
Про це на прес-конференції 
заявив віце-прем’єр Рустам 

Теміргалієв, повідомляє «15 хви-
лин». 

«Ми готуємося в разі вине-
сення позитивного рішення пе-
реважною більшістю кримчан і 
згоди уповноважених структур 
Російської Федерації до введення 
в Криму рублевої зони», — повідо-
мив Теміргалієв. 

Він зазначив, що зараз уже 
готується договір між Кримом як 
суб’єктом РФ і власне федерацією, 
який визначить порядок вступу, 
повноваження Криму, а також 

«цілу низку економічних показни-
ків». За інформацією Теміргалієва, 
вже працює велика група росій-
ських фахівців, яка забезпечить 
входження Криму до складу Росій-
ської Федерації. 

Нагадаємо, Верховна Рада 
Криму прийняла рішення про 
вступ автономії в РФ. Референдум 
призначено на 16 березня. 

За словами Теміргалієва, якщо 
на референдумі більшість крим-
чан проголосує проти включення 
автономії до складу РФ, то депута-
ти ВР АРК складуть із себе повно-
важення. 

Колишній заступник глави Ад-
міністрації Президента Ан-

дрій Портнов зараз у Москві та 
консультує Раду Федерації щодо 
приєднання Криму до Росії. 

Про це «Еспресо.TV» повідо-
мив народний депутат Микола 
Княжицький на своїй сторінці у 
«Фейсбуці». 

«Як мені повідомили російські 
журналісти, Андрій Портнов у 
Москві. Він отримав громадянство 
Росії та консультує апарат Ради 
Федерації у питаннях організації 
приєднання Криму. В цей час його 
прямий начальник Сергій Льовоч-
кін катається на лижах у Курше-
велі, патронований ним Михайло 
Добкін сидить у СІЗО, ще один 
соратник Кернес — розгублений. 
Ірина Бережна, яка пропонувала 
чесним журналістам дискредиту-
вати Віталія Портникова, залиша-
ється депутатом Ради. Чесні жур-

налісти, які «чесно» мовчали про 
ці пропозиції, залишаються чесни-
ми журналістами. Життя триває», 
— йдеться у повідомленні. 
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Портнов отримав громадянство Росії та 
консультує Москву про приєднання Криму 

В ході стрімких подій в Україні й 
такої собі революційної гарячки 

до лав фракції партії «Батьківщина» 
у Волинській обласній раді поверта-
ються депутати-перебіжчики. Свого 
часу їх виключили з політсили та на-
зивали зрадниками. Тепер же вони 
знову «свої», а декому навіть світять 
керівні посади в органах виконавчої 
влади. 

Голова Волинської обласної орга-
нізації ВО «Батьківщина» та Волин-
ської облдержадміністрації Григорій 
Пустовіт розповів, що на сьогодні до 
фракції «Батьківщини» повернулися 
Василь Байцим, В’ячеслав Рубльов, 
Ігор Лех, Віктор Кобринчук, Олек-
сандр Кирильчук, Олександр Хоміч 
і Петро Олешко. 

Нагадаємо, Василя Байцима 
було виключено з партії ще три роки 
тому. Тоді він через стан здоров’я не 
зміг узяти участь в обранні голови 
облради та підтримати кандидатуру 
Анатолія Грицюка. 

В’ячеслав Рубльов, Ігор Лех, Ві-
ктор Кобринчук, Олександр Кириль-
чук, Олександр Хоміч вилетіли з 
ВО «Батьківщина» за те, що вступи-
ли до депутатської групи «Патріоти 
Волині», сформованої у Волиньраді 
Степаном Івахівим. Опісля Рубльов 
став очолювати Луцьке відділення 
Пенсійного фонду України. Таке ка-
дрове призначення його колишній 
однопартієць Ігор Гузь назвав віддя-
кою тодішнього губернатора Бориса 
Клімчука за зраду «Батьківщини». 

