актуальне інтерв’ю
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Уже можна — тримати гроші там!

“Ти признайся
мені, звідки
в тебе ті чари”

Фото Reuters

Нацбанк дозволив громадянам України відкривати рахунки
за кордоном без індивідуальних ліцензій

Ті, хто працює чи вчиться за
кордоном, здобули можливість
офіційно відкривати там будьякі рахунки й отримувати на них
зарплати, стипендії та інші виплати.

В

ступила в дію постанова
Нацбанку, якою регулятор переглянув підходи
до ліцензування операцій фізичних осіб із розміщення коштів на закордонних рахунках
та здійснення інвестицій за межі України.
Докладніше про нововведення розповідає Олексій Кущ,
радник президента Асоціації
українських банків та Павло
Федчук, юрист міжнародної
юридичної компанії “Campio
Group”.
— Що передбачає постанова Нацбанку? Для розміщення яких коштів за кордоном
більше не потрібна буде індивідуальна ліцензія Нацбанку?

■■П. Федчук:

— Якщо фізична особа отримує за кордоном заробітну плату, стипендію, дивіденди, аліменти, пенсію, то вона може
без індивідуальної ліцензії НБУ
розмістити їх на рахунках в іноземних банках.
Якщо фізичній особі для
здійснення інвестиції у нерухоме майно, цінні папери чи
корпоративні права за кордоном не потрібно перерахову-

вати кошти з рахунків в Україні, ліцензію отримувати теж
не потрібно. Тобто інвестиція,
яка здійснюється за рахунок
коштів, що перебувають за межами України, ліцензування не
потребує.

розмірі 2500 злотих. Тепер вона може спокійно, без підтвердних та дозвільних документів,
перевезти цю суму через кордон України й внести її в статутний капітал юридичної особи в Польщі. Для такої операції

“Відтепер люди без перешкод
і потенційного конфлікту із законом
зможуть зберігати кошти
на рахунках за кордоном”.
Фактично це стосується й готівкових інвестицій у межах суми, що фізична особа може вивезти за кордон з України. Наприклад, фізична особа планує
відкрити фірму в Польщі, а також зробити мінімальний внесок до її статутного капіталу в

не потрібна буде індивідуальна ліцензія НБУ на здійснення
інвестиції.
— Кому це спростить життя? Напевно, найперше — нашим заробітчанам?

■■П. Федчук:

— Так, передусім це може

значно полегшити життя заробітчанам, які отримують офіційні доходи за кордоном, студентам, які там навчаються і
отримують стипендії. А також
— фізичним особам, що мають
намір відкрити бізнес за кордоном, якщо це не потребує
значних капіталовкладень. Адже, на жаль, до внесення цих
змін отримання індивідуальної
ліцензії на інвестування навіть
мінімальної суми займало чимало часу, зусиль, а іноді розмір інвестиції був значно менший за витрати на отримання
індивідуальної ліцензії.
Адже її отримання потребувало зазвичай 20 — 25 робочих днів. Також обов’язково необхідно було звітуватися перед
НБУ щодо цільового використання коштів згідно з ліцензією, що було складно для простого заробітчанина, у якого немає
часу на всі ці процедури. Тому
гастарбайтери просто нехтували приписами законодавства й
не виробляли ліцензії.
Відтепер люди без перешкод
і потенційного конфлікту із законом зможуть зберігати кошти на рахунках за кордоном, а
також здійснювати інвестиції
в нерухомість чи бізнес із цих
рахунків.
— Для яких операцій фізичним особам все ще буде потрібна індивідуальна ліцензія НБУ?
■■Закінчення на стор. 13

Симптоми чоловічого кохання
Закоханий хлопець не буде приховувати ваші стосунки й ніколи
не вимагатиме сексу

