
П’ять народних депутатів, які є 
фігурантами журналістських 

розслідувань, очолили комітети 
Верховної Ради, повідомляє сайт 
громадського руху «Чесно», переда-
ють «Патріоти України». 

Ярослав Дубневич, народний 
депутат від Блоку Петра Порошен-
ка, якого журналісти підозрюють у 
причетності до корупційних схем 
на «Укрзалізниці», очолив Комітет із 
питань транспорту і зв’язку. 

Нардеп від «Народного фронту» 
Людмила Денисова очолила Комітет 
із питань соціальної політики та праці. 
У мас-медіа її звинувачували в отри-
манні доходів від оплати посередниць-
ких послуг Спецоператора звітності. 

Голова Комітету з питань націо-
нальної безпеки й оборони Сергій 
Пашинський підозрювався в участі 
у рейдерському захопленні фабрики 
«Житомирські ласощі». 

Свіжообраного голову Коміте-
ту з питань паливно-енергетично-
го комплексу, ядерної політики та 
ядерної безпеки Миколу Марти-
ненка газета «День» звинувачувала 
в тому, що фірма, яку пов’язують із 
його ім’ям, після підписання доку-
мента про постачання ядерного па-
лива на $250 млн на українські АЕС 

поставила його лише на $50 млн. 
У крісло голови Комітету з пи-

тань сім’ї, молодіжної політики, 
спорту і туризму сів Артур Па-
латний. За даними розслідування 
Slidstvo.info, він є власником стрип-
тиз-клубу «Ріо» в Києві, який звину-
вачували в несплаті податків на суму 
близько 2 млн грн. 

Служба безпеки викрила під-
пільне підприємство в Хар-

кові, яке виготовляло підроблені 
ліки під егідою колишніх праців-
ників Мінздоров’я. Про це йдеться 
в сюжеті програми «Гроші». 

Голова СБУ Валентин Нали-
вайченко заявив: «Доказова база, 
яка нами зібрана, чітко дає під-
стави вважати, що попереднє ке-
рівництво МОЗ точно знало про 
це і є співорганізатором такої ді-
яльності». 

Екс-главу МОЗ Раїсу Богати-
рьову вже оголосили в розшук за 
розкрадання державних коштів. 
Але тільки зараз починають ви-
ринати інші цікаві подробиці її 
керівництва міністерством, яке 
повинно охороняти здоров’я укра-
їнців. Прес-секретар СБУ Олена 
Гітлянська каже, що якщо провину 
Богатирьової доведуть, її можуть 
засудити навіть заочно. 

Виробництво фальсифікату 
організували у підвалі аптечного 
складу, що забезпечував ліками 
всю Харківську область. Відрізни-
ти фальшивки від справжніх пре-
паратів неможливо. Кримінальні 
фармацевти використовували 
відповідне обладнання, зокрема 
автомат для пакування пігулок, 
змішувачі, таблетковий прес і дра-
жирувальні котли. Однак коли не 
вистачало обладнання, в хід йшло 
навіть кухонне начиння. 

Колишній співробітник під-
пільної лабораторії описав процес 
виготовлення «липових» таблеток: 
«Виробництво починається зі змі-

шування. Потім масу подають на 
прес. Таким чином відбувається 
таблетування. Ядро преса пода-
ють у дражирувальний котел. І 
поливають цукровою сумішшю. 
Котел крутиться, подається цу-
крова суміш. І обгортається ядро. 
Виходить драже. Подається гаряче 
повітря для висушування цього 
драже». 

Після упаковки фальшиві ліки 
зберігали на складі готової про-
дукції. Ця підпільна лабораторія 
виготовляла з крохмалю, цукру 
та кави такі популярні ліки, як 
спазмалгон, кетанол і анаферон. 
Держлікслужба оприлюднила на 
своєму сайті номери серій, якими 
відзначені фальшиві препарати. Їх 
повинні вилучити з аптек. Скіль-
ки таких «таблеток» уже випили 
українці, не знає ніхто. «Проблема 
не в тому, що препарат убиває, а в 
тому, що не лікує. В результаті лю-
дина вмирає!» — зазначає громад-
ський діяч Дмитро Шерембей. 

Нагадаємо, в березні слідчі Ге-
неральної Прокуратури України 
виявили порушення в ході закупів-
лі автомобілів швидкої медичної 
допомоги й обладнання для них у 
2013 році. Службовці Богатирьової 
придбали за завищеними цінами 
понад 1000 «швидких допомог» на 
суму майже 1 млрд грн, чим завда-
ли великої шкоди держбюджету. 