Петра Олешка виключили з 
партії в 2012 році через те, що вони 
з Анатолієм Грицюком не поділи-
ли виборчий округ. Уже у вересні 
2013-го з руки Бориса Клімчука він 
очолив Волинський інститут після-
дипломної педагогічної освіти. А 
в грудні Петро Степанович узагалі 
приєднався до провладної більшості 
«Нова Волинь». 

Григорій Пустовіт пояснив по-
вернення у «Батьківщину» цих де-
путатів вимогою часу, оскільки вони 
змогли підтримати опозиційні ініці-
ативи тоді, коли ще не вирішилася 
ситуація в Києві, а при владі були 
регіонали. Йдеться про вступ до На-
родної ради та підтримку опозицій-
ного кандидата Валентина Вітра на 
пост голови облради. 

— Голосів «Свободи», «Батьків-
щини» та «Нашої України» не ви-
стачало для того, щоб підтримати 
нашого кандидата, — каже Пустовіт. 
— Тож ми визначили коло депутатів, 
з якими можна було вести перего-
вори, звісно, туди не входили члени 
«Партії регіонів». Основний наголос 
було зроблено на тих депутатах, що 
свого часу вийшли з партії ВО «Бать-
ківщина». Я вважаю, що в цій ситу-
ації відновлення у фракції депутатів, 
які в умовах жорсткої опозиційної 

боротьби проявили свою позицію, 
— це нормальне явище. 

Найбільше запитань і громад-
ський спротив викликала можли-
вість повернення до ВО «Батьків-
щина» Петра Олешка. Адже той 
вирішив підтримати провладну 
депутатську групу «Нова Волинь» 
20 грудня 2013 року, коли на Майда-
ні вже стояли тисячі українців. Його 
повернення «Правий сектор» узагалі 
оцінив як «амністію тітушок». 

— Із Петром Степановичем була 
не одна година розмови, — каже 
Григорій Пустовіт. — Олешко чіт-
ко усвідомлював: якщо він входить 
у Народну раду і заявляє про під-
тримку нашого кандидата на голову 
обласної ради, то може втратити по-
саду і мати проблеми в бізнесі. Але 
переговори, які базувалися на патрі-
отичній платформі, дали результат. 

Григорій Пустовіт зазначив, що 
з Петром Олешком вони говорили і 
про його політичне майбутнє. Він за-
значив, що депутату була потрібна по-
літична реабілітація у вигляді повер-
нення у фракцію ВО «Батьківщина». 

— Я сказав, що докладу всіх зу-
силь, щоб члени бюро обласної пар-
тійної організації розглянули його 
ініціативу, і якщо він не оступиться, 
ми готові повернути Олешка назад у 
фракцію, — додав голова Волинської 
обласної організації ВО «Батьківщи-
на». 

Виходить, що у фракції був сво-
го роду «кадровий голод» і кожному 
за умови повернення обіцяли певні 
дивіденди. Так, поновлений у «Бать-
ківщині» Ігор Лех, імовірно, посяде 
місце голови Ківерцівської райдер-
жадміністрації. Зрозуміло, що на 
своїх посадах, розданих за минулої 
влади, лишаються й Петро Олешко 
та В’ячеслав Рубльов, тож, очевидно, 
люстрація до них не дійде. 

Ольга УРИНА 

США ввели санкції проти Росії
Державний департамент США увів візові обмеження 
проти посадовців, причетних до порушення територі-
альної цілісності України. Про це повідомляє New York 
Times із посиланням на Білий дім. Обмеження стосувати-
муться російських посадовців так само, як і українських, 
які є «відповідальними чи причетними до замаху на су-
веренітет і територіальну цілісність України». Крім того, 
президент Барак Обама видав спеціальний наказ щодо 
законодавчого впровадження додаткових санкцій проти 
«окремих осіб і компаній». Заходи впливу, згідно з цим 
наказом, можуть передбачати й замороження активів. 