То за якими ознаками можна розпізнати враженого стрілою Амура мужчину?
— Закоханий намагатиметься проводити з дівчиною якомога більше часу, а
не просто зустрічатися заради сексу, —
розповідає психолог-консультант Вікторія Шудель. — Звісно, він може випасти
з поля зору на деякий час, скажімо, якщо
в нього з’явилися поважні причини — нагальні домашні справи або робоча поїздка. Та навіть якщо в нього немає часу, йому важко уявити своє життя без дівчини,
тому він буде шукати вільну хвилинку,
щоб зателефонувати або написати повідомлення, тобто намагатиметься постійо
нагадувати про себе. Ця ознака особливо
характерна для першого періоду закоханості, коли чоловік боїться втратити налагоджений зв’язок.
— А якщо хлопець каже, що кохає, а з
друзями знайомити не хоче?
— Закоханий чоловік допускатиме дівчину в особисте життя. Він не буде приховувати її від рідних і друзів. Якщо стосунки таємні, то це не кохання. Це означає,
що йому соромно показати цю дівчину
своїм близьким, а якщо йому соромно, то
виникає логічне запитання — що він від
неї хоче?
— Як ще зрозуміти з поведінки, що він
закоханий?
— Хлопець намагатиметься постійно
дивитися дівчині в очі. Якщо вони разом
кудись йдуть, він буде крокувати поруч, а
не спереду, не ззаду й не на іншому боці
тротуару. Він також захоче стати кращим
для неї, може змінити стиль одягу або, якщо він вважає, що фізично непривабливий, то може записатися у тренажерний
зал. На пізнішій стадії стосунків хлопець
починає дуже прислухатися до того, що
говорить дівчина. Наприклад, якщо ви
скажете йому, що вам не дуже подобаєть-

Фото Reuters

Вважається, що справжні чоловіки приховують свої почуття, — принаймні на людях.
Тому дівчатам доводиться обривати пелюстки ромашок, ворожити, чи хлопець її
“любить — не любить?” Бо слів кохання,
якихось неймовірних лицарських вчинків
від сильної статі зазвичай годі дочекаєшся.

ся його червона курточка, то він більше ніколи її не одягне.
Кохання змінює людей, і дуже часто балакуни й жартівники поруч із об’єктом
кохання стають мовчунами, а серйозні й
мовчазні починають безупину говорити й
сипати анекдотами. На це також потрібно
звернути увагу.
— А чим готовий ділитися закоханий
зі своєю обраницею?
— Своїм часом, грошима й вміннями.
Такий чоловік намагається бути потрібним, всіляко допомагати коханій, приділяти їй час і увагу. Але іноді дівчата та жінки впадають у крайнощі, мовляв, якщо він
зустрічається з друзями або довго сидить
на роботі, то він мене не кохає. Це не так,
зайнятий чоловік не може просто взяти й
випасти з життя, він мусить працювати й
зустрічатися з друзями. Але скільки б не
було в нього роботи, він знайде час, щоб
зателефонувати, написати в соцмережі чи
прислати букет квітів. А якщо чоловік усе
покинув заради дівчини, то це вже не кохання, а любовна залежність.
— Чи можна вважати статевий потяг
ознакою кохання?
— Можна! Буває, що пара починає за-

йматися сексом уже на першому-другому побаченні, потім ці люди одружуються і живуть щасливо 30 років, а буває, що
секс — це лише секс. Тут дівчина повинна відчувати.
Люблячий чоловік ніколи не вимагатиме сексу, а особливо на першому чи другому побаченні. Як би це не звучало старомодно, але це так. Якщо він не зважає
на бажання жінки, то поки що важко говорити про якусь закоханість. Це не означає, що від нього потрібно втікати, просто
варто витримати певний період. Якщо він
погодиться зачекати, то є шанс на серйозні стосунки, а якщо пошле далеко, то... самі розумієте.
— А яка поведінка чоловіка повинна
насторожити?
— Закоханий ніколи не принижуватиме свою обраницю і не проявлятиме до
неї агресії. Іноді дівчині здається, що хлопець її любить, але при цьому він може її
вдарити, дозволяє собі кричати на неї чи
навіть просто в пориві гніву товче кулаком
у стіну. Це ненормальна поведінка! Від такої людини треба втікати як можна далі.

