
В Україні буде створено Державне 
бюро розслідувань. Новоство-

рена структура займатиметься роз-
слідуванням справ стосовно право-
охоронців, суддів і вищих посадових 
осіб. Про це повідомив керівник 
Головного управління Адміністра-
ції Президента з питань судоустрою 
Андрій Портнов, повідомляють «Ко-
ментарі».

За його словами, «новий Кримі-
нально-процесуальний кодекс, який 
через кілька місяців набере чиннос-
ті, передбачає появу нового держав-
ного органу, який розслідуватиме 
справи стосовно співробітників 
міліції, самих прокурорів, співро-
бітників Служби безпеки України, 
щодо суддів та вищих посадових 
осіб».

«Цей орган називається Дер-
жавне бюро розслідувань, він має 

відповідне правове регулювання», 
— заявив Портнов. Також чиновник 
додав, що з моменту створення цьо-
му бюро автоматично переходять 
слідчі функції прокуратури. Тобто 
фактично прокуратура втратить 
свої повноваження слідства.

Керівник Головного управління 
Адміністрації Президента з питань 
судоустрою Портнов також зазна-
чив, що відповідний законопроект 
уже розроблений, зараз йдуть кон-
сультації з міжнародними європей-
ськими інституціями.

Нагадаємо, що 13 квітня цього 
року Верховна Рада ухвалила новий 
Кримінально-процесуальний кодекс 
України. За цей документ проголо-
сував 271 народний депутат. 

Як відомо, нова редакція КПКУ 
набуде чинності в листопаді 2012 
року.

Міністерство закордонних справ 
Польщі звільнило увесь персо-

нал польського консульства у Луць-
ку, а Генерального консула відсторо-
нено від посади. Так польське МЗС 
відреагувало на візовий скандал, що 
розгорівся на початку серпня, пере-
дає «Польське радіо». 

«Це пов’язано з порушеннями 
в процесі видачі віз, які виявлено у 
консульстві», — заявив гендиректор 
консульського відділу польського 
МЗС Мірослав Гаєвський.

«З посади відкликано як Гене-
рального консула, так і п’ятьох ін-
ших консулів, причетних до вида-
вання віз», — додав він. З його слів, 
консули «на свій розсуд» видавали 
візи «певним групам» клієнтів.

Проведений на місці контроль 
показав, що зовнішня фірма, яка 
приймала візові анкети, створювала 
«штучну чергу».

Справою опікується прокура-
тура у Катовицях. Як додав речник 
МЗС Польщі Марцін Босацький, 

події у Луцьку не вплинуть на темп 
видавання віз громадянам України. 
Також він попросив вибачення за 
негідну поведінку кількох консулів.

Нагадаємо, раніше повідомля-
лося, що працівники консульства 
Польщі у Луцьку спільно з місцевим 
підприємцем організували злочин-
ну групу, котра вже другий рік здій-
снювала «практично монопольний» 
продаж польських віз, що обходили-
ся їхнім клієнтам від близько 300 до 
навіть 900 євро.
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Американських інвесторів дуже цікавлять 
Шацькі озера

Заступник голови ОДА Едуард 
Стоєв зустрівся з президентом 

Міжнародної інвестиційної гру-
пи «Ай. Ай. Джі.» (I.I.G) зі США 
Ендрю Череном і директором цієї 
організації Іриною Гладиш. 

Гості завітали на Волинь для 
ознайомлення з економічним 
потенціалом області та пріори-
тетними напрямками залучення 
іноземних інвестицій. Під час зу-
стрічі пані Гладиш зазначила, що 
Міжнародна інвестиційна група 

«Ай. Ай. Джі.» збирає цікаві інвес-
тиційні пропозиції з усіх регіонів 
України, щоб у подальшому пре-
зентувати їх інвесторам для май-
бутніх капіталовкладень. 

«Найбільшою проблемою, яка 
виникає в інвесторів, коли йдеть-
ся про Україну, є відсутність ін-
формації про країну, — розповіла 
жінка. — На Волині багато місць, 
які потребують іноземного капіта-
лу. Дуже шкода, що світ мало знає 
про існування цієї області. Нас 
дуже цікавлять Шацькі озера, де 
необхідно розвивати туризм. Що 
більше буде на озерах туристів, 
то краще розвиватиметься місце-
ва та державна економіка. Треба, 
щоб іноземні туристи знали про 
ці озера. Ми пропонуємо зробити 
конкуренцію озеру Балатон, яке 
знаходиться в Угорщині, бо Шаць-
кі озера кращі за нього. І німці, 
і поляки їдуть на Балатон. Треба 
зробити так, щоби вони їхали на 
Волинь і витрачали свої кошти 
саме тут».

