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Поліція Мадрида арештувала 
групу мафіозі, яких звинува-

чують у вбивстві та людожерстві. 
Мадридська поліція порушила 

кримінальну справу проти членів 
організованого злочинного угру-
пування з Сербії. Мафіозі звину-
вачують у тому, що вони вбили 
та з’їли одного зі своїх спільників, 
який їх зрадив. 

За даними поліції, 37-річного 
Мілана Юришича запідозрили в 
тому, що він украв гроші у злочин-
ного клану Земун. Чоловік спробу-
вав сховатись у Мадриді, але його 
знайшли й побили до смерті. 

Як з’ясувалося, після вбивства 
Лука Божович, який керував бан-
дою, змусив поплічників з’їсти 
останки загиблого. Кістки нещас-
ного викинули в річку Мансанарес 
у столиці Іспанії. Поліція виявила 
рештки у 2009 році. 

Нині заарештовано всіх при-
четних до цього злочину. Замов-
ник убивства Сретко Калинич був 
затриманий у 2010 році в Загребі, 
а головного людожера Луку Бо-
жовича заарештували наприкін-
ці лютого у Валенсії. Саме в його 

квартирі були знайдені докази, що 
підтверджували причетність бан-
дита до вбивства Юришича.

Клан Земун — угруповання, 
створене в Белграді. Вважається, 
що його членами були колиш-
ні югославські спецназівці, які в 
1990-і роки перекваліфікувалися 
на злочинну діяльність. Саме ця 
банда відповідальна за вбивство 
прем’єр-міністра Сербії Зорана 
Джинджича в березні 2003-го. Тоді 
ж сербська міліція розгромила 
угруповання, багато членів якого 
втекли за кордон.

Олександр Лукашенко пообіцяв 
не випускати опозиціонерів за 

кордон, бо вони підбурюють ЄС на 
санкції проти Білорусі. І офіційно 
підтвердив уведення в країні «за-
лізної завіси» для своїх політичних 
супротивників. 

«Ми його (список невиїзних) 
на повну потужність іще не ввели. 
Проте введемо. Це вони (опозиція) 
підкидають Заходу прізвища, орга-
нізації, підприємства та наполяга-
ють на запровадженні економічних 
санкцій», — пояснив Лукашенко в 
інтерв’ю телеканалу Russia Today. 

Цього місяця відмову на виїзд 
за кордон уже отримали деякі біло-
руські політики. «Що стосується 
«випустили — не випустили», сьо-
годні в Євросоюзі діє список так зва-
них нев’їзних, де, крім інших, зна-
читься і ваш покірний слуга... Цей 
список ухвалений із подання нашої 
«п’ятої колони», — зазначив біло-

руський лідер, маючи на увазі опо-
зиціонерів. 

На його думку, одним із лідерів 
опозиції, яка наполягає на запро-
вадженні санкцій щодо Білорусі, є 
колишній голова парламенту респу-
бліки Станіслав Шушкевич. 

«Шушкевич зараз стає в Росій-
ській Федерації героєм, мало не 
щодня на всіх каналах. Тільки ви 
не забувайте, що через Шушкевича 
всіх російських людей (у Білорусі) 
посадили на валізи», — сказав Лука-
шенко. 

Очікується, що в п’ятницю на зу-
стрічі міністрів закордонних справ 
ЄС список посадових осіб Білорусі, 
яким заборонений в’їзд до Європи 
та чиї рахунки й активи на її теренах 
заморозили, буде розширено ще на 
дванадцять осіб. Раніше Євросоюз 
запровадив санкції проти 230 функ-
ціонерів, які, на думку європейців, 
були причетні до масових репресій.
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Події
  ПЕРШІ КРОКИ 

Порошенко починає «війну» на 
мільярди доларів 

Міністр економіки Петро По-
рошенко починає свою ро-

боту на новій посаді з боротьби за 
прозорість державних закупівель, 
де, за словами самого Президента 
Віктора Януковича, за рік чинов-
ники розкрадають близько семи 
мільярдів доларів. 

За словами міністра, реформа 
у сфері держзакупівель почнеться 
з прозорої системи електронних 
торгів. Прозорість мають забезпе-
чити іменита аудиторська компа-
нія, що дбає про свою репутацію, 
та журналісти, які слідкуватимуть 
за тендерами. 

«Коли бюрократи, чиновники 
намагаються проводити реформи, 
ці реформи приречені, бо система 
не здатна реформувати сама себе, 
— сказав міністр. — Я обіцяю, 
що ніколи не стану бюрократом, 
я ніколи не стану чиновником. Я 
людина, яка стверджувала, що, 
на жаль, в Україні терміни «бю-
рократ» і «чиновник» — майже 
стовідсотково означають участь у 
корупційних схемах».

Крім того, за його словами, 
статистична інформація про еко-

номічний стан країни буде безпе-
решкодно оприлюднюватися. 