Юлія СКОРИК

Легендарну пісню
Володимир Івасюк
спершу назвав зовсім
не “Червона рута”
Без цієї пісні не відбувається жодне свято
чи фестиваль в Україні. А коли звучать її
перші акорди, усі без винятку починають
співати “Червону руту”, адже її знає не
тільки Україна, а й увесь світ! Власне, не
тільки її, а й її геніального автора — композитора Володимира Івасюка, 68-річчя
від дня народження якого святкуємо 4
березня.
У будь-якої легенди має бути своя історія, тому й не дивно, що нею оповита й славнозвісна “Червона рута”. Але
як же насправді була створена пісня, що
досі хвилює душі українців? Кому вона
була присвячена та чому вона досі така відома?
— Батькові на ювілей подарували
книжку відомого етнографа Миколи
Гнатюка, — згадує Галина Івасюк-Криса, сестра Володимира Івасюка. — І там
Володя знайшов коломийку про червону
руту. Це його дуже зацікавило й він марив тим, аби цю квітку побачити. Адже
в нас на Буковині росте жовта рута. Цей
образ він носив у собі майже три роки,
доки не написав своєї пісні. А як тільки Володя її написав, про неї знав увесь
двір. Не раз він її шліфував, зі всіма радився, а потім разом зі своїми друзями
виконував її у нашому під’їзді. Власне,
доти, доки вона не стала його найвідомішою піснею.
— А де ж все-таки Володимир Івасюк
написав цю пісню?
— Зацікавившись незвичною назвою
квітки, котра цвіте, як відомо, жовтим
цвітом, у 1969 році, перебуваючи разом
із батьком у фольклорній експедиції в
селі Розтоки Путильського району Чернівецької області, Володимир почув від
місцевих селян-гуцулів легенду про таємничу квітку, що, мовляв, дуже-дуже
рідко вона дає червоний цвіт, — продовжує Олена Горобієнко, науковий співробітник обласного меморіального музею
Володимира Івасюка. — Дівчині, якій
пощастить знайти й зірвати ці чарівні
пелюстки, випадає щастя і самій розцвісти, як квітка, і своєю вродою зачарувати вподобаного хлопця. Як вважають дослідники, червона рута була магічною
квіткою ще за часів Стародавньої Греції.
А взагалі, вона веде свій природний родовід від біблійної неопалимої купини,
неодноразово згадуваної на сторінках
Святого Писання.
Під враженням від народної оповіді й народилися в Івасюка спершу вірші, а потім і самобутня новаторська мелодія... Знаменитий шлягер 20-річний
студент створив на лекції у медичному
інституті в Чернівцях. На рукописі пісні
він написав: “Лекція з дерми. Марії Соколовській”.
— Хто така ця Марія Соколовська?
— Насправді Володимир Івасюк нікому цей текст не присвячував, а просто
подарував своїй одногрупниці Марії. Та
й спершу він назвав цю пісню “Чарлена
рута” (так говорять на Буковині), а вже
пізніше перейменував на “Червону”.
— Як пісня була виконана вперше?
— Уперше цю пісню виконав Володимир Івасюк у дуеті з Оленою Кузнецовою, викладачкою музучилища, 13 вересня 1970 року. А уже через рік “Червона рута” стала піснею року — 1971. Тоді
її виконало знамените тріо — Яремчук,
Зінкевич та Івасюк. За цю пісню композитор отримав приз — сувенірний грамофон.
— А як щодо другої найвідомішої
пісні — “Водограй”?
— Цікаво те, що саме на “Водограй”
Івасюк покладав більші надії, аніж на
“Червону руту”. Власне, “Водограй” став
піснею року — 1972. Обидві пісні люблять і шанують. Але “Червона рута” —
одна з найвідоміших українських пісень
у світі. Її переклали більш ніж двадцятьма мовами, а співають багато відомих
українців та зарубіжних виконавців.

Тетяна ХОРОНЖУК

