
Президент Білорусі Олександр 
Лукашенко переконаний, що 

Україна сама винна, що від неї «від-
краяли» півострів.

Україна «сама підставилась» у 
ситуації з анексією Криму Росією, 
заявив він.

«Я ситуацію знаю більш глибоко. 
Не треба було підставлятися. Може, 
завтра хтось захотів би відрізати 
шматок Полісся. Ви уявляєте, яка би 
була моя реакція та нашого народу? 
Ми воювали би за кожен шматочок 
землі, — зазначив президент Біло-
русі.

Він також підкреслив, що запи-
тував у Олександра Турчинова, коли 
той був в.о. Президента України, 
чому Україна не воювала за цю зем-
лю, якщо вона українська. 

«Якщо це була ваша земля, чому 
ви за неї не воювали? Тим паче, що 
там було багато українських військ. 
Чому не воювали? Що, визнали, що 
це не ваша земля?» — питав Лука-
шенко.

«Бацька» неодноразово заявляв, 
що Крим фактично вже не є україн-
ською територією. Однак офіційно 
Мінськ не робив заяв про визнання 
АРК російською. Також Білорусь 
відмовилася від підписання під-
сумкової декларації ризького самі-
ту Східного партнерства в травні з 
формулюванням про анексію Кри-
му.

Офіцера Служби безпеки Укра-
їни, який є кандидатом на 

посаду детектива в Національне 
антикорупційне бюро України, 
спіймали на одержанні хабара у 
вигляді комп’ютерної техніки вар-
тістю 40 тис. грн. Про це повідо-
мили в прес-службі Генеральної 
Прокуратури України.

Слідчі відділу військової про-
куратури Центрального регіону 
України встановили, що офіцер 
СБУ, кандидат на посаду детектива 
в НАБУ, за хабар від підприємця 
повинен був вирішувати його про-
блемні питання з правоохоронни-

ми органами.
У прес-службі також додали, 

що під час обшуку в помешканні 
офіцера СБУ виявлено та вилуче-
но майно, отримане як неправо-
мірна вигода.

Санкція ч. 3 ст. 368 Криміналь-
ного кодексу України передбачає 
покарання у вигляді позбавлення 
волі на строк від 5 до 10 років із 
позбавленням права обіймати пев-
ні посади чи займатися певною ді-
яльністю на термін до трьох років, 
із конфіскацією майна та зі спеці-
альною конфіскацією. 

Міністр внутрішніх справ 
України Арсен Аваков ви-

ступив за перехід Збройних сил 
України на професійну контр-
актну основу, знизивши чисель-
ність військ і збільшивши зарп-
лати кваліфікованим військовим 
та їх забезпечення. Про це голова 
МВС написав на своїй сторінці у 
Facebook.

«Армію треба зараз і негайно 
переводити на професійну контр-
актну основу, знизивши чисель-
ність військ і збільшивши зарп-
лати реальним кваліфікованим 

військовим та їх забезпечення. По-
рядок, підготовленість і мотивація 
— б’є будь-яку кількість», — зазна-
чив Аваков.

При цьому голова МВС заявив, 
що у такого підходу до формуван-
ня ЗСУ є майбутнє, а «у вилову 
призовників на вулицях і в трам-
ваях — ні».

«Як міністр і член РНБО ви-
ступлю з пропозицією про необ-
хідність реалізації такого підходу 
без зволікання. Буду звертатися до 
Верховного головнокомандувача», 
— додав Аваков.
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Кредитори готові списати 
Україні частину заборгованості
Група приватних кредиторів готова вести переговори 
з урядом України про списання частини держборгу. 
Про це пише Bloomberg. За даними джерела видання, 
знайомого з ходом переговорів, інвестиційна фірма 
Franklin Templeton і троє інших власників облігацій 
запропонували Україні незначне полегшення бор-
гового тягаря, відмовившись від 5% суми кредиту. 
Зазначається, що Україна просила про 40%. Кредитори 
також висунули декілька детальних умов, які поки не 
оприлюднено.

796,6
мільйона гривень

на стільки поповнився за півроку 
держбюджет України за рахунок 
військового збору. Загалом за 
січень–червень 2015 року до бю-
джету країни надійшло 4 099,7 млн 
грн цього податку, повідомляє Дер-
жавна фіскальна служба України. 
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Прем’єр-міністр Арсеній Яце-
нюк закликає правоохоронні 

органи порушувати кримінальні 
провадження проти неплатників 
за газ та електроенергію. Про це 
він заявив на засіданні антикри-
зового енергетичного штабу у по-
неділок.

«Якщо хтось не платить за 
отриманий газ та електричну енер-
гію — тут є органи прокуратури, є 
Міністерство внутрішніх справ, 
порушуйте кримінальні прова-
дження за фактично розкрадання 
електроенергії та газу», — сказав 
Яценюк.

