
Про це повідомив в. о. спікера 
Генерального штабу Збройних 

сил України Владислав Селезньов. 
«Проблема в тому, що бойо-

вики вели вогонь не просто по 
військовому об’єкту — аеродрому, 
вони стріляли цілеспрямовано по 
місту. І використовували при цьо-
му РСЗВ не «Торнадо», а «Смерч», 
— заявив Селезньов. 

Він зазначив, що за уламками, 
які стирчать із землі в місті, чіт-
ко видно, що там калібр набагато 
більший, аніж калібр ракети від 
«Граду». 

«Це «Смерчі». Вони достат-
ньої дальності, що дозволяє вес-
ти реактивний вогонь із території 
Горлівки, й дуже високої потуж-
ності. Тому серед мирних жителів 
Краматорська така кількість по-
страждалих», — сказав в. о. спіке-
ра Генштабу. 

Наразі проводять заходи зі 
знищення установок, із яких про-
водилась атака на Краматорськ. 
Як зазначається, небезпека нападу 
загрожує будь-яким містам, що ле-
жать у 120 км від лінії фронту. Про 
це заявив голова Донецької ОДА 
Олександр Кіхтенко. 

«Сьогодні відбуваються за-
ходи, щоб знешкодити ці пускові 
установки. Ми знаємо, що пуски 
відбувалися з Горлівки, туди за-
ходили чотири цих установки, такі 
дані розвідки. Але ніхто не думав, 
що під час переговорів у Мінську 
буде завданий удар по мирних 

кварталах Краматорська», — за-
значив він. 

«Фахівці підтвердили, що це 
«Смерч», і напрямок точно вста-
новлений», — сказав Кіхтенко. 

За його словами, на територію 
міста під час атаки влучило близь-
ко 18 ракет «і до 14 — в районі 
штабу АТО». 

«Це касетні боєприпаси, вони 
призначені для ураження живої 
сили й охоплюють велику площу, 
та не дуже точні. Якби ці ракети 
влучили в житлові квартали, було 
би набагато більше поранених і 
вбитих. На щастя, багато ракет 
поцілило в поле, майданчики», —
сказав він. 

Кіхтенко додав, що в результаті 
атаки пошкоджені чотири житло-
вих будинки, які будуть відновлені. 

Голова Донецької ОДА ще раз 
наголосив, що небезпека існує для 
будь-якого населеного пункту, що 
розташований на відстані 120 км 
від лінії базування бойовиків. 
«120 км — це дальність стрільби та-
кими установками», — сказав він. 

Кіхтенко також повідомив, що 
в результаті обстрілу 63 людини 
поранені, з них 32 — військові та 
правоохоронці, 5 дітей, 8 убитих. 

«Касетні боєприпаси небез-
печні тим, що підриваються звер-
ху на висоті й завдають уражень 
живій силі. Це потрібно знати. 
Після характерного вихлопу че-
рез 10 секунд може бути ураження 
цими уламками», — додав він. 

Народні депутати підтримали 
в першому читанні законо-

проект № 1660-П «Про внесення 
змін до деяких законодавчих ак-
тів України щодо забезпечення 
діяльності Національного анти-
корупційного бюро України та На-
ціонального агентства України з 
питань запобігання корупції». 

За повідомленням нардепа Ві-
ктора Чумака, законопроект пе-
редбачає введення в штат Націо-
нального антикорупційного бюро 
посади детективів, що об’єднають 
у собі функції слідчого та опера-
тивно-розшукового працівника. 

«Це, ймовірно, перспектив-
на посада, яка буде працювати і в 
органах Міністерства внутрішніх 
справ, Державного бюро розслі-
дувань та інших правоохоронних 
органах», — зазначив Чумак. 

Окрім того, буде створено 
спеціалізовану антикорупційну 
прокуратуру, що здійснюватиме 
нагляд за дотриманням законів. 
Передбачається спеціальний кон-
курсний порядок відбору про-
курорів. Зокрема, забороняється 
набирати в Антикорупційне бюро 
осіб, які за останні п’ять років пра-
цювали в МВС, СБУ та ГПУ. Також 
не може бути прийнята на служ-
бу в Антикорупційне бюро особа, 
якщо у неї в декларації виявлять 
недостовірні дані, які розходяться 
з реальними на більше ніж 50 ре-
альних зарплат. 

Розширено перелік посадових 
осіб, які підпадають під підслід-
ність Антикорупційного бюро. Зо-
крема, працівники Національного 
агентства з питань запобігання ко-
рупції, а також президенти Украї-
ни, які закінчили перебування на 
посаді. 

