
Президент Польщі Анджей 
Дуда відмовився приймати 

нових біженців із країн Близького 
Сходу, Північної Африки та Пів-
денної Азії, пояснивши це тим, що 
його країні незабаром доведеть-
ся зіткнутися з напливом укра-
їнських мігрантів, що біжать від 
конфлікту на Донбасі.

Про це він заявив в інтерв’ю 
газеті Bild.

«Польща як країна-член ЄС, 
звичайно, готова демонструвати 
солідарність, однак що стосується 
біженців, то в нас є особлива про-

блема через конфлікт в Україні», 
— сказав він. 

Дуда пояснив, що поки на 
сході України тривають бої між 
проросійськими сепаратистами 
й українською армією, «тисячі 
все нових біженців будуть про-
довжувати залишати цю краї-
ну, головним чином, у напрямку 
Угорщини та Польщі». Вже зараз 
є ознаки того, що кілька сот тисяч 
українців хочуть бігти в Польщу, 
повідомив польський Президент, 
зазначивши, що «іншим державам 
Європи слід враховувати це, коли 
ми говоримо про готовність до 
допомоги». «У разі нової ескала-
ції ситуації в Україні до нас, як до 
найближчого сусіда, спрямується 
набагато більше біженців», — пе-
редбачив він.

Щодо нинішньої кризи з ма-
совим напливом нелегальних мі-
грантів до Євросоюзу, Анджей 
Дуда закликав «боротися з корін-
ням» цієї проблеми, причому в 
першу чергу в тих країнах, звідки 
біженці прибувають.

Корпус оперативної рапто-
вої дії замінить усі служби й різні 
спецпідрозділи, починаючи від 
колишнього «Беркута», «Сокола», 
і буде аналогом американського 
спецназу SWAT.

Перший набір і початок під-
готовки підрозділів сил спецназу 
МВС — КОРД розпочнеться вже 
15 вересня. Про це на засіданні 
Уряду повідомив міністер вну-
трішніх справ Арсен Аваков.

Глава правоохоронного відом-
ства підкреслив, що КОРД (Корпус 
оперативної раптової дії) замінить 
всі служби й різні спецпідрозділи, 
починаючи від колишнього «Бер-
кута», «Сокола», і буде аналогом 
американського спецназу SWAT.

«Перший набір і перші опера-
ції з підготовки стартують 15 ве-
ресня. За допомогою наших зару-
біжних консультантів-фахівців ми 
починаємо процедури і до кінця 

року перший КОРД заступить на 
службу», — зазначив Арсен Ава-
ков.

Він також назвав дороги, на 
яких з’являться перші дорожні 
патрулі. Зокрема, перші дорожні 
патрулі поліції з’являться на доро-
зі «Київ–Житомир», а потім на ав-
тодорогах «Київ–Львів» та «Київ–
Харків». 

Глава правоохоронного відом-
ства також пообіцяв представи-
ти в тому році суспільству нових 
дільничних поліцейських. «Це ті 
дільничні міліціонери, які будуть 
набрані заново, перепідготовлені, 
і так само  кристально чисті, які 
будуть служити та захищати», — 
заявив Арсен Аваков.

Так само до кінця року, за сло-
вами міністра, замість старих по-
страдянських райвідділів міліції 
почнуть з’являтися нові модерні-
зовані поліцейські дільниці.
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Порошенко підписав указ про 
таємну військову співпрацю 
України з іншими державами
Президент Петро Порошенко підписав указ про 
військово-технічну співпрацю України з окремими 
державами. Відповідним указом Порошенко ввів у дію 
рішення РНБО про військово-технічну співпрацю Укра-
їни з окремими державами. Список держав таємний, 
повідомляє прес-служба Президента України. Контр-
оль за виконанням рішення покладається на секрета-
ря Ради національної безпеки і оборони України.  