Також він зажадав від підле-

глих виконати до серпня «25 пунк-
тів робіт, які досі не виконані», і 
які необхідні для проходження 
опалювального сезону. Крім того, 
Прем’єр вкотре попросив про-
фільне міністерство невідкладно 
подати на розгляд уряду енерге-
тичний баланс, оскільки «необхід-
но знати кожен кубометр газу та 
кожну тонну вугілля, щоб завер-
шити опалювальний сезон».

«У нас ще залишилася невели-
ка можливість виправити ситуа-
цію в секторі. Сподіваюся, кожен 
прикладеться до того, щоб вико-
ристати цю можливість на 100%», 
— сказав Яценюк.

На хабарі спіймали офіцера СБУ, який є 
кандидатом на посаду в Антикорупційне 
бюро

Ринок на «7 кілометрі» в Одесі «помер» 

Ринок на «7 кілометрі» в Одесі, 
який раніше славився вели-

чезними обсягами контрабанди, 
«помер». Про це в інтерв’ю «Еко-
номічній правді» заявив заступ-
ник голови Державної фіскальної 
служби Костянтин Лікарчук. За 
його словами, на сьогодні гово-
рити про величезні обсяги контр-
абанди на «7 кілометрі» немає 
сенсу. «Не знаю, але на «7-му кіло-
метрі» ринку немає. Він помер. Є 
помилкова думка, що, перекрив-
ши всі контрабандні потоки, ми 
наповнимо бюджет. Це не зовсім 
так. Ми наповнимо бюджет, якщо 
приберемо схеми на митниці», — 
зазначив Лікарчук. За його слова-
ми, контрабанда частково пішла 
через Західну Україну. Крім того, 
відповідаючи на питання, в чому 

виражаються ці схеми, Лікарчук 
зазначив, що: «Наприклад, у іс-
нуванні різних тарифів на той же 
самий товар на різних митницях. 
Я вважаю, що це ненормально. Тут 
є корупційна складова. Різницю в 
цьому тарифі ділять навпіл опера-
тори та митники». Ринок «Сьомий 
кілометр» займає загальну площу 
110 га, з яких під торговельними 
об’єктами — 75 га. 

Засновниками ТОВ «Пром-
товарний ринок» є Ірина Чернат 
(15,08%), ТОВ «Віктор Д» (28,49%), 
ТОВ «Капітал Фінанс М» (28,49%) 
і кіпрська компанія «Кіттеп Лімі-
тед» (27,94%). Крім того, як пові-
домлялося, у листопаді 2014 року 
Юра Єнакіївський збільшив свою 
частку в «Сьомому кілометрі» до 
56%. 

Посаду Генпрокурора хочуть зробити 
виборною

Події

Порошенко дозволив охочим 
«потягнути» з «дембелем»
Президент України Петро Порошенко вніс зміни до ука-
зу про демобілізацію українських військовослужбовців, 
призваних в армію в першій та другій хвилі часткової 
мобілізації в 2014 році. Про це йдеться в документі від 
31 липня, оприлюдненому на сайті Президента. Змінами 
робиться виняток у демобілізації для осіб, які виявили 
бажання продовжити службу. Указ набирає чинності від 
дня його опублікування. 

Загрози прямого 
вторгнення Росії вже 
немає

Президент України Петро Поро-
шенко переконаний, що загроза 

прямого вторгнення російської армії 
на територію України вже минула.

Про це він повідомив на своїй 
сторінці у Facebook. Глава держа-
ви вважає, що атакувати Україну з 
фронту тепер занадто дорого для 
Кремля. «Ми зміцнилися настіль-
ки, що для супротивника стала 
очевидною висока ціна, якою може 
обернутися пряме вторгнення. Нині 
атакувати нас з фронту дорожче, ніж 
підірвати зсередини», — наголосив 
Порошенко. Він додав, що говорити 
про особливості місцевого самовря-
дування Донбасу можна буде лише 
після того, як окупаційні російські 
війська підуть з України та ми по-
вернемо контроль над кордоном.

Реформа в Генеральній Про-
куратурі України завершить-

ся тим, що посада Генерального 
Прокурора буде виборною. Про 
це сказав під час круглого столу 
перший заступник Генпрокурора 
України Юрій Севрук.

За словами Севрука, спочатку 
потрібно сформувати місцеві про-
куратури, провести реформи дру-
гого ступеня, а саме — обласних 

прокуратур, потім Генеральної 
прокуратури і насамкінець — об-
рання Генпрокурора.

Нагадаємо, 28 липня Генпро-
курор Віктор Шокін підписав за-
яву про звільнення свого першого 
заступника Володимира Гузира. 
Того ж дня Генпрокурор призна-
чив на посаду першого заступника 
Юрія Севрука. 

Лукашенко: Україна 
«сама підставилася» 
з Кримом

Аваков пропонує перевести армію 
на професійну контрактну основу

Блок Порошенка і «УДАР» підуть 
на місцеві вибори разом

Партії «УДАР» та «Блок Петра 
Порошенка» прийняли рішен-

ня спільно йти на місцеві вибори. 
Про це повідомив заступник голо-
ви фракції БПП у парламенті Ігор 
Кононенко.