«Свобода» йде у Верховну Раду 
захищати українське

На Волині викрили п’ять 
підпільних гуралень
Протягом семи місяців 2012-го року співро-
бітники податкової міліції на Волині припини-
ли діяльність аж п’яти підпільних виробництв, 
що забезпечували масове виготовлення та 
збут горілки-фальсифікату. Ще у трьох під-
пільних цехах незаконно виготовляли товари 
продуктової групи. Загалом було вилучено 
товарно-матеріальних цінностей майже на 
п’ять мільйонів гривень. 

Викликати «швидку» можна 
буде за номером 112
Президент України підписав Закон «Про екстрену 
медичну допомогу», яким визначено, що бригада 
екстреної медичної допомоги — це оснащена 
спеціалізованим санітарним транспортом мобільна 
одиниця, яка у цілодобовому режимі надає медичну 
допомогу на місці події чи під час перевезення 
людини у невідкладному стані до закладу охорони 
здоров’я. Виклик її здійснюватиметься з 1 січня 2013 
року за номером 103 або 112.

У західних областях 16 серп-
ня хмарно, дощитиме. Темпе-
ратура вночі +14...+15°C, вдень 
+18...+22°C. 17 серпня похму-
ро, очікуються опади. Вночі 
+12...+26°C, вдень +21...+23°C. 18 
серпня хмарно, дощ. Темпера-
тура повітря вночі становитиме 
+13...+16°C, вдень +21…+24°C. 

У північних регіонах 16 
серпня хмарність, передбача-
ються опади. Нічна температура 
становитиме +12...+16°C, денна 
+21...+23°C. 17 серпня хмарно, 
дощитиме. Температура по-
вітря вночі +13...+16°C, вдень 
+22...+23°C. 18 серпня переважно 
хмарно, опади. Температура вночі 
+14...+17°C, вдень +22...+23°C. 

У Києві 16 серпня хмарність, 
дощитиме. Температура вночі 
+12…+15°C, вдень +18...+22°C. 17 
серпня переважно хмарно, корот-
кочасні опади. Вночі +14…+16°C, 
вдень +20...+24°C. 18 серпня змін-

на хмарність, увечері опади. Ніч-
на температура +14…+17°C, ден-
на +21...+25°C.

У східних регіонах 16 серпня 
змінна хмарність, дощитиме. Вно-
чі +15...+17°C, вдень +22…+28°C. 
17 серпня хмарно з прояснення-
ми, дощитиме. Вночі +15...+18°C, 
вдень +23...+26°C. 18 серпня пе-
реважно ясно, короткочасний 
дощ. Температура повітря вночі 
становитиме +15...+18°C, вдень 
+25...+28°C.

У південних областях 16 
серпня змінна хмарність, очіку-
ється дощ. Температура повітря 
вночі становитиме +17...+19°C, 
вдень +24...+26°C. 17 серпня по-
хмуро, без опадів. Температура 
повітря вночі +15...+19°C, вдень 
+23...+27°C. 18 серпня переваж-
но ясно, короткочасні опади. 
Нічна температура становитиме 
+16...+20°C, денна +21...+29°C. 

32
мільйони банківських карток 
перебувають у користуванні 
українців. Це активні картки, за 
якими за останні три місяці було 
здійснено хоча б одну видатко-
ву операцію.

Для віп-чиновників створять окремий 
слідчий орган

 ПОГОДА

Італійський суд 
звільнив майора 
Мельниченка з-під 
варти

Апеляційний суд Неаполя 
звільнив з-під варти екс-

майора держохорони Миколу 
Мельниченка. Про це на своїй 
сторінці в Facebook написав гла-
ва Харківської міської організа-
ції «Батьківщина» Арсен Аваков, 
який перебуває в Італії. 

Як відомо, 3 серпня в Італії 
був затриманий колишній ма-
йор Державної служби охорони 
України Микола Мельниченко. 

Нагадаємо, його оголосили 
в розшук у 2011 році за звину-
ваченням у розголошенні дер-
жавної таємниці, підробці доку-
ментів і перевищенні службових 
повноважень. 

Усіх працівників польського консульства у Луцьку звільнили 
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У Луцьку відбулася прес-
конференція лідерів Волинської 
обласної організації ВО «Свобода» 
— голови цієї політсили Анатолія 
Вітіва та його заступника, кандида-
та у депутати до Верховної Ради по 
Володимир-Волинському виборчо-
му округу №19 Євгена Мельника. 