12,5
стількох мільйонів українців тор-
кнеться анонсоване підвищення со-
ціальних виплат. Через збільшення 
прожиткового мінімуму зросте по-
над 80 видів соцвиплат, допомог та 
стипендій. Про це повідомив міністр 
соцполітики Павло Розенко.
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Журналісти «Відомостей» підняли 
Закон України «Про особливий по-
рядок місцевого самоврядування в 
окремих районах Донецької та Лу-
ганської областей» (зі змінами, вне-
сеними згідно із Законом № 256-VIII 
від 17.03.2015), який закріплюється 
в Конституції України. Зупинимося 
на кількох статтях, які схвилювали 
суспільство і які 31 серпня призве-
ли до кривавих подій під стінами 
парламенту.

Так от, щодо Закону — запрова-
джується він на три роки. 

Відповідно до статті 3 Закону 
держава, цитуємо: «гарантує недопу-
щення кримінального переслідуван-
ня, притягнення до кримінальної, 
адміністративної відповідальності 
та покарання осіб — учасників подій 
на території Донецької, Луганської 
областей. Органам влади та їх поса-
довим (службовим) особам, підпри-
ємствам, установам, організаціям 
усіх форм власності забороняється 
дискримінація, переслідування та 
притягнення до відповідальності 
осіб з приводу подій, що мали місце 
у Донецькій, Луганській областях».

Стаття 5. «В окремих районах 
Донецької та Луганської областей 
законами України запроваджується 
особливий порядок призначення ке-

рівників органів прокуратури та су-
дів, який передбачає участь органів 
місцевого самоврядування у вирі-
шенні цих питань». Тобто луганські 
та донецькі бойовики отримають 
свої силові органи з числа своїх ни-
нішніх бійців.

Стаття 7. «Держава надає під-
тримку соціально-економічному 
розвитку окремих районів Доне-
цької та Луганської областей. Дер-
жавна підтримка полягає у запро-
вадженні відмінного від загального 
економічного режиму здійснення 
господарської та інвестиційної ді-
яльності, спрямованого на від-
новлення об’єктів промисловості, 
транспортної та соціальної інфра-
структури, житлового фонду, пере-
орієнтацію промислового потенціа-
лу, створення нових робочих місць, 
залучення інвестицій і кредитів для 
відновлення та розвитку об’єктів, 
розташованих в окремих районах 
Донецької та Луганської областей». 
Точніше: держава спрямовує мільяр-
ди з бюджету на відновлення знище-
ної бойовиками інфраструктури.

Стаття 9. «В окремих районах 
Донецької та Луганської областей 
рішенням міських, селищних, сіль-
ських рад створюються загони на-
родної міліції, на які покладаєть-
ся реалізація завдання з охорони 

громадського порядку в населених 
пунктах цих районів. Координація 
діяльності загонів народної міліції 
з охорони громадського порядку 
в населених пунктах здійснюється 
відповідним сільським, селищним, 
міським головою. Загони народ-
ної міліції утворюються на добро-
вільних засадах із числа громадян 
України, які постійно проживають 
у відповідних населених пунктах 
окремих районів Донецької та Лу-
ганської областей».

Ми процитували кілька статей 
Закону, який закріплює Конститу-
ція. І хто уважно вчитається, то, 
мабуть, зрозуміє, що Закон таки 
проголошує амністію бойовикам, 
дає право їм сформувати органи 
місцевого самоврядування, а згодом 
— і до парламенту дійти. Ці райони 
отримують право на укладення пря-
мих договорів співпраці з Росією. 
Вони формують свої органи проку-
ратури, правосуддя, міліцію, а Укра-
їна, як держава, мало того, що дає їм 
свободу дій, а ще й зобов’язується 
вкладати мільярди у відновлення 
інфраструктури, яку ті свідомо зни-
щили. То хто у виграші? Та й резонне 
питання: а  чому тоді до цього часу 
гинуть хлопці?

Юлія СТРІЛЕЦЬКА

Росіянам прогнозують масове вимирання 
через алкоголізм і суїциди

Події

Росія погрожує піти війною на 
Грузію
У міністерстві закордонних справ Росії вважають, що 
відкриття спільного військово-навчального центру в 
Грузії є продовженням провокаційної політики НАТО. 
Про це заявила офіційний представник МЗС Росії Марія 
Захарова. На думку Захарової, розміщення такого цен-
тру в Грузії призведе до дестабілізації у всьому регіоні 
та пригадала про події семирічної давнини. «Ті, хто в 
цій ситуації продовжують активно тягти Тбілісі в НАТО, 
повинні усвідомлювати той сумний досвід, який був у 
регіоні в 2008 році», — додала Захарова.

