
Російським бойовикам, що ору-
дують у Донецькій і Луганській 

областях, буде запропонований 
коридор для того, щоб вони зали-
шили територію України. Про це 
в ефірі програми «Свобода слова» 
повідомив перший віце-прем’єр-
міністр України Віталій Ярема. 

«Їм передбачено набрання 
чинності так званим тимчасовим 
коротким перемир’ям. Бойовикам 
буде запропонований коридор, 
щоб вони залишили територію 
України», — уточнив чиновник. 

Крім того, Ярема попередив, 
що якщо бойовики не скориста-
ються цією можливістю, вони бу-
дуть знищені. 

Разом із тим він зазначив, що 
не всі терористи зможуть безпере-
шкодно виїхати з України. 

«За винятком людей, які вчи-
нили особливо тяжкі злочини, 
пов’язані з убивствами, тортурами, 

важкими тілесними ушкодження-
ми», — додав перший віце-прем’єр.

За його словами, українські 
війська та правоохоронні органи 
не почали зачистку території Дон-
басу через перебування там вели-
кої кількості мирного населення. 

«Ми докладаємо максимум зу-
силь для того, щоб прийти на до-
помогу цим людям», — запевнив 
Ярема. 
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В Україні новий голова 
Вищого адмінсуду 
Головою ВАСУ обраний Нечитайло Олек-
сандр Миколайович. За нього проголосували 
45 суддів. Микола Кобилянський (якого 
пов’язують із екс-президентом Віктором Яну-
ковичем) узяв самовідвід. Людина з когорти 
поплічників Золотого Батона під впливом 
вимог громадянського суспільства зняла 
свою кандидатуру. А отже, судді почули 
голос народу. 

Українські м’ясо і молоко потраплять 
на ринок ЄС не раніше 2015 року 
Такий прогноз озвучила Державна ветеринарна та фітосанітар-
на служба України. У липні Україна прийме інспекційну місію 
фахівців Офісу з питань харчових продуктів і ветеринарії Генди-
ректорату Європейської комісії САНКО, що перевірить готовність 
вітчизняних виробників постачати свою продукцію до ЄС. Після 
її проведення знадобиться не менше трьох місяців на процедуру 
підготовки та погодження звіту й інших документів, необхідних 
для прийняття Єврокомісією рішення щодо надання українським 
компаніям права на експорт. 

Волинський батальйон територіальної 
оборони воюватиме без бронежилетів 

На Волині створено 1-й батальйон 
територіальної оборони. Він перед-
бачає понад 400 військовослужбов-
ців і вже практично сформований. 
Цими днями проходить бойове 
злагодження на Володимир-Волин-
ському полігоні. Для матеріальної 
підтримки батальйону в області 
прийнято Програму матеріально-
технічного забезпечення заходів 
розгортання 1-го батальйону 
територіальної оборони. Як ця 
програма виконується, дізнавалися 
«Відомості». 

Програму депутати обласної 
ради затвердили ще 15 травня цього 
року. Нею передбачалося виділен-
ня 2 мільйонів 200 тисяч гривень 
для волинських вояків. 23 травня у 
зв’язку з подіями під Волновахою, де 
загинули волиняни, сума допомоги 
була переглянута в бік збільшення. 
Тепер вона становить три мільйони 
гривень. Із них мільйон передбачено 
на придбання засобів захисту, ре-
чового майна для особового складу 
1-го батальйону територіальної обо-
рони області, 1 мільйон 700 тисяч 
гривень — на закупівлю засобів за-
хисту, зв’язку, живлення та іншого 
спорядження для особового складу 
військової частини А2331 Міністер-
ства оборони (51-ї механізованої 
бригади) та 300 тисяч — на при-
дбання засобів захисту для особо-
вого складу військової частини 1141 
МВС України. 

Зараз уже середина червня. «Ві-
домості» поцікавились, як викорис-
тані гроші. 

Що стосується спорядження 
батальйону тероборони, то цим пи-
танням опікується обласний війсь-
ккомат. 

— На сьогодні освоєно 171 ти-
сячу 441 гривню 90 копійок на 
придбання постільної білизни, — 
повідомив начальник відділу фінан-
сового забезпечення облвійськкома-
ту Віталій Шелуха. — На решту суми 
маємо закупити бронежилети. 

— Скільки бронежилетів? 
— На постачання Збройних сил 

України передбачені бронежилети 
«Корсар-М3» та «Корсар-4», які ко-
штують 5 тисяч 140 гривень і 4 ти-
сячі 140 гривень відповідно. Таким 
чином, в залежності від вибраної 
марки бронежилета, їх можна при-
дбати 161 або 200 штук. 

