
Грузинська влада арештувала всі 
банківські рахунки колишньо-

го президента Михайла Саакаш-
вілі. Про це у своєму «Фейсбуку» 
повідомив адвокат екс-глави Грузії 
Отар Кахідзе. 

Рахунки, як стверджує юрист, 
заарештували за розпорядженням 
колишнього прем’єр-міністра Гру-
зії Бідзіни Іванішвілі, який є полі-
тичним опонентом Саакашвілі. 

«Але прокуратура полінувала-
ся з’ясувати, яким банком корис-
тувався екс-президент, і зажадала 
заарештувати його рахунки у всіх 
фінустановах», — пише Кахідзе. 

Стало відомо, що прокурори 
арештували й майно Михайла Са-

акашвілі. Крім того, під арешт по-
трапила і власність його дружини 
Сандри Руловс, а також мами та 
бабусі. За словами Кахідзе, серед 
заарештованого майна — земельні 
ділянки, будинок у Тбілісі й авто-
мобілі. Захисник зазначив, що за 
законом рішення прокуратури не 
може бути опротестовано в гру-
зинському суді, а тому він планує 
звернутися до Страсбурзького 
суду з прав людини. 

Кримінальне переслідування 
Михайла Саакашвілі почалося 
влітку 2014-го. Колишнього гла-
ву Грузії звинувачують у розтраті 
бюджетних коштів і перевищенні 
повноважень. Зокрема, йому при-
писують тринькання грошей на 
косметичні процедури й одяг. 

Крім того, Саакашвілі під-
озрюють у перевищенні повнова-
жень при розгоні мітингувальни-
ків у Тбілісі 7 листопада 2007 року, 
причетності до розгрому телеком-
панії «Імеді», а також привласнен-
ні майна покійного олігарха Бадрі 
Патаркацишвілі. 

 Відомості.інфо

№38 (730)

2 - 8 жовтня 2014 року 

http://www.vidomosti.info/

Ярема: «Суди масово випускають  
злочинців під заставу» 

Генпрокуратура відкрила чер-
гове провадження проти екс-

президента Віктора Януковича за 
підозрою у фінансуванні встанов-
лення спецзв’язку на базі приват-
ної компанії «Укртелеком». 

Про це заявив Генеральний 
Прокурор Віталій Ярема на прес-
конференції в Києві 30 вересня. За 
його словами, екс-президент під-
озрюється в організації фінансу-
вання робіт із впровадження ви-
діленої телекомунікаційної мережі 
на базі «Укртелекому» за рахунок 
коштів держбюджету. 

Ярема нагадав, що, відповідно 
до угоди купівлі-продажу «Укрте-
лекому», розвиток мереж мав від-

буватися за кошт власника компа-
нії. 

За словами Генпрокурора, 
слідство встановило, що мережа 
спецзв’язку фінансувалася Яну-
ковичем із жовтня 2010-го по 
липень 2013 року в змові з тодіш-
нім прем’єр-міністром Миколою 
Азаровим, екс-міністром фінансів 
Юрієм Колобовим, його першим 
заступником Анатолієм Мар-
ковським, главою Держслужби 
спецзв’язку Геннадієм Резніковим 
і членом наглядової ради «Укрте-
лекому» Сергієм Дзеником. 

Зазначені особи підозрюються 
в скоєнні злочину за попередньою 
змовою із корисливими мотивами. 

У Луганську терористи провели 
розпродаж викрадених автівок 
Бойовики влаштували розпродаж викрадених автомобілів 
на одній із центральних вулиць Луганська. Про це під час 
брифінгу у вівторок повідомив речник Інформаційно-
аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. «У Луганську 
на вулиці Оборонній терористи організували розпродаж 
викрадених автомобілів», — сказав він. «На захопленій 
території одного з автосалонів на розпродаж виставлено 
близько 100 автомобілів, які бойовики відібрали у населен-
ня або викрали з автосалонів міста», — зазначив Лисенко. 