Населення Росії скоротиться 
майже вдвічі за одне покоління че-
рез високий рівень алкоголізму та 
суїцидів, тоді як рівень народжу-
ваності падає.

Як пише видання The Times, 
глава Інституту демографії, мі-
грації та регіонального розвитку 
Юрій Крупнов вважає, що насе-
лення РФ може впасти зі 143,5 млн 
до 80 млн до 2050 року, повідомляє 
ZN.ua.

У першій половині 2015 року 
рівень смертності в Росії зріс на 
5,2% порівняно з аналогічним 

періодом 2014 року. А ключовим 
чинником є зростання смертності 
серед людей віком від 30 до 45 ро-
ків.

«Жахливою ситуацією є те, що 
в 70% випадків після розтину в 
крові виявлено алкоголь», — ска-
зала міністр охорони здоров’я РФ 
Вероніка Скворцова, додавши, 
що в 40% смертей дітей у віці до 1 
року винні їхні п’яні мами, які уві 
сні придавлюють їх собою. Крім 
цього, значне вживання алкоголю 
призвело до зростання кількості 
самогубств.

Польща готується до напливу українських 
мігрантів

На зміну спецназу МВС прийде КОРД

31 серпня Верховна Рада 265 
голосами проголосувала в першо-
му читанні за зміни до Основного 
Закону України, чим спровокувала 
криваві сутички біля стін парламен-
ту. Як результат — 131 особа отри-
мала поранення, 7 з них — важкі, 
троє військових строкової служби 
згодом померли від отриманих 
поранень. То за яким державним 
устроєм житиме Україна вже після 
остаточного прийняття Закону (на-
разі це лише перше читання), нама-
галися розібратися «Відомості». 

Відповідно до нових змін до 
Конституції, Україна складатиметь-
ся з громад, районів і регіонів. Зараз 
— із областей, районів, міст, районів 
у містах, селищ і сіл. Назви облас-
тей прибирають. Територія держа-
ви ділиться на громади. Декілька 
громад становлять район, декілька 
районів — регіон. Місцеві державні 
адміністрації планують ліквідувати. 
Замість них запрацює рада громади 
та виконавчі органи місцевого са-
моврядування громади. У регіонах 
і районах України з’явиться інсти-
тут префекта — представника цен-
тральної влади.

Префекта призначає на поса-
ду та звільняє за поданням Кабі-
нету Міністрів України Президент 
України. Префект здійснює нагляд 
за додержанням Конституції та за-

конів України органами місцевого 
самоврядування; координує ді-
яльність територіальних органів 
центральних органів виконавчої 
влади та здійснює нагляд за додер-
жанням ними Конституції та зако-
нів України; забезпечує виконання 
державних програм; спрямовує та 
організовує діяльність територіаль-
них органів центральних органів 
виконавчої влади і забезпечує їх вза-
ємодію з органами місцевого само-
врядування в умовах воєнного або 
надзвичайного стану, надзвичайної 
екологічної ситуації; здійснює інші 
повноваження, визначені Конститу-
цією та законами України.

Префект на підставі та в по-
рядку, що визначені законом, видає 
акти, які є обов’язковими на відпо-
відній території. Акти префектів, 
видані на здійснення повноважень, 
можуть бути скасовані Президентом 
України, в окремих випадках — Ка-
бінетом Міністрів України.

Територіальні громади, голо-
ви громад, органи місцевого само-
врядування відповідно до закону 
ухвалюють акти місцевого самовря-
дування, які є обов’язковими до ви-
конання на відповідній території. 
Дію актів місцевого самоврядуван-
ня з мотивів їхньої невідповідності 
Конституції чи законам України зу-
пиняє префект з одночасним звер-
ненням до суду.