— Коли вони будуть у бійців? 
— Цього сказати не можу. В 

Україні є єдиний виробник згаданих 
бронежилетів, а тому, враховуючи 

великий попит на його продукцію, 
який зріс останнім часом у рази, він 
забезпечений роботою на місяці на-
перед і договорів наразі не укладає. 
Крім цього, нам необхідно пройти 
тендерну процедуру. 

— Але ж депутати ВР ухвалили 
зміни до закону, якими передбаче-
на спрощена процедура закупівель 
для потреб армії... 

— Наразі ніяких змін у процеду-
рі державних закупівель не перед-
бачено. 

ІГРИ ПОЛІТИКІВ 

Останнє твердження Віталія 
Шелухи про необхідність проведен-
ня тендера шокувало: буквально 
кілька тижнів тому влада запевнила 
українців, що тендерну процедуру 
для армії скоротили до 10 днів. Від-
повідний Закон «Про внесення змін 
до деяких законів України щодо удо-
сконалення оборонно-мобілізацій-
них питань під час проведення мобі-
лізації» у другому читанні й у цілому 
був прийнятий 20 травня 2014 року. 

Ми зайшли на сайт Верховної 
Ради і прочитали, що для спрощен-
ня процедури закупівель послуг для 
війська були зміни у ч. 3 ст. 2 Зако-
ну «Про державні закупівлі». Зокре-
ма, доповнення такого змісту: 

«Дія цього Закону не поширю-

ється на випадки, якщо предметом 
закупівлі є: товари, роботи і по-
слуги, закупівля яких здійснюється 
Міністерством оборони України, 
Збройними силами України, інши-
ми військовими формуваннями та 
правоохоронними органами спеці-
ального призначення та в їх інтер-
есах у разі виникнення кризової 
ситуації, що загрожує національній 
безпеці України, оголошення рішен-
ня про проведення мобілізації та 
(або) введення правового режиму 
воєнного стану. Зазначена закупів-
ля здійснюється у виробників, їх 
офіційних представників (дилерів, 
дистриб’юторів) після проведення 
переговорів шляхом укладання до-
говорів (контрактів) на постачання 
товарів, робіт і послуг за цінами, що 
не перевищують середньоринкових. 
Оплата товарів, робіт і послуг здій-
снюється в установленому поряд-
ку на підставі укладених договорів 
(контрактів). Звіти про укладення 
договорів (контрактів) надаються до 
Кабінету Міністрів України замов-
никами товарів, робіт і послуг про-
тягом трьох робочих днів». 

Далі «Відомості» знайшли Закон 
України «Про державні закупівлі». 
Так от, останні зміни у ньому дато-
вані ще 9 травня 2014 року. Тобто 
одним законом провели, а в другий 
зміни не внесли. Як результат — нія-

кої спрощеної процедури для армій-
ських закупівель. І це при тому, що 
на Сході України точаться криваві 
бої, щодня гинуть наші воїни. 

Ще одне: ціна бронежилета. Як 
повідомила «Відомостям» волон-
тер Наталія Попова, вона купувала 
«броники» 4 класу на тому ж таки 
заводі «Темп» за 2 тисячі 70 гривень. 
Чому наказ міністра говорить, що 
можна купувати тільки по 4 чи 5 ти-
сяч гривень — також запитання до 
Міністерства оборони. Адже 160 чи 
навіть 200 бронежилетів — надзви-
чайно мало і на всіх не вистачить. 
Попередньо обласною програмою 
було передбачено закупити таких 
430. 

Та, схоже, штабних генералів не 
дуже хвилює те, що солдати на пере-
довій не забезпечені найнеобхідні-
шим. У своїй, по суті, бездіяльності 
вони «розписалися» у відповіді на 
звернення депутатів Волинської об-
ласної ради щодо повноцінного ма-
теріально-технічного забезпечення 
військовослужбовців: «На сьогодні 
Тилом Збройних сил України замов-
лені  вкрай  необхідні  бронежилети  
й  кулезахисні  шоломи. Забезпе-
чення ними військовослужбовців 
Збройних сил України, у тому числі 
військовослужбовців, мобілізова-
них до Збройних сил України з те-
риторії Волинської області,  буде  
здійснено  після  надходження їх  із  
промисловості», — пише  у  відповіді  
депутатам  Волиньради  начальник  
Тилу  Збройних  сил  України  гене-
рал-майор І. В. Павловський. 

Скількох бійців ми не дорахує-
мося за цей час? 

