
Відомості.інфо

№27 (769) 

16 - 22 липня 2015 року

http://www.vidomosti.info/

Громадська рада при УМВС Волині 
обговорила процес створення 
патрульної поліції 
За словами голови громадської ради при УМВС Волині Вікто-
ра Цісарука, у Луцьку остаточно не вирішена проблема вулич-
ної злочинності й наявності відповідної бази для підготовки 
нової поліції у селі Сокиричі. У зв’язку з цим представники 
дорадчого органу узгоджено дійшли рішення, що необхідно 
прискорити процес створення нового підрозділу — патруль-
ної поліції — в облцентрі. З відповідним листом громадська 
рада звернеться до міністра внутрішніх справ України. 

Рада спростила 
ліцензування виробництва 
пива 
Прийнято за основу законопроект, який перед-
бачає скасування для пивоварної галузі ліцен-
зування й атестації виробництва, сертифікації та 
підтвердження відповідності продукції. Верхо-
вна Рада збирається встановити річну плату за 
ліцензію на оптову торгівлю пивом для невели-
ких пивоварень, які випускають не більше 3 тис. 
гектолітрів пива на рік, у 30 тис. грн. 

1,84
стількох мільярдів доларів за 
підсумками роботи 2014 року за-
знала збитків група «СКМ» Рината 
Ахметова. В 2013 році прибуток 
компанії становив $1,205 млрд. А 
валовий дохід за минулий рік — 
$18,457 млрд.
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На Волині шахраї завдали підприємству 
18 млн грн збитків 

Точка зору
Алкоголь та 
цигарки в 
Україні знову 
подорожчають 
через інфляцію 

На Волині група осіб завдала 
товариству з обмеженою від-

повідальністю матеріальних збит-
ків на суму 18 мільйонів 543 ти-
сячі гривень. Про це повідомили 
в прес-службі УМВС України у 
Волинській області. Встановлено, 
що зловмисники шляхом внесен-
ня завідомо неправдивих даних до 
офіційних документів заволоділи 
корпоративними правами ТзОВ, 
відчуживши їх на користь іншого 
підприємства. 

Аби приховати сліди злочину, 
один із членів групи прибув до 
реєстраційної служби Луцького 
міського управління юстиції Во-
линської області й представився 
оперуповноваженим відділу кар-
ного розшуку ГУ МВС України 
міста Києва. Чоловік надав пра-
цівникам реєстраційної служби 
підроблену ухвалу Печерського 
районного суду м. Києва та про-
вів виїмку оригіналів документів 
реєстраційної служби товариства 
з обмеженою відповідальністю.

Відомості про подію внесені до 
Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань за ознаками криміналь-
ного правопорушення, передбаче-
ного ч. 4 ст. 190 (шахрайство) КК 
України. 

Правоохоронці розшукують 
зловмисника та просять громадян 
повідомляти будь-яку відому їм 
інформацію про нього або його 
місце перебування. 

Міліція затримала серійного «телефонного мінера» 

Місто Луцьк веде 
перемовини щодо 
об’єднання із 
Жидичинською 
сільською радою 

У неділю, близько 17-ї години, до 
чергової частини Чернігівського 

міського відділу міліції зателефону-
вав невідомий, який повідомив про 
закладення вибухових пристроїв 
відразу в низці великих магазинів. 
За його словами, в повітря мали зле-
тіти один із супермаркетів мережі 
«Союз» (відомий містянам як «Сі-
верський»), споруда гіпермаркету 
«Вена» та розташований поруч із 
нею і ще не введений у дію торго-
вельно-розважальний комплекс. 

До місць імовірної небезпеки 
були направлені слідчо-оперативні 
групи міліції, працівники патруль-
ної служби, дільничні інспектори, 
оперативники. Також туди прибули 
представники аварійно-рятуваль-
них служб, медичні бригади швидкої 
допомоги. Рух транспорту довкола 
перелічених об’єктів перекрили екі-
пажі дорожньо-патрульної служби 
ДАІ. Було проведено евакуацію пер-
соналу та відвідувачів торговель-
них закладів, оточено навколишню 
територію. Ретельний огляд почер-
гово кожного об’єкта провели спів-
робітники вибухотехнічної служби 

Науково-дослідного експертно-кри-
міналістичного центру при УМВС 
в області з використанням службо-
во-розшукового собаки, натренова-
ного на пошук вибухових речовин. 
Ніяких вибухових пристроїв та не-
безпечних речовин на об’єктах, вка-
заних телефонним хуліганом, вияв-
лено не було. 