Після чого дію відповідного акта 
зупиняє і Президент з одночасним 
зверненням до Конституційного 
Суду, тимчасово зупиняє і повнова-
ження голови громади, складу ради 
громади, районної, обласної ради та 
призначає тимчасового державного 
уповноваженого. Тимчасовий дер-
жавний уповноважений спрямовує 
та організовує діяльність відповід-
них виконавчих органів місцевого 
самоврядування громади, виконав-
чого комітету районної, обласної 
ради.

Конституційний Суд України 
розглядає таке звернення Президен-
та України невідкладно. У разі ви-
знання Конституційним Судом акта 
голови громади, ради громади, ра-
йонної, обласної ради таким, що від-
повідає Конституції України, Прези-
дент України скасовує своє рішення.

У разі визнання Конституцій-
ним Судом України акта голови гро-
мади, ради громади, районної, об-
ласної ради таким, що не відповідає 
Конституції України, Верховна Рада 
України за поданням Президента 
України достроково припиняє по-
вноваження голови громади, ради 
громади, районної, обласної ради та 
призначає позачергові вибори у ви-
значеному законом порядку».

Депутатів громад, голів громад, 
депутатів районних та обласних рад 
обирають раз на чотири роки пря-
мим голосуванням всі громадяни 
відповідних районів та областей.

Хто і як голосував за зміни до 
Конституції

Фракція «Блоку Петра Поро-
шенка» дала 115 голосів «за» зако-
нопроект, «Народний Фронт» — 69, 
«Опозиційний блок» — 38 осіб. 
У «Самопомочі» за законопроект 
проголосувало 5 депутатів — Ганна 
Гопко, Павло Кишкар, Остап Єднак, 
Віктор Кривенко та Вікторія Пташ-
ник. Ще 11 голосів дала депутатська 
група «Відродження». А от депутати 
від «Радикальної партії» та «Батьків-
щини» проголосували одноголосно 
«проти» . У той же час 11 депута-
тів від групи «Воля народу», яку до 
своєї смерті очолював Ігор Єремеєв, 
підтримали зміни до Конституції. І, 
зрештою, серед позафракційних та-
кож знайшлось 13 осіб, які вирішили 
підтримати проект змін до Консти-
туції. 

Максим ТОВКАЧУК

Що означає особливий порядок місцевого самоврядування 

Що зміниться в Україні після 
внесення змін до Конституції

У західних областях 3 ве-
ресня мінлива хмарність, без 
опадів. Температура вночі 
+14...+16 °C, вдень +23...+25 °C. 
4 вересня хмарно з прояснення-
ми, дощ. Вночі +13...+15 °C, вдень 
+24...+26 °C. 5 вересня хмарно 
з проясненнями, грози. Вночі 
+11...+13 °C, вдень +20...+22 °C. 

У північних регіонах 3 верес-
ня ясна погода, без опадів. Темпе-
ратура вночі +20... +22 °C, вдень 
+29...+31 °C. 4 вересня невелика 
хмарність, дощ. Вночі +14...+16 °C, 
вдень +27...+29 °C. 5 верес-
ня хмарна погода, дощ. Вночі 
+13...+15 °C, вдень +24...+26 °C.

У Києві 3 вересня невели-
ка хмарність, без опадів. Вночі 
+21...+23 °C, вдень +29...+31 °C. 
4 вересня хмарно, дощ. Вночі 

+15...+17 °C, вдень +27...+29 °C. 
5 вересня мінлива хмарність, 
можливі грози. Температура вно-
чі +13...+15 °C, вдень +24...+26 °C. 

У східних регіонах 3 верес-
ня невелика хмарність, без опа-
дів. Вночі +20...+22 °C, вдень 
+34...+36 °C. 4 вересня невели-
ка хмарність, опадів не очіку-
ється. Вночі +20...+22 °C, вдень 
+30...+32 °C. 5 вересня хмарно, 
без опадів. Вночі +17...+19 °C, 
вдень +32...+34 °C.

У південних областях 3 ве-
ресня невелика хмарність, без 
опадів. Вночі +20...+22 °C, вдень 
+33...+35 °C. 4 вересня буде ясно, 
без опадів. Вночі +18...+20 °C, 
вдень +31...+33 °C. 5 вересня со-
нячно, без істотних опадів. Вночі 
+20...+22 °C, вдень +28...+30 °C.

 ПОГОДА