Призначення директора Ан-
тикорупційного бюро відбува-
тиметься на підставі подання 
конкурсною комісією трьох осіб 
Президенту України, який одно-
осібно призначає з цих кандидатів 
керівника бюро. Разом із тим ди-
ректора бюро не можна звільнити 
без згоди Верховної Ради. 

У законопроекті також випи-
сана процедура цивільної конфіс-
кації майна, нажитого незаконним 
шляхом. Тут передбачається ци-
вільний позов про необґрунтовані 
корупційні активи. 

«Це так звана громадянська 
конфіскація. Інститут непростий, 
складний, але він працює в США, 
в деяких інших розвинених і де-
мократичних країнах. Цей інсти-
тут уводиться через три місяці 
після прийняття закону та екс-
пертизи Ради Європи», — зазна-
чив Чумак. 

Розширюється можливість 
підписання договорів зі слідством 
тих, хто попався на корупційних 
діях, але готовий співпрацювати зі 
слідством, незалежно від ступеня 
злочину.

Останнє подорожчання бензину 
свідчить про те, що ціни на на-
фтопродукти в Україні й надалі, 
незважаючи на здешевлення нафти 
у світі, будуть зростати. Оскільки 
Україна, замість того щоб виробля-
ти, імпортує пальне з сусідніх країн, 
платить акцизний збір у валюті, а 
також не виключена і змова нафто-
трейдерів. 

Експерт, представник фонду 
«Свобода та демократія» (Польща) 
Іван Матковський ось як коментує 
цю ситуацію: 

— У нас повністю знищена на-
фтопереробка, яка була дуже бага-
тою за часів Союзу. Сьогодні ми на 
85% залежні від імпортних поста-
вок. А це валюта, за яку нафтотрей-
дери повинні купувати нафтопро-
дукти, — каже він. 

За його словами, у 1991 році об-
сяги української нафтопереробки 
вп’ятеро перевищували потреби ві-
тчизняного ринку. 

— Ще донедавна ми спожива-
ли 10 млн т нафтопродуктів. Із них 
4 млн т — бензин і 6 млн т — ди-
зельне пальне. Цьогоріч прогнозу-
ється споживання понад 7 млн т. 
Це означає, що суттєво падає спо-
живання на внутрішньому ринку, 
і це пов’язано із дорожнечею. При 
цьому, якщо в 1991 році ми переро-
бляли в рік 51 млн т нафти й експор-

тували ці нафтопродукти на зовніш-
ній ринок, то в 2014-му переробили 
1 млн т, — каже спеціаліст. 

Отже, 85% українського ринку 
нафтопродуктів залежить від імпор-
ту. 

— При цьому ще існує пробле-
ма, яка називається «змова нафто-
трейдерів». Якщо ми глянемо на 
офіційну інформацію, то побачимо, 
що літр бензину на українсько-бі-
лоруському кордоні коштує трохи 
більше ніж півдолара. До цього до-
раховуємо акцизний збір, який сут-
тєво не впливає на ціну. І в підсумку 
бачимо, що понад 30% ціни бензину, 
який ми купуємо на заправці, — це 
заробіток нафтотрейдерів. І уряд 
жодним чином не реагує на змову 
нафтотрейдерів і жодним чином не 
створює можливості для розвитку 
нафтопереробної галузі, — зазначає 
Іван Матковський. 

За його словами, в Польщі на-
фтопродукти подешевшали, тому 
що вона має свою нафтопереробку. 

— До речі, якщо «Роснефть» 
не дасть нафту на Мозирський на-
фтопереробний завод (Білорусь), то 
Україна буде без дизельного палива. 
Навіть воювати не буде чим. До та-
кої ситуації ми зараз докотилися, — 
заявив експерт. 

За словами Матковського, також 
великою проблемою є те, що в Укра-
їні немає нафти. 

— Уявіть собі: з 2009 року до сьо-
годні наш вітчизняний видобуток 
зменшився втричі — з 6 млн т до 
2 млн т. При тому, замість того щоб 
з Одеси до Бродів постачати нафту, 
«російські друзі» все зробили для 
того, аби було навпаки — з Бродів 
до Одеси. Сьогодні Азербайджан 
із радістю продавав би нам нафту, 
натомість створюються всі умови, 
щоби відбити бажання продавати 
цю нафту Україні. Це призводить до 
того, що на ринку діють тільки ви-
ключно нафтотрейдери. Вони мають 
своїх представників у ВР, і вони так 
конструюють законодавство, щоб це 
було вигідно їм, — каже Іван Мат-
ковський. 

Експерт також нагадав, що зараз 
в Україні є сім нафтопереробних за-
водів. 