Майже за годину після першо-
го дзвінка, близько 18-ї, до чергової 
частини міськвідділу внутрішніх 
справ знову надійшов дзвінок не-
відомого телефонного хулігана. 
Тепер, за його словами, вибуховий 
пристрій було закладено у споруді 
обласного музично-драматичного 
театру ім. Шевченка. Правоохорон-
ці, рятувальники та представники 
інших відомств, що зобов’язані ре-
агувати на подібні виклики, зно-
ву реалізували весь передбачений 
комплекс заходів. І знову з тим са-
мим — негативним — результатом. 
У подальшому правоохоронці з ви-
користанням оперативно-технічних 
можливостей встановили місце пе-
ребування та затримали підозрю-
ваного у здійсненні хуліганських 

дзвінків. Зловмисником виявився 
28-річний житель Чернігова, якого 
торік уже притягували до відпові-
дальності за аналогічні правопору-
шення. Цікава деталь: «телефонно-
го мінера» затримали у ту хвилину, 
коли він щойно завершив розмову з 
черговим міської міліції, тепер уже 
погрожуючи вибухом споруди Дес-
нянського районного суду м. Черні-
гова, і якраз поклав слухавку. 

Міністерство фінансів вне-
сло на розгляд Кабінету 

Міністрів проект закону про змі-
ну низки акцизних ставок. Так, 
акциз на пиво запропоновано 
підвищити з 1,24 до 1,57 грн за 
1 літр, на кріплені вина — з 3,58 
до 4,54 грн, на ігристі — з 5,20 до 
6,59 грн. 

Також пропонується збіль-
шити ставки акцизів на сига-
рети з 227,33 до 288,03 грн за 
1000 штук. Зазначені заходи ви-
кликані високою інфляцією. За 
рахунок них, за прогнозами Мін-
фіну, держбюджет може отрима-
ти додаткові 10 млрд грн. Але 
споживачам це загрожує черго-
вою хвилею подорожчання то-
варів, а компаніям — падінням 
продажів і скороченням обсягів 
виробництва. 

Народний депутат України, перший 
заступник голови парламентського 
комітету з питань національної без-
пеки й оборони в ексклюзивному 
інтерв’ю для «Відомостей» розповів 
про свої успіхи та прорахунки за 
час діяльності у Верховній Раді, про 
помилки, скоєні в АТО, та запропо-
нував власну формулу успіху укра-
їнської сторони у війні з Росією.

— Пане Семене, очільник До-
нецької обласної військово-ци-
вільної адміністрації Павло Же-
брівський заявив, що відновити 
контроль над Донбасом можна за 
два тижні, розмістивши миротвор-
чий контингент на українському 
кордоні з РФ. Наскільки реальна 
така думка?

— Нереальна зовсім.
— Вся увага зараз спрямована 

на Донбас, а не боїтеся, що Росія 
може спробувати вторгнутись із 
боку Білорусі, домовившись яки-
мось чином із Лукашенком?

— Переконаний, що в Росії поки 
не планують масштабного вторгнен-
ня, оскільки намагаються перемог-
ти Україну шляхом політичного та 
військового тиску, зокрема на Пре-
зидента.

— Чи готові взагалі військові 
до такого розвитку подій?

— Я не можу дати розгорнуту 
відповідь на це запитання, оскільки 
вона містить, зокрема, і військову 
таємницю. Скажу єдине: обурливо, 
що недостатньо робиться для того, 
щоб протидіяти такому сценарію.

— Скажіть, за яким принци-
пом будуть проводитися вибори на 
окупованій території та як забезпе-
чити їх чесність і прозорість?

— Ніяк. Ми вважаємо, що при-
значення виборів на окупованій 
території — це державна зрада. Ми 
внесли альтернативний закон, який 
забороняє будь-які вибори на захо-
пленій ворогом території. Це мож-
на робити лише після поновлення 
контролю над кордоном і після того, 
як українська влада буде контролю-
вати ці регіони.

— Окремі політики заявляють, 
що на відібраний Крим ішло біль-
ше фінансування, ніж він прино-
сив коштів у державну казну. Чи 
варто вертати півострів, на Вашу 
думку?

— Коли ми будемо дивитися 
лише на економічні фактори, забу-

ваючи, що існує ще людський, фак-
тор ідеології, фактор духовний, то 
державу так ніколи й не збудуємо. 
Конституція України чітко визна-
чає основні завдання держави, серед 
яких і захист суверенітету й терито-
ріальної цілісності країни. Якщо ми 
зробимо перший крок до «розбаза-
рювання» території України, то далі 
буде другий, третій і так далі. Й неві-
домо, чим усе це може закінчитися.

— Що Ви, як депутат, робите 
для того, аби очистити суди, про-
куратуру від корупції?

— Осторонь не стою, це точно. 
Як депутат, вимагаю та буду вима-
гати звільнення кожного керівника, 
який не досягає поставлених перед 
ним завдань, зокрема причетний 
до корупції, не працює над розслі-
дуванням резонансних злочинів. 
По-друге, голосуватиму за закони, 
які дають можливість суспільству 
все-таки впливати на прокуратуру 
(зараз у нас формується Антико-
рупційне бюро). І по-третє, в плані 
проведення депутатських перевірок 
максимально вимагатиму від проку-
ратури виконання своїх обов’язків. 
Однак вважаю, що без реформи, без 
зміни складу судів, прокуратури — 
це все косметичні заходи. Потрібно 
повністю оновити механізм діяль-

ності цих органів, оскільки він ко-
румпований до мозку кісток.