За його словами, «чітка по-
літична домовленість між «УДА-
Ром» та БПП досягнута».

«Ми однозначно підемо спіль-
но на місцеві вибори та підтримає-
мо Віталія Кличка на виборах мера 
Києва», — заявив Кононенко.

«Питання спільного походу на 
вибори — це не лише політика, а 
й юридична складова. Над фор-
матом спільної участі у виборах 

зараз працюють юристи. Треба 
визначити, чи це буде злиття пар-
тій, чи якийсь інший формат. Крім 
того, слід узгодити все з місцевими 
осередками партій», — додав Ко-
ноненко.

За його словами, для цих пере-
говорів створена робоча група з 
представників БПП та «УДАРу». 
Входять у цю групу і юристи обох 
сторін.

Як відомо, раніше лідер фрак-
ції БПП Юрій Луценко заявляв, що 
БПП веде переговори про спільну 
участь у місцевих виборах із «На-
родним фронтом» і «Народним 
рухом». 

Міністерство енергетики та ву-
гільної промисловості розробило 
графік погодинного відключення 
електроенергії.

Про це під час круглого столу 
сказав заступник міністра енергети-
ки та вугільної промисловості Олек-
сандр Светелік, передає УНН.

За його словами, цього сезону 
відключення відбувалися дуже хао-
тично, тому міністерство розробило 

графік на наступний рік.
«Те, що ми готуємо на цю зиму, 

— ми назвали графіками погодин-
ного відключення. У нас розроблена 
методика, за якою ми складаємо такі 
графіки, які би дозволили нам заді-
ювати наших споживачів у допомо-
зі регулювання графіка», — сказав 
Светелік. 

Він також відзначив, що Мініс-
терство має попереджувати обласні 

державні адміністрації про такі від-
ключення за три дні до застосування 
цих графіків.

«Ми маємо обов’язково всім по-
відомити, о котрій ми будемо від-
ключати той чи інший район», — за-
значив заступник міністра. 

Водночас він зауважив, що це 
вимушений захід, і висловив споді-
вання, що його не доведеться засто-
совувати. 

Нагадаємо, під час минулого 
опалювального сезону дефіцит по-
тужності й електроенергії в енер-
госистемі виник у зв’язку з аварій-
ним відключенням енергоблоків на 
електростанціях через відсутність 
палива та пошкодження обладнання 
енергоблоків. Наприкінці вересня 
2014 року по всій країні відключали 
світло, але тоді такі акції не стали 
систематичними та швидко закін-
чилися. Національна енергетична 
компанія Укренерго ввела з 1 грудня 
2014-го графіки аварійних відклю-
чень електрики в усіх областях. 

Яценюк закликає порушувати 
кримінальні справи за несплату за газ та 
електрику

Міненерго готове знову відключати світло 
взимку і розробило графік відключень

У західних областях 6 серп-
ня прогнозують ясну погоду без 
опадів. Температура повітря вно-
чі +17...+19 °C, вдень +31...+33 °C. 
7 серпня буде мінлива хмарність, 
без опадів. Уночі +17...+19 °C, 
вдень +33...+35 °C. 8 серпня си-
ноптики обіцяють сонячну пого-
ду, переважно без опадів. Темпе-
ратура вночі +18...+20 °C, вдень 
+31...+34 °C. 

У північних регіонах 6 серп-
ня метеорологи передбачають 
сонячну погоду без опадів. Нічна 
температура +16...+18 °C, денна 
становитиме +27...+29 °C. 7 серп-
ня буде ясно. Вночі +16...+18 °C, 
вдень +29...+31 °C. 8 серпня си-
ноптики прогнозують сонячну 
суху погоду. Вночі +15...+17 °C, 
вдень +30...+32 °C. 

У Києві 6 серпня обіцяють 
сонце й спеку. Вночі термометр 
показуватиме +17...+19 °C, вдень 
+30...+33 °C. 7 серпня синопти-
ки прогнозують ясну погоду без 

опадів. Уночі +17...+20 °C, вдень 
+29...+32 °C. 8 серпня невелика 
хмарність, без опадів. Темпера-
тура вночі +17...+19 °C, вдень 
+30...+33 °C. 

У східних регіонах 6 серпня 
метеорологи передбачають соняч-
ну суху погоду. Температура ніч-
на +16...+18 °C, денна +28...+30 °C. 
7 серпня легка хмарність, без 
опадів. Уночі +15...+17 °C, вдень 
+27...+29 °C. 8 серпня сонячно, 
без опадів. Уночі позначка тер-
мометра стоятиме на +14...+16 °C, 
вдень +30...+32 °C. 

У південних областях 6 серп-
ня метеорологи прогнозують лег-
ку хмарність, без опадів. Нічна 
температура +20...+22 °C, денна 
становитиме +31...+33 °C. 7 серп-
ня буде сонячно й сухо. Вночі 
+21...+23 °C, удень +32...+34 °C. 
8 серпня очікується ясна суха 
погода. Нічна температура 
+18...+20 °C, денна +29...+31 °C. 

 ПОГОДА