— Три з них перебувають у влас-
ності фірм, які афільовані з групою 
«Приват». Це Дрогобич, Надвірна 
та Кременчук. Із них Надвірна має 
невеличкі переробні потужності, на 
Дрогобицькому нафтопереробному 
заводі можна було би переробляти 
нафту місцевого видобутку на різ-
номанітні мазути, бітуми та парафін 
(в Україні немає абсолютно ніякого 
виробництва парафіну, всі свічки 
— імпортні). Кременчуцький за-
вод володіє достатніми потужнос-
тями, щоби переробляти пальне 4 і 
5 рівнів. Проблема Кременчуцького 
заводу полягає в тому, що немає на-
фти. Є ще нафтопереробний завод в 
Одесі, він був у власності Курченка 
й теж має непогані потужності. Цей 
завод потрібно було б націоналізу-
вати як добро, яке належало зло-
чинному режиму. Ще є Херсонський 
нафтопереробний завод, який на-
лежить Єремеєву, це один із нафто-
трейдерів. І Лисичанський завод, 
який росіяни хотіли використати, 
щоби виготовляти пальне для пів-
денних регіонів Росії. Але він потра-
пляв кілька разів під активний об-
стріл, очевидно, невипадково, і там 
усі виробничі потужності знищені, 
— каже Іван Матковський. 
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Рада зробила перший крок до зняття депутатської недоторканності 

Україна спростила візовий 
режим із Данією 
«Вводиться безвізовий режим поїздок для громадян 
України, які користуватимуться біометричними 
службовими паспортами», — заявив речник МЗС 
України Євген Перебийніс. Також розширюється 
перелік категорій громадян України, які мають 
право на спрощене оформлення безкоштовних 
і багаторазових віз, удосконалюється порядок 
оформлення віз для представників ЗМІ. Крім того, 
визначаються чіткі терміни дії багаторазових віз. 

53
майже стільки мільйонів гри-
вень становлять збитки укра-
їнських банків, із якими вони 
завершили 2014-й фінансовий 
рік. Про це йдеться у підсумко-
вому звіті Нацбанку України. 
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Парламентарі направили до Кон-
ституційного Суду законопро-

ект щодо недоторканності народних 
депутатів України та суддів, внесе-
ний до ВР Президентом Петром По-
рошенком. 

За направлення проекту зако-
ну № 1776 до Конституційного Суду 
проголосувало 365 нардепів. 

Згідно із законопроектом, із Кон-
ституції України мають буди виклю-
чені ті частини статті 80 Основного 
закону, якими передбачено гарантії 
депутатської недоторканності. 

Як зазначив Порошенко у по-
яснювальній записці до законопро-
екту, «настрої в суспільстві засвід-
чили, що такий імунітет народних 
обранців виявився невиправданим, 
оскільки він по суті перетворився в 
гарантію безкарності». 

Документом передбачено, що 
суддя не може бути без згоди Ви-
щої ради юстиції затриманий та за-
арештований до винесення обвину-
вального вироку судом, за винятком 
затримання при вчиненні або без-
посередньо після вчинення тяжкого 
чи особливо тяжкого злочину проти 

життя. 
Спікер ВР Володимир Гройсман 

зазначив, що законопроект може 
бути проголосований у цілому Вер-
ховною Радою вже у вересні після 

схвалення його Конституційним Су-
дом та відкриття наступної сесії. Піс-
ля цього народні обранці втратять 
депутатську недоторканність. 

Події

Сотні чиновників отримали 
статус учасників АТО 
Чиновників, які отримали статус учасника АТО, 
щоби сховатися від люстрації, найбільше в 
органах прокуратури, в міліції та Службі без-
пеки України. Про це повідомив глава комітету 
Верховної Ради з питань боротьби та протидії 
корупції Єгор Соболєв. Так, за інформацією 
Антикорупційного комітету, тільки в Міністерстві 
регіонального розвитку 21 чиновник одержав 
статус учасника АТО. 

У світі нафта дешевіє, а в Україні ціни 
на бензин ідуть догори 

  ДОВІДКА

Сьогодні тільки Кременчуцький за-
вод може переробляти 10 млн т на-
фти в рік. Цього достатньо, щоби за-
безпечити всю Україну. Потужність 
Дрогобицького нафтопереробного 
заводу — 3,5 млн т. Надвірної — 
1,5–2 млн т, Одеси — близько 
7 млн т на рік. 

Краматорськ обстріляли «Смерчами» 

На думку експертів, 30% ціни на бензин — заробіток нафтотрейдерів 

Рада хоче узаконити конфіскацію 
незаконно нажитого майна 