«Я хочу співпрацювати з жур-
налістами й експертами, — уточ-
нив міністр. — Це була вимога 
журналістського середовища для 
того, щоби визначити або узгоди-
ти перелік статистичної інформа-
ції, яка оприлюднюється. Це крок 
назустріч журналістам». 

Нагадаємо, 23 березня Прези-
дент призначив Петра Порошенка 
главою Міністерства економічно-
го розвитку і торгівлі.

  ЦЕ ВЖЕ ЗАНАДТО!   РЕЖИМ

Міносвіти 
замовило 
підручники по 647 
гривень  кожен

Лукашенко офіційно опустив 
«залізну завісу»

Міносвіти закупить підруч-
ників для 1 класу на суму 

61,13 мільйона гривень. Про це 
повідомляють «Наші гроші» з 
посиланням на «Вісник держав-
них закупівель». Найдорожчими 
виявилися підручники з україн-
ської мови для шкіл із навчанням 
польською мовою — 647 гривень 
за екземпляр. Іспанська мова для 
першачків коштує 518 гривень, 
українська мова для шкіл із мол-
давською мовою — 497. 

До слова, автором найдорож-
чого підручника за 647 гривень є 
мати віце-прем’єра Валерія Хо-
рошковського Ольга Хорошков-
ська — завідувачка лабораторії 
навчання української словеснос-
ті у школах національних мен-
шин України й діаспори Інститу-
ту педагогіки НАПН України.

Прокуратурі уріжуть повноваження 
Проект закону «Про прокуратуру» 
передбачає істотну зміну її повно-
важень. З переліку функцій цього 
органу зникне не тільки проведен-
ня досудового слідства, але і будь-
яка можливість впливу прокурора 
на слідчих.

В Україні готують новий Закон 
України «Про прокуратуру». Про-
ект закону зараз знаходиться на ви-
вченні Венеціанської комісії (ВК). 
Пропонується, зокрема, позбавити 
прокуратуру контролю за слідством, 
обмежити кількість прокурорів і 
знизити вплив Президента на Генп-
рокурора.

Як пише «Коммерсантъ-
Украина», про те, що Європейська 
комісія «За демократію через право» 
(Венеціанська комісія) приступила 
до роботи над цим законом, повідо-
мив секретар комісії Томас Маркерт.

«Венеціанська комісія зараз ви-
вчає проект закону про прокура-
туру, підготовлений Національною 
комісією зі зміцнення демократії та 
утвердження верховенства права 
(консультативно-дорадчий орган 
при Президенті)», — заявив він. У 
прес-службі ВК уточнили, що ви-
сновок комісії щодо цього докумен-
та буде затверджено 15-16 червня.

Проект передбачає істотну зміну 
повноважень прокуратури. З пере-
ліку функцій цього органу зникло 
не лише проведення досудового 
слідства, але і будь-яка можливість 
впливу прокурора на слідчих. Про-
понується залишити прокуратурі 
лише підтримку держобвинувачен-
ня в суді, а також нагляд за законніс-
тю роботи органів, які здійснюють 
оперативно-розшукову діяльність, 
дізнання, слідство та виконання по-
карань у сфері кримінальної юсти-
ції.

Повністю змінюється структура 
прокурорської системи. Крім Гене-
ральної прокуратури (ГПУ), про-
понується створити регіональні та 
окружні прокуратури: перші є ана-
логом обласних, другі покривають 
один або кілька районів. Однією з 
найбільш помітних новацій стало 
обмеження штату органів прокура-
тури. У Генпрокуратурі, згідно з про-
ектом, можуть працювати не більше 
50 прокурорів. Запит видання про 
нинішній штат ГПУ залишився без 
відповіді, проте з чисельності керів-
ного складу очевидно, що цей рівень 
набагато вищий від заданої планки: 
сьогодні у відомстві працюють вісім 
заступників Генпрокурора й 14 стар-
ших помічників глави ГПУ та їхніх 
заступників.

Законопроект обмежує також 
штат регіональних (один прокурор 
на 75000 населення) та окружних 
(один на 10000) прокуратур. Про-
курорські працівники готові до 

скорочень у зв’язку зі зменшенням 
функцій, але жорстко критикують 
цю норму законопроекту. «У таких 
мінливих умовах фіксувати в законі 
кількість співробітників у жодно-
му разі не можна. До того ж ми досі 
чітко не знаємо, чим буде займатися 
прокуратура», — пояснив президент 
Української асоціації прокурорів 
Олександр Шинальський.

Проект вносить зміни й у про-
цедуру призначення глави ГПУ. 
Сьогодні Президент має право 
звільнити Генпрокурора з будь-якої 
формальної причини. У разі при-
йняття закону гаранту для підписан-
ня указу про відставку потрібно зви-
нуватити його в порушенні присяги 
та довести цей факт у дисциплінар-
ній комісії. У той же час право звіль-
нити Генпрокурора без аргумен-
тації з’являється у Верховної Ради 
— недовіра парламенту автоматично 
призводить до його відставки.