У Харкові викрили лабораторію, в якій 
люди Богатирьової виробляли «ліки» 

Відповідне клопотання військової 
частини пп В2581 щодо необ-

хідності забезпечення військових 
автомобільним транспортом було 
адресоване голові обласної ради 
Валентину Вітру. В документі, зо-
крема, висловлене прохання роз-
глянути можливість передачі шес-
ти автомобілів, що перебувають на 
балансі КЗ «Волинський обласний 
центр екстреної медичної допомоги 

та медицини катастроф» і обласного 
територіального медичного проти-
туберкульозного відділення. 

Присутній на засіданні комісії об-
лради з питань використання майна 
спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області во-
лонтер Володимир Таранюк, який 
опікується цим питанням, розпо-
вів, що в ході бойових дій тамтешні 
військовослужбовці втратили три 
одиниці авто санітарної техніки, тим 
часом на базі військової частини 
пп В2581 сформовано окрему авто-
санітарну роту, завданням якої є саме 
порятунок поранених у зоні АТО. 

Про свою готовність передати 
необхідні бійцям транспортні засо-
би на комісії заявив головний лікар 
обласного центру екстреної медич-
ної допомоги Олег Куц, єдине його 
застереження у тому, що автомобілі 
є морально та фізично зношеними, 
а тому потребують ремонту. Воло-
димир Таранюк повідомив, що усі ці 
роботи будуть проводитись силами 
волонтерів та військових. У резуль-
таті рішення про передачу основних 
засобів членами комісії схвалене од-
ноголосно. 

Позафракційні народні депута-
ти Дмитро Ярош, Андрій Бе-

лецький, Борислав Береза, Борис 
Філатов і Володимир Парасюк хо-
чуть створити власну опозиційну 
депутатську групу. Про це журна-
лістам повідомив нардеп Борислав 
Береза, передає «РБК-Україна». 

«Ярош, Белецький, Береза, Фі-
латов, Парасюк. Усе це люди, які 
перебувають в опозиції. Згідно 
з законом України, люди, які не 
увійшли в коаліцію, вважають-
ся опозицією», — сказав Береза. 
Проте, за його словами, для ство-

рення депутатської групи ще не 
вистачає п’ятьох осіб. 

«Сьогодні нас 14 осіб, а для 
того щоб створити депутатську 
групу, треба 19. Нам не вистачає 
людей, але ми не готові взяти лю-
дей, забруднених корупційними 
схемами, чи колишніх регіоналів. 
Для нас важливі моральні прин-
ципи», — сказав нардеп. 

Нагадаємо, раніше повідо-
млялося, що новообрані депутати 
Дмитро Ярош, Борислав Береза та 
Борис Філатов будуть сидіти по-
руч один із одним у Раді. 
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Ярош, Парасюк і Береза йдуть в опозицію 

Заступник губернатора Дніпро-
петровщини Святослав Олійник 
стверджує, що за нового Генпроку-
рора ситуація з корупцією в системі 
прокуратури не змінилася. 

«Після Майдану три місяці про-
жили без цього, потім прокуратура 
все повернула на свої місця», — за-

значив у інтерв’ю «Главкому» чинов-
ник, якого зараз викликають на до-
пити до Києва. 

«Наш прокурор (Роман Федик, 
прокурор Дніпропетровської об-
ласті. — «Главком») — це людина 
Баганця, а Олексій Баганець зараз 
заступник Генпрокурора, раніше 
був адвокатом Луценка. Його свого 

часу вигнали з прокуратури. Й ось 
пішли знову призначати ставлени-
ків. Цей тягне свого племінника, 
наступний — когось свого, і пішло-
поїхало... Кажуть, що донецькі по-
гані, то львівських прислали. Нічим 
вони, до речі, не кращі, може, навіть 
гірші. Знову та ж вертикаль,  будь-
яка справа продається...» — каже 
заступник очільника Дніпропетров-
щини. 

Олійник звертає увагу на те, що 
досі немає жодної справи щодо ко-
лишніх чиновників, нікого не при-
тягнули до суду. «І ми прекрасно 
розуміємо, чому це відбулося. Тому 
що кожен із них у силу своїх можли-
востей заплатив у прокуратуру не-
маленькі суми», — вважає Святос-
лав Олійник. 

В інтерв’ю «Главкому» він назвав 
прізвища тих, хто є так званими 
«смотрящими» у нового Генпроку-
рора — людьми, через яких «вирі-
шуються питання». За інформацією 
Олійника, ці функції виконує зам-
генпрокурора Анатолій Даниленко. 