Передусім Анатолій Вітів по-
відомив, що виборча кампанія для 
«Свободи» розпочалася 10 серпня, 
коли були зареєстровані кандидати 
від цієї політичної сили. 

— Ми висунули 119 людей по 
списку, і 35 кандидатів у нас ідуть по 
мажоритарних округах, — розповів 
Вітів. — Хочу наголосити, що у нас 
не було формального висунення і за-
твердження кандидатів. Кожен мав 
піднятися на трибуну перед членами 
з’їзду та відповідати на запитання. 
У списку «Свободи» нема не членів 
партії. 

Керівник волинської «Свободи» 
особливо акцентував на тому, що 
опозиційні сили, зокрема, «Батьків-
щина» і «Свобода», узгодили єдиних 
кандидатів по мажоритарних окру-
гах. 

— Переговори йшли довго та 
складно. Проте ми виробили один 
принцип: «Один кандидат від опо-

зиції на один округ». Щоб не було 
роздроблення голосів, щоб не було 
протистояння кандидатів від демо-
кратичних сил. Ми узгодили всіх 
кандидатів, — розповів Анатолій 
Вітів. — Усі решта, так звані самови-
суванці, свідомо чи ні, але працюва-
тимуть на партію влади. Це аксіома. 

Анатолій Вітів відзначив, що, 
згідно з домовленостями, на 19-му 
виборчому окрузі з центром у Воло-
димирі-Волинському єдиним канди-
датом від «Свободи» та «Батьківщи-
ни» є Євген Мельник. 

— На тому окрузі буде дуже ба-
гато різних кандидатів, — зазначив 
Анатолій Вітів. — Висунулася голо-
ва Іваничівської районної органі-
зації «Батьківщини» Лазаренко. Я 
мав розмову з керівництвом цієї по-
літсили. Позиція однозначна: якщо 
Лазаренко не змінить рішення, її ви-
ключать із «Батьківщини».

Представники волинської «Сво-
боди» наголосили, що кінцева мета 
— перемога на всіх п’яти волинських 
мажоритарних округах опозиційних 
депутатів. 

— У Верховній Раді вагу мати-
ме кожен мандат, кожен штик, який 
зможе протистояти нинішньому ре-
жиму Януковича, — сказав Вітів. 

Кандидат у депутати від «Сво-

боди» по виборчому округу №19 з 
центром у Володимирі-Волинському 
Євген Мельник представив коротко 
свою програму.

— Програма побудована на 
основі програми, яку затвердило 
Всеукраїнське об’єднання «Свобо-
да». Вона називається «Своя влада 
— Своя власність — Своя гідність», 
— зазначив Євген Мельник. — Моя 
мета — захистити інтереси україн-
ців. 

Своя влада. Щоб в Україні була 
українська влада, потрібно провести 
люстрацію. У багатьох постсоціаліс-
тичних країнах, таких як Польща, 
Румунія, Прибалтика, завдячую-
чи процесу люстрації, було обрано 
владу, яка слугувала народу. Вони 
усунули від влади усіх, хто обіймав 
високі пости при комуністах або ж 
співпрацював зі спецслужбами. Як 
результат — ці країні є членами ЄС. 
Ми — за докорінну зміну системи 
влади. Необхідно запровадити об-
рання місцевих суддів, прийняти 
закони про відкликання суддів і 
депутатів усіх рівнів, а також відмі-
нити кабальні пенсійну реформу та 
Податковий кодекс.

Своя власність. Не може відбу-
тися економічно розвинена держа-
ва, якщо не матимемо могутнього 
середнього класу. Передусім потріб-
но ліквідувати прірву між багатими 
і бідними. Для цього необхідно за-
провадити шкалу прогресивного по-
датку. Малий бізнес — малі податки, 
великий бізнес — великі податки.

Своя гідність — це збереження 
національної ідентичності, історич-
ної справедливості. З приходом на 
посаду міністра освіти Дмитра Та-
бачника знищується наша історія, 
знищується українська мова. Ми 
ідемо відстоювати українське. 

Представники «Свободи» на-
голосили, що вони не обіцятимуть 
виборцям будувати дороги, лікарні. 
Вони пообіцяли не дати красти мі-
льярди з державного бюджету. Тоді 
будуть гроші і на дороги, і на лікарні.

Анастасія ЗАТРЕБА 