— Що вважаєте своєю найбіль-
шою помилкою за той час, коли 
були комбатом, і за період свого 
депутатства?

— Найбільша помилка, коли був 
комбатом, це та, що не створив у ре-
гіонах організацій, які би підтриму-
вали батальйон, допомагали йому, 
оскільки старався, як більшість зви-
чайних людей, робити щось сам. Та-
ким чином, коли в результаті бойо-
вих дій загинуло багато товаришів, 
із якими я створював батальйон, не 
було на кого покластися. Це при-
звело до того, що наш батальйон 
минулого року змогли сильно «по-
щипати». Напевно, друга помилка 
— набрав у батальйон занадто ба-
гато людей випадкових, тобто тих, 
які не відповідають тим принципам, 
які ми впроваджували із самого по-
чатку нашого існування, — діяти в 
інтересах України, а саме: інтереси 
України вище від власних. Ми ба-
гато набрали людей, які прагнули 
збагатитися чи зробити політичну 
кар’єру, або людей випадкових, із 
якими в результаті довелося потім 
«воювати». Що стосується політики, 
то, напевно, те, що не знайшов часу 
із самого початку своєї політичної 

кар’єри виділити тиждень на відпо-
чинок (моєю реабілітацією ніхто не 
займався). По-друге — взяти декіль-
ка людей, які би мені за тиждень-два 
намалювали схеми, за якими пра-
цює українська політика, що дало б 
можливість швидше пройти процес 
адаптації, менше часу потратити на 
вивчення всього того, що відбува-
ється. Головне, я би не так сильно до-
віряв людям. Багато речей, які ство-
рюють труднощі у досягненні мети, 
виникли через надмірну довіру. В 
політиці, на жаль, більше потрібно 
вірити справам, а не словам.

— Де простіше боротися — на 
полі бою чи у Верховній Раді?

— На полі бою.
— Що вже за час депутатства 

вам вдалося втілити із задуманого?
— Вніс до Верховної Ради ті зако-

ни, які планував, але поки, на жаль, 
через те, що у мене є протиріччя з 
колегами, ці закони не прийняли, 
вони на розгляді. Створив експертну 
раду. За цей час встиг вивчити стан 
оборонного комплексу країни, поба-
чити проблеми, які є в армії. Зібрав 
навколо себе команду людей, яким 
у результаті можна пропонувати 
керівні посади та розраховувати на 
них. Зміг завести необхідні контак-
ти у міжнародних військових колах. 
Працюю над розробкою реформ, 
які потрібно й реально здійснити за 
найближчі декілька років.

— Ваша формула успіху україн-
ської сторони у цій війні?

— Необхідно насамперед помі-
няти систему: мінус на плюс. Тобто 
систему безвідповідальності на сис-
тему відповідальності, щоб запра-
цювали механізми не тільки заохо-
чення, а й покарання за помилки чи 
злочини. В нас поки система круго-
вої поруки. По-друге, аби досягнути 
успіху, нам потрібно, щоб держава 
ставила перед собою такі ж цілі, як 
і звичайні українці, — перемогти у 
війні та побудувати сильну багату 
країну, яка би турбувалась про своїх 
громадян і давала їм можливість са-
мореалізуватися. Зараз, на превели-
кий жаль, основні політики собі це 
за мету не ставлять. Їх влаштовує та 
система, що існує роками й передба-
чає контроль за фінансовими пото-
ками, збагачення окремих осіб і ма-
ніпулювання країною. Моя формула 
успіху — у зміні пріоритетів. 

Мар’яна МЕТЕЛЬСЬКА

Семен СЕМЕНЧЕНКО:

За словами секретаря Луцької 
міської ради Сергія Григо-

ренка, облрада розглянула пер-
спективний план, однак у ньому 
не передбачено, що Луцьк може 
об’єднатися зі сусідніми сільськи-
ми радами. Григоренко зауважив, 
що наше місто затиснуте з усіх 
боків та не має перспектив роз-
витку, нецікаве для інвесторів. 

«Луцьк межує з десятьма сіль-
радами. Нині ми ведемо перемо-
вини щодо об’єднання громад. 
Зокрема, із Жидичинською сіль-
ською радою. Намагатимемося 
переконати їх щодо об’єднання з 
Луцьком. Якщо вдасться досяг-
нути домовленості, то наше місто 
отримає можливість розвитку, 
адже у нинішніх межах у Луцьку 
ніде будувати нові заводи, під-
приємства, гіпермаркети тощо», 
— наголосив чиновник. Він навів 
приклад Чернівців: при тому, що 
населення у цьому місті майже 
стільки ж, як у Луцьку, воно має 
вчетверо більшу площу. 

«В Україні — кругова порука»
Державна система працює на збагачення одних і зубожіння інших