Громадяни з нормальними 
зарплатами заплатять за 
комуналку найбільше
МінЖКГ встановить диференційовані тарифи на жит-
лово-комунальні послуги залежно від розміру доходу, 
повідомила чільник управління економіки і тарифної 
політики Мінрегіонбуду Світлана Старцева. Соціально 
незахищеним верствам населення хочуть надати пільги 
і субсидії фактично за рахунок інших громадян. А насе-
лення з високим рівнем доходу платитиме за «комунал-
ку» в повному обсязі. 

У квітні бензин буде 
по 12 гривень
На початку квітня імпортний 95-й бензин коштува-
тиме уже від 11,5 до 12 гривень за літр. Пальне ж 
вітчизняного виробництва перевалить за 11-грив-
неву позначку. Усе через подорожчання нафти на 
світових ринках, стверджують експерти. Днями 
уряд знову підняв планку рекомендованих цін на 
пальне — уже на 10 копійок. Водночас експерти 
вважають, що уряд мав би намагатися стримати 
ріст цін на пальне шляхом зменшення податків 
для його виробників.

  БЕЗПЕКА 

3,7
на стільки відсотків, згідно з 
даними Держстату, зросли за 
минулий рік в Україні ціни на 
товари та послуги. Це є най-
нижчим показником серед усіх 
країн СНД.

  АКТУАЛЬНО 

Підняли прохідний 
бал для вступу у вуз

Прохідний бал для вступу до ви-
щих навчальних закладів із про-

фільних предметів тепер становить 
від 120 до 140 балів, а в деяких ви-
шах — 160. 

«Наприклад, в університеті іме-
ні Шевченка, у Київському еконо-
мічному університеті, в юридичній 
академії імені Ярослава Мудрого 
практично ніде немає в умовах при-
йому прохідного бала нижче 160», 
— зазначив міністр освіти Дмитро 
Табачник. 

Нагадаємо, що у вересні 2011 
року міністр підтримав ініціативу 
щодо підвищення прохідного бала 
зовнішнього незалежного оціню-
вання для абітурієнтів.

 ЖАХ! 

Сербська мафія в Іспанії вбила 
та з’їла бандита-зрадника 

Японія розгортає системи ПРО 
для захисту від Північної Кореї

Японія готує протиракетну обо-
рону до бою. В Токіо стриво-

жені наміром КНДР запустити су-
путник. США, Японія та Південна 
Корея вважають плани КНДР із 
запуску супутника порушенням 
міжнародних зобов’язань. 

Наказ про підготовку до 

розгортання зенітно-ракетних 
комплексів Patriot віддав глава 
міністерства оборони Японії На-
окі Танака. «Я наказав підготувати 
для розгортання системи PAC-3 і 
військові кораблі, оснащені Aegis 
(системою управління озброєн-
ням)», — заявив він. 

Раніше в Токіо попередили, що 
можуть віддати наказ на знищення 
ракети КНДР із супутником, якщо 
її політ проходитиме над япон-
ською територією. Нагадаємо, Пів-
нічна Корея планує запуск штуч-
ного супутника в період із 12 по 14 
квітня. Супутник буде виведений 
на орбіту балістичною ракетою. 

Оголошене КНДР рішення не 
на жарт стривожило весь світ. За-
хід побоюється, що під виглядом 
виведення космічного об’єкта пів-
нічнокорейська влада випробує 
ракету-носій великої дальності, 
гіпотетично здатну нести і ядерну 
боєголовку.

  РОЗПЛАТА

Начальнику міліції дали 7 років за 
«липову» справу Александрова 

Апеляційний суд Луганської 
області виніс вирок відносно 

екс-заступника начальника Кра-
маторського МВ ГУ МВС підпол-
ковника Ігоря Криволапова. Його 
звинувачували у скоєнні низки 
тяжких злочинів — від фальсифі-
кації справи про вбивство теле-
журналіста Ігоря Александрова 
до викрадень і вбивств братів-біз-
несменів Карпенків, а також Іго-
ря Жемова з Краматорська, пише 
«Сегодня».

Як повідомляється, суд визнав 
недоведеною причетність Криво-
лапова до викрадення й убивства 
Карпенків, а також бізнесмена Же-

мова. Натомість за фальсифікацію 
«справи Александрова» засудив 
підполковника до семи років по-
збавлення волі. Фальсифікація 
полягала у тому, що вбивцею жур-
наліста Ігоря Александрова мілі-
ціонер оголосив бомжа Юрія Вер-
дюка. Невинного суд виправдав, 
але трохи пізніше Вердюка вбили, 
підсипавши йому в їжу отруту. 

З урахуванням часу, протягом 
якого Криволапов перебував під 
вартою, його відпустять на свобо-
ду через півтора року. Інших трьох 
співучасників фальсифікації суд 
засудив до восьми та 13 років по-
збавлення волі. 