Наталка СЛЮСАР

$50
стільки мільярдів із 2009 року 
заплатила Україна «Газпрому» 
за газ. Про це заявив Прем’єр-
міністр України Арсеній Яценюк 
під час свого виступу в парла-
менті. 
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Порошенко пропонує бойовикам коридор 
до Росії, інакше будуть знищені 

Сто днів влади: боротьба з корупцією 
провалена 
Боротьба з корупцією, проголоше-

на одним із пріоритетів роботи 
уряду в перші ж сто днів, навіть і не 
починалася. Всі заяви про демонтаж 
«спадщини Януковича» (хоча Укра-
їна погрузла в корупції задовго до 
того, як Янукович став донецьким 
губернатором) виявилися нічого не 
варті. 

Можливість провести радикаль-
ні зміни в цій сфері існувала. Якщо 
спочатку Майдан зібрався як про-
тест проти відмови Януковича про-
довжувати європейський курс, то 
дуже швидко він переріс у протест 
проти самого президента і «Сім’ї», 
якій приписують крадіжку з бю-
джету десятків мільярдів доларів. У 
країні, ураженій корупцією, дійсно 
виник дуже сильний запит на чесну 
владу. Й опозиція взимку цей запит 
чітко почула. 

Прийшовши до влади, опози-

ційні лідери підтвердили, що мають 
намір провести люстрацію чинов-
ників, призначених за Януковича, і 
скорочувати можливості для коруп-
ції. Було заявлено, наприклад, про 
створення люстраційного комітету, 
який повинен був виробити правила 
люстрації. Однак у травні його голо-
ва Єгор Соболєв визнав, що робота 
органу гальмується. 

Багато чиновників зберегло 
посади, інші — просто пересіли з 
одного крісла в інше. Наприклад, 
офіцери, що працювали в системі 
МВС, ще взимку розганяли Майдан 
і тероризували опозиціонерів, про-
сто помінялися місцями в міністер-
стві. Люстрація суддів і зовсім обер-
нулася фікцією: 80% суддівського 
корпусу було переобрано, і тільки 
випадково вищі місця в суддівській 
ієрархії не посіли судді з вельми 
сумнівним минулим. 

Так і не розпочало роботу Ан-
тикорупційне бюро, яке в березні 
очолила відома журналістка Тетяна 
Чорновіл. Навпаки, якщо під час 
Майдану вона розвинула бурхливу 
активність, то в останні місяці прак-
тично не з’являється в публічному 
полі, обмежуючись лише поодино-
кими звинуваченнями і заявами про 
те, що влада заважає їй працювати. 
Бюро існує хіба що на папері, й чим 
воно займається, ніхто напевно не 
знає. 

Зараз, коли у влади є реальна 
підтримка суспільства, нова влада 
України дійсно може змусити піти 
у небуття діячів, які заплямували 
себе, й створити умови, що сильно 
ускладнять існування корупціо-
нерів. Якщо це не буде зроблено в 
найближчий рік, ця боротьба, як і 
раніше, залишиться тільки в перед-
виборних гаслах. 

Луценко став 
позаштатним 
радником 
Порошенка 

Яценюк береться 
приструнити Росію

Президент України Петро 
Порошенко призначив екс-

очільника МВС України Юрія 
Луценка радником Президента, 
повідомляє прес-служба глави 
держави. 

Своїм указом він звіль-
нив Луценка від виконання 
обов’язків радника Президента 
України (поза штатом), які той 
виконував при в. о. президента 
України Олександрі Турчинові. 

По тому іншим указом Лу-
ценка  було призначено радни-
ком Президента (поза штатом). 

Актуально

Якщо Україні вдасться нала-
годити співпрацю з Європою 

щодо реверсу та зберігання газу, 
то це зможе зупинити енерге-
тичний диктат Росії. Про це на 
засіданні парламенту заявив 
Прем’єр Арсеній Яценюк. 

«Ми запропонували кра-
їнам-членам Енергетичного 
співтовариства, а це країни ЄС, 
створення спільної компанії, яка 
б експлуатувала та модернізува-
ла українську ГТС», — розповів 
Прем’єр. 

При цьому, за його словами, 
контроль над цією компанією 
має залишитись у держави. 

«Якщо ми будемо спільно з 
ЄС працювати щодо реверсу та 
зберігання газу, то це кардиналь-
но змінить європейську карту 
енергобезпеки. Росія перестане 
диктувати свої умови», — заявив 
Яценюк. Він нагадав, що Україна 
вже підписала «малий» реверс. 

«Але при відкритті «велико-
го» реверсу обсяги поставок на 
територію України можуть сяга-
ти 15 мільярдів кубометрів газу. 
Це — диверсифікація, і цей об-
сяг достатній для того, щоб за-
безпечити Україну», — розповів 
Яценюк. 

Безвідповідальність українських політиків створює проблеми для армії 


