною. Не завжди сума хабара — мірило пролому, пробитого в стіні
корупції. Найчастіше, для початку

потрібно довести, що стіна пробивається. Особливо, якщо мова
йде про «міжвидову» корупцію, яка
об’єднує, наприклад, прокуратуру
та МВС. У цьому випадку задокументовані злочинні дії п’яти осіб,
включаючи поліцейських і прокурорів. Це була досить складна та нестандартна операція.
ПАРЛАМЕНТ НАЛЯКАНИЙ,
ЗАКОНИ ПРОБУКСОВУЮТЬ
Коли створення НАБУ було якимось фантастичним проектом, котрий можна було брати на прапор
і використовувати його для залучення електорату, тоді депутати активно лобіювали створення НАБУ.
Зараз, коли структура оформилася
та отримала реальні важелі впливу
— ні. Депутати налякані. У той час,
як нам потрібен оперативний і жорсткий механізм швидкого усунення схем із законодавчого поля, ВР
показово пробуксовує. Приклади?
Та візьміть хоча б закони, запропоновані Айварасом Абромавичусом
щодо прозорості приватизації. Ми
розслідуємо справи по ряду великих
державних підприємств і бачимо,
що величезні суми державних коштів виводяться через ці підприємства. У контексті планів подальшої
приватизації — це суперактуальна
тема. Тим більше з урахуванням намірів не тільки максимально вивести гроші, але ще й знизити вартість
держпідприємств. А значить — вдарити по іноземних інвесторах, які
навряд чи будуть вкладати гроші в
непрозорий ринок. Намічається такий собі «міжсобойчик» із великим
дисконтом.
Те ж саме стосується електронного декларування. Адже, крім репутаційного удару, який позбавив
нас найближчої перспективи безвізового режиму, ми отримали конкретний удар по боротьбі з корупцією. Блокування з боку депутатів
електронного декларування майже
нівелює ст. 366 та створення Агентства по запобіганню корупції, яке
має затвердити форму декларації, як
фіксатора цього злочину.
ПОТРІБЕН ДОСТУП ДО
КАНАЛІВ ЗВ’ЯЗКУ
Нам потрібен механізм постійної оперативної взаємодії з ВР, як
по рядових, так і по концептуальних питаннях. Наприклад, сьогодні
одним із ключових законопроектів
для нас є закон про внесення змін до
ст. 263 КПК, який регламентує порядок зняття інформації з каналів
зв’язку. На сьогодні ми до оператора підключаємося через СБУ. З МВС
знаходимося тільки на стадії переговорів, тому що в них самих ще немає
доступу. Що стосується позиції СБУ,
у неї свої мотиви не допомагати нам:
загроза тероризму та необхідність
загального контролю. Однак, ні перше, ні друге не змінює нашої позиції
з цього приводу. Тим більше, в ситуації, м’яко кажучи, частих випадків
незаконного зняття інформації з
каналів зв’язку самими працівниками Служби. Проте, у мене є підозра,

ШОКУЮЧІ СПРАВИ ЩОДО
СУДДІВ
Напередодні судової реформи
в обробці Бюро вже знаходиться
інформація щодо більш ніж тисячі
суддів. У нас є можливість проведення комплексної аналітики, яку
ми передамо Вищій кваліфікаційній комісії суддів. Також запущений
моніторинг 22 тисяч підслідних нам
чиновників через всі наявні в нас
бази. Створюємо персональні досьє
щодо майна, автомобілів, перетинання кордону, причетності до бізнесу. Є досить цікава база даних, яка
проливає світло на начебто законні
декларації, в яких не вказується, як
чиновник або його дружина управляють за дорученням. Є просто шокуючі історії суддів, коли в однієї
сім’ї у власності 20 автомобілів і до
десятка об’єктів нерухомості. «Жирних» об’єктів. Коли суми задекларованого майна досягають десятків,
а часом і сотень мільйонів гривень.
Коли відкривається перед очима
детектива картина життя, яке не
вписується ні в які, навіть найбільш
умовні моральні рамки. На жаль, я,
виконуючи норми закону про нерозголошення персональних даних,
не можу назвати прізвища. Поки.
Що стосується якогось відсоткового співвідношення, то близько 40 зі
100 вже перевірених суддів (районного рівня) виявилися в зоні ризику.
Однак, ми ж розуміємо, чим вищий
рівень, тим більші апетити.
ВЕРХОВНА РАДА СВІДОМО
БЛОКУЄ ЕЛЕКТРОННЕ
ДЕКЛАРУВАННЯ
До речі, саме в цій точці лежить
чітке пояснення причини блокування парламентарями електронного декларування. З одного боку,
якщо буде прийнятий цей закон, то
з майном, яке не увійшло до декларації, будуть проблеми. І не тільки в
суддів. Запрацює одна з вище зазначених статей 366-1 КПК про кримінальну відповідальність за внесення
недостовірних відомостей у декларацію. З іншого боку, якщо задекларуєш все майно, ти автоматично
потрапиш у зону дії статті про незаконне збагачення, і тобі доведеться
пояснити: де ти взяв гроші, щоб це
майно купити? Але тут є ще один
нюанс: остання редакція статті про
незаконне збагачення вступила в
силу в травні 2015 року. Тобто навіть
якщо такий механізм запрацює, він
стосуватиметься майна, набутого
після цієї дати. Все, що було куплено
до — предмет повноцінного та тривалого розслідування, яке неможливо оперативно провести стосовно
чиновників всієї країни. Тому важливо, щоб механізм запрацював вже
в цьому році — і в чиновника був
тільки один шлях: бути «прозорим».
Зараз у нас п’ять суддів перебувають під слідством. Матеріали майже готові для передачі до суду. Безумовно, ми очікуємо опору. Але це
наш сигнал системі. Так, як було, вже
не буде. Судіть справедливо, живіть
чесно — і у вас не буде проблем.