«Даниленко — це один із голо-
вних зі збору грошей. Він очолює 
департамент кадрів. Ще є Герасимюк 
і якийсь Орлов — дуже цікавий пер-
сонаж. Саме він є безпосередньою 
сполучною ланкою з представника-
ми минулого режиму», — стверджує 
заступник дніпропетровського гу-
бернатора. 

Україна цьогоріч отримала 
дев’ять мільярдів доларів 
фіндопомоги 
Україна в 2014 році отримала 9 млрд дол. зовнішньої 
фінансової допомоги в рамках відновлення співпраці 
з міжнародними фінансовими організаціями, при цьо-
му виплатила боргових платежів на суму 14 млрд дол. 
Про це заявив під час виступу в парламенті Прем’єр-
міністр України Арсеній Яценюк. «Ми відновили 
співпрацю з МВФ, Світовим банком, Європейським 
інвестиційним банком та ЄБРР», — сказав Яценюк. 

10%
на стільки за два роки мають 
бути скорочені державні ви-
трати. Про це під час засідання 
уряду сказав Прем’єр-міністр 
України Арсеній Яценюк. 
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Депутати Волиньради схвалили рішення 
передати військовим шість спецавтомобілів  

Заступник Коломойського оприлюднив 
прізвища головних «смотрящих» від Яреми 

Корупційний дохід чиновників становить 
до 250 млрд грн на рік 

П’ять комітетів ВР очолили люди, причетні до корупції 

Актуально

Україні членство в НАТО 
наразі не світить 
Про це заявив уповноважений уряду Німеччи-
ни зі співпраці з Росією та країнами «Східного 
партнерства» Гернот Ерлер в інтерв’ю газеті Neue 
Osnabrücker Zeitung, повідомляє DW. «Для цього 
спочатку потрібно багато чого змінити. Передовсім 
більше не повинно бути напруги і конфлікту, як 
на цей час у Східній Україні. За договором НАТО, 
приєднання країни повинно підвищити безпеку 
Альянсу. У випадку з Україною цього, ймовірно, не 
слід очікувати», — наголосив політик. 

Польща 
лібералізує 
візовий режим: 
будуть дворічні 
турвізи 

Республіка Польща видавати-
ме українцям дворічні турис-

тичні візи, а також розширить 
малий прикордонний рух. 

Про це посол України 
в Польщі написав у своєму 
Twitter. 

«Результат українсько-
польських консультацій: Поль-
ща буде видавати дворічні 
туристичні візи, розширимо 
малий прикордонний рух до 
50+ км, починаємо переговор-
ний процес», — пише у мікро-
блозі Андрій Дещиця. 

Договір про малий прикор-
донний рух Україна та Польща 
уклали ще в 2008 році, він охо-
плював зону 30 км. 

Нагадаємо, раніше повідо-
млялося, що з 15 жовтня Поль-
ща ускладнила видачу шенген-
ських віз українцям. 

Корупцією уражені всі гілки 
влади, особливо діяльність, 

пов’язана з використанням бю-
джетних коштів, землекористу-
ванням, ліцензуванням і податко-
вим контролем. Про це в коментарі 
«Слову та ділу» розповіли дирек-
тор Українського інституту аналі-
зу і менеджменту політики Руслан 
Бортник та директор Спілки малих 
і середніх приватизованих підпри-
ємств України В’ячеслав Биковець. 

Руслан Бортник повідомив, що, 
за різними оцінками, в «корупцій-
них кишенях» чиновників і політи-
ків осідає від 160 до 250 млрд грн 
на рік. «Один із останніх аналізів 
тендерних закупівель показав, що 
держслужбовцями було «заробле-

но» близько 50 млрд грн. Це були 
відкати, непрозорі закупівлі й т. д. 
Також у нас для корупції є подат-
кова служба, митниця та суди. У 
цих сферах — колосальні гроші, 
які потім інвестуються в політику 
для збереження свого становища і 
впливу в суспільстві», — пояснив 
Бортник. 

На думку В’ячеслава Биков-
ця, зараз лишається чекати, що в 
уряд усе-таки приймуть іноземців. 
Наприклад, Михайла Саакашвілі 
на пост глави Антикорупційного 
бюро, оскільки наші чиновники 
точно не зможуть не красти. Заува-
жимо, 6 жовтня Прем’єр, відкрива-
ючи засідання КМУ, пообіцяв при-
йняти «антикорупційний кодекс». 
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