Світовий банк готовий надати 
Україні три мільярди 
Світовий банк повідомив, що готовий надати Україні 
фінансову підтримку. Фінустанова зазначає, що 
українська економіка зіткнулася з низкою серйозних 
проблем, які вимагатимуть прийняття термінових 
заходів, а також проведення серйозних реформ. На 
думку експертів банку, пріоритетними завданнями 
для влади повинні стати відновлення макроеконо-
мічної стабільності, зміцнення банківської системи, 
реформування енергетичного сектора, а також 
боротьба з корупцією. 

На Волині представили майбутніх 
заступників голови ОДА 

У Волинській облдержадміністрації 
визначились із кандидатами на 
посади заступників губернатора, 
згодом їх погодили і на Народному 
вічі в Луцьку. 

Як зазначив напередодні голова 
Волинської ОДА Григорій Пустовіт, 
формування команди відбувалося 
за принципом пропозицій із боку 
політичних сил і громадських ор-
ганізацій. Але, судячи з того, що 
крісла заступників дісталися лише 
представникам політичних партій, 
формування відбулося на основі 
партійних квот. 

Так, місце першого заступника 
голови ОДА посяде представник 
«Свободи» Сергій Кудрявцев. Нині 
він обіймає посаду керівника регі-
онального відділення «Брокбізнес-
банку». Пан Сергій розповів, що 
свого часу був підприємцем, мав 
фірму з торгівлі слабоалкогольними 
напоями, також працював у Луць-
кій міській раді, тож знайомий із 
управлінською роботою, крім цьо-

го, працював у кількох банківських 
установах. 

Заступником із питань гумані-
тарної політики стане представник 
ВО «Батьківщина» Роман Карпюк, 
ректор Луцького інституту розвитку 
людини Університету «Україна». Ро-
ман Петрович чималу частину свого 
життя присвятив тренерській діяль-
ності. Має дві вищі освіти за спеці-
альностями «Фізичне виховання» та 
«Економіка підприємства». Оскіль-
ки Роман Карпюк відатиме гумані-

тарною галуззю, то обіцяв боротись 
із корупцією в навчальних закладах. 
Подейкують, що в очолюваному ним 
вузі її було достатньо. 

Кандидатом на посаду заступни-
ка голови ОДА з питань економіки 
та промисловості партія «УДАР» 
рекомендувала Олега Тарасюка. Пан 
Олег — приватний підприємець. 
Утім, не одразу зізнався, яким саме 
бізнесом займається, сказавши, що 
працює в кількох напрямках. Це ви-
кликало свист і обурення серед при-

сутніх у залі. Тож пізніше таки по-
відомив, що заробляє на рекламі й 
оренді нерухомості. Щоправда, вже 
наступного дня пан Тарасюк заявив, 
що на крісло зама не претендує, і 
зняв свою кандидатуру. 

Трохи згодом Григорій Пустовіт 
розповів, що третім заступником 
голови ОДА буде Микола Собуць-
кий — представник ВО «Свобода» 
у Волиньраді. Микола Тихонович 
провадить фермерську діяльність, 
свого часу очолював Асоціацію фер-
мерів і землевласників Волині, тож, 
очевидно, за ним закріплять аграр-
но-промисловий напрямок. Правда, 
цю кандидатуру, як і попередні, має 
погодити Майдан. 

Владу в районах теж формува-
тимуть за партійними квотами. Як 
повідав Григорій Пустовіт, «Свобо-
да», «Батьківщина» й «УДАР» мали 
напрацювати свої пропозиції щодо 
кандидатів у голови райдержадміні-
страцій. За попередньою інформаці-
єю, більшість очільників РДА буде з 
лав ВО «Батьківщина». 

Ольга УРИНА 

70
стільки мільйонів гривень у якос-
ті кредиту хоче залучити кому-
нальне підприємство «Київський 
метрополітен». Про це йдеться в 
повідомленні, опублікованому на 
сайті «Державні закупівлі».
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Григорій Пустовіт повідав, 
що з Петром Олешком вони 
говорили і про його політич-
не майбутнє. Він зазначив, 
що депутату була потрібна 
політична реабілітація у ви-
гляді повернення у фракцію 
ВО «Батьківщина»: 
— Я сказав, якщо він не 
оступиться, ми готові по-
вернути Олешка назад 
у фракцію... 