Половина росіян нічого не знає 
про загибель своїх солдатів 
в Україні 
50% росіян не чули про загибель псковських десантників 
на території України, про що свідчать дані опитування 
«Левада-центру». При цьому 39% чули цю історію без 
подробиць, а лише 7% респондентів добре обізнані про 
загибель солдатів. Більшість — 54% — вважає десантни-
ків добровольцями. 12% переконані, що інформація про 
них узагалі є «качкою», й тільки 22% впевнені: російських 
військових відправило воювати в Україну командування. 

$2
стільки мільярдів хоче відсуди-
ти в РФ очільник Дніпропетров-
ської ОДА Ігор Коломойський. 
Він подасть позов до Гаазького 
трибуналу на відшкодування 
Росією компенсації за захопле-
ну власність. 
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У ГПУ занепокоєні постійними 
рішеннями апеляційного суду 

щодо зменшення суми застави 
для злочинців, унаслідок чого ті 
виходять на волю. Про це розпо-
вів Генпрокурор Віталій Ярема на 
прес-конференції. 

Він нагадав, що за останній час 
такі рішення були винесені щодо 
голови наглядової ради «Брокбіз-
несбанку» Сергія Курченка Дениса 
Бугая, «громадянина Ткаченка на 
прізвисько «Слон», який вчинив 
розбій щодо журналіста «5 кана-
лу» в центрі Києва і підозрюється 
у вчиненні інших злочинів насиль-
ницького характеру», а також гру-
пи інших осіб, яких підозрюють у 
скоєнні пограбувань і фінансових 
розкрадань. 

«Сьогодні на стадії досудового 
слідства суд втрутився і зняв арешт 
із великої кількості підприємств, 
скасував проведення обшуків, не 

давши таким чином провести слід-
ство за багатомільйонними зло-
вживаннями», — розповів Ярема. 

«З апеляційного суду надійшов 
запит щодо витребування матеріа-
лів справи стосовно екс-заступника 
голови НБУ Бориса Приходька, 
який зараз перебуває під вартою. І 
ми, чесно кажучи, хвилюємося, що 
ця людина може вийти на волю за-
вдяки зменшенню суми застави», 
— додав він. 

Глава ГПУ закликав журналіс-
тів «також проконтролювати цей 
процес». 

ГПУ порушила чергову справу проти 
Януковича 

Рада ЄС офіційно відтермінувала зону 
вільної торгівлі з Україною 

Події

Рада ЄС відтермінувала до 1 січ-
ня 2016 року тимчасове засто-

сування зони вільної торгівлі в 
рамках Угоди про асоціацію між 
Україною і ЄС. Про це йдеться у 
рішенні Ради ЄС. 

Як зазначається, після кон-
сультацій із українською сторо-
ною й у вигляді вкладу в загальні 
зусилля щодо досягнення мирного 
процесу в Україні, Рада ЄС погоди-
ла графік тимчасового застосуван-

ня частин Угоди про асоціацію. 
Повідомляється, що паралель-

но були представлені пропозиції 
щодо продовження автономних 
торговельних преференцій ЄС для 
України до 31 грудня 2015 року. 

«Рішенням відтерміновується 
до 1 січня 2016 р. тимчасове засто-
сування в рамках Угоди частини 
щодо торгівлі та пов’язаних із цим 
питань, включаючи створення зони 
вільної торгівлі», — йдеться в заяві. 

В Грузії заарештували всі рахунки 
Саакашвілі 

виборі 

Що може, приміром, дати Україні 
Тігіпко зі своєю «Сильною Украї-
ною»? Пенсійну реформу ми вже ба-
чили, податкову — теж. Створив аж 
12 тисяч робочих місць у соціальній 
службі перед виборами. Для чого? 
За його словами — підтримати пре-
старілих, на ділі — хто краще може 
переконати престарілого голосувати 
за потрібного кандидата від влади? 
Потім цих людей же й звільняють. 
Така арифметика. 