Кримська «влада» має намір увести 
російський рубль замість гривні 

Сергій Кудрявцев

Микола Собуцький

Роман Карпюк

Уряд планує віддати владу органам 
місцевого самоврядування 

Прем’єр-міністр України Арсе-
ній Яценюк озвучив першо-

чергові завдання уряду. Зокрема, 
він наголосив на тому, що наразі 
Кабміну необхідно визначитися 
з реформами місцевого самовря-
дування, а також децентралізації 
влади. 

«Ми бачимо сьогодні один із 
основних пунктів, який має зроби-
ти український уряд, — це демон-
таж дії централізованої влади, яка 
була сформована протягом остан-
ніх чотирьох років», — зауважив 
Яценюк. 

Він також додав, що права 
необхідно віддавати в регіони. 
«Люди обирали обласні ради, ра-
йонні ради, й ці органи повинні 
мати відповідні повноваження», 
— наголосив Прем’єр. 

Надалі він запропонував уря-

довцям заслухати віце-прем’єра 
Володимира Гройсмана. 

«Ключовим елементом регіо-
нальної політики й основним за-
вданням уряду буде децентраліза-
ція влади. Ми відновимо роботу з 
нашими внутрішніми експертами 
та зовнішніми європейськими 
партнерами, щоб створити систе-
му управління в Україні, основою 
якої будуть органи місцевого са-
моврядування», — заявив Грой-
сман. 

Він підкреслив, що суттю ре-
форм і змін на місцях буде пере-
розподіл повноважень від уряду 
на користь місцевого самовряду-
вання. 

«Очікуємо від голів місцевих 
адміністрацій ефективного діалогу 
з місцевими громадами», — резю-
мував Гройсман. 

Події

«Батьківщина» реабілітувала колишніх 
«зрадників» 

 ПОГОДА

У західних областях 13 бе-
резня сонячно, без опадів. Тем-
пература вночі -1...0 °C, вдень 
+8...+12 °C. 14 березня ясно, 
дощ не очікується. Температура 
повітря вночі +3...+4 °C, вдень 
+9…+14 °C. 15 березня змінна 
хмарність, передбачають опади. 
Вночі температура становитиме 
+3...+4 °C, вдень +4...+13 °C. 

У північних регіонах 13 бе-
резня переважно ясно, сухо. Тем-
пература повітря вночі +1...+3 °C, 
вдень +7...+12 °C. 14 березня 
змінна хмарність, дощ не про-
гнозують. Уночі +3...+4 °C, вдень 
+7...+13 °C. 15 березня хмарно з 
проясненнями, без опадів. Тем-
пература повітря вночі +2...+4 °C, 
вдень +10...+12 °C. 

У Києві 13 березня сонячно, 
без опадів. Уночі +2…+3 °C, вдень 
+8...+12 °C. 14 березня ясно, опа-
ди не очікуються. Температура 

повітря вночі +4...+5 °C, вдень 
+8...+13 °C. 15 березня хмарно 
з проясненнями, дощ не перед-
бачається. Температура вночі 
+4…+6 °C, вдень +11...+13 °C. 

У східних регіонах 13 бе-
резня змінна хмарність, опади 
не прогнозують. Уночі -2...+2 °C, 
вдень +6...+10 °C. 14 березня 
ясно, сухо. Вночі +1...+5 °C, вдень 
+8...+14 °C. 15 березня сонячно, 
дощ не передбачається. Темпера-
тура повітря вночі становитиме 
+4...+7 °C, вдень +7...+15 °C. 

У південних областях 13 бе-
резня хмарно з проясненнями, 
сухо. Температура повітря вно-
чі становитиме +1...+2 °C, вдень 
+2...+6 °C. 14 березня сонячно, 
опади не прогнозують. Темпе-
ратура вночі +1...+4 °C, вдень 
+6...+10 °C. 15 березня ясно, 
без опадів. Нічна температура 
+4...+6 °C, денна +8...+12 °C. 