Не уявляю, що можуть нового 
принести в парламент чотири брати 
Балоги та Юрій Луценко, які йдуть у 
Блоці Петра Порошенка? Ми їх уже 
бачили і на міністерських, і на дер-
жавних посадах, депутатами… 

Партія «Батьківщина» теж усі 
свої можливості за 23 роки в парла-
менті проявила «якнайкраще». Най-
більше перебіжчиків саме в неї. Є, 
звичайно, там кілька яскравих фігур, 
як Немиря, Соболєв, та ж Тимошен-
ко, на якій, до речі, все тримається. 
Одначе коли представники «Бать-
ківщини» опиняються на державній 
службі, роботою не вражають. Це ми 
маємо можливість спостерігати на-
віть у нас на Волині. Після Революції 
поділили між собою чиновницькі 
крісла три партії: «Свобода», «Бать-
ківщина» й «УДАР». Посиділи пів-
року, познайомились із областю… І 
на тому все скінчилось. А який скан-

дал вчинив навколо своєї персони 
Степан Кубів, який після Революції 
був обраний головою Нацбанку! 
Сьогодні щодо нього відкрита кри-

мінальна справа за зловживання 
службовим становищем, що призве-
ло до обвалу гривні. 

«Свобода». Крім ідейності, має 
навчитися ще й працювати. За ці 
півроку її представники теж встигли 
потрапити в скандальні історії. При-
міром, Ігор Мірошниченко, який на 
камеру намагався фізичною силою 
змусити голову Нацради з телеба-
чення та радіомовлення написати 
заяву на відставку. Не в менших 
скандалах, які й донині не вщуха-
ють, задіяний і «славнозвісний» 
«свободівець» екс-генпрокурор 
Олег Махніцький. 

Звісно, нинішні та колишні чи-
новники, народні депутати, які вко-
тре вистроїлись у чергу за депутат-
ським квитком, політичні популісти 
все будуть робити, щоб одним за-
лишитись у стінах Верховної Ради, 
іншим — за будь-яких умов туди 
потрапити. Вони, повторюся, для 
того, щоб за них проголосували, бу-
дуть роздавати гречку, розвозити по 
школах комп’ютерні класи, селянам 
дарувати доїльні апарати, створю-
вати видимість ремонту доріг… Усе 
це буде, і все це є. Але люди повинні 
пам’ятати: ті, хто потратився, захо-
чуть повернути кошти, як це було 
завжди, й обов’язково за рахунок 
простих людей — чорнобильців, аф-
ганців, малозабезпечених, одиноких 
матерів, пенсіонерів... 

Тому виборці мають знати: бра-
ти треба все, що дають, ні від чого не 
відмовлятись, але коли заходитиме-
те в кабінку для голосування, думати 
про дітей і внуків, про їхнє майбут-
нє, пам’ятати про тих, хто сьогодні 
на небесах, — безневинно загинув 
від кулі ворога, боронячи свою рід-
ну землю. А ще більше пам’ятати 
про тих, хто їх туди послав без зброї, 
роздягнених, абсолютно не підго-
товлених до війни. 

Якщо знову зробимо непра-
вильний вибір, майбутнє покоління 
нам цього не пробачить. Наші діти 
хочуть жити в квітучій Україні, але 
для цього ми з вами зобов’язані 
створити їм умови. Сподіватися, що 
прийде добрий дядя і за нас це зро-
бить, не варто. Двадцять три роки 
незалежності показали: дядя думає 
лише про себе, свій добробут. І ніко-
му прості люди не потрібні. Повірте, 
депутату-бізнесмену треба депутат-
ський квиток лише для того, щоб 
пролобіювати власний бізнес, щоб 
іще в більшій кількості збити свій 
капітал, а чиновнику — тепле місце, 
щоб бездумно просиджувати штани 
та надувати щоки перед людьми, де-
монструючи свою значимість. 

Нинішні та колишні чинов-
ники, народні депутати, які 
вкотре вистроїлись у чергу 
за депутатським квитком, 
політичні популісти все 
будуть робити, щоб одним 
залишитись у стінах Вер-
ховної Ради, іншим — за 
будь-яких умов туди по-
трапити. Вони, повторюся, 
для того, щоб за них про-
голосували, будуть розда-
вати гречку, розвозити по 
школах комп’ютерні класи, 
селянам дарувати доїльні 
апарати, створювати ви-
димість ремонту доріг...


