
Глава Одеської ОДА Міхеіл Саакаш-
вілі заявив, що Президент України 
Петро Порошенко добре поінфор-
мований про факти корупції, які 
озвучує екс-президент Грузії. Так 
він прокоментував заяву Петра 
Порошенка з приводу скандалу під 
час засідання Нацради реформ.

«Ми дуже розраховуємо на 
НАБу. Усі ці факти, озвучені мною, 
— це не мої здогадки. Це офіційні 
дані про масштабні грабежі нашої 
економіки. Просто треба покарати 
винних. Першим покаранням має 
бути видалення цих людей з уряду, 
а другим — доведення цих справ до 
суду», — заявив Саакашвілі під час 
брифінгу в Києві 15 грудня.

Нагадаємо, 14 грудня міністр 
внутрішніх справ України Арсен 
Аваков повідомив, що в ході засі-
дання Національної ради реформ 
відбулася «перепалка» з головою 
Одеської обласної державної адміні-
страції Міхеілом Саакашвілі, у ході 
якої Аваков хлюпнув водою Саа-
кашвілі в обличчя. Це сталося в при-
сутності Президента України Петра 
Порошенка.

Після цього Саакашвілі зажадав 
від АП оприлюднити відео інциден-
ту на засіданні Нацради реформ.

Голова Одеської обласної дер-
жавної адміністрації, екс-президент 
Грузії Міхеїл Саакашвілі заявив, що 
міністр внутрішніх справ України 
Арсен Аваков погрожував йому при 
всіх на засіданні Національної ради 
реформ, і звинуватив главу МВС у 
фінансуванні неформальних зброй-
них формувань із корупційних до-
ходів.

«Арсен Аваков, будучи міні-
стром внутрішніх справ, дозволив 
собі не просто нецензурну лайку 
стосовно мене — я всяке в жит-
ті бачив, так що мене це не дивує, 
— але він також дозволив собі при 
всіх погрози абсолютно прямого ха-
рактеру», — заявив Саакашвілі на 
брифінгу за результатами засідання 
Національної ради реформ у Києві 
14 грудня, передає «Інтерфакс-Укра-
їна».

Саакашвілі також сказав, що Ар-
сен Аваков контролює неформальні 
збройні формування.

«Це людина, яка реально контр-
олює неформальні збройні форму-
вання, їх фінансує з корупційних 
доходів, і я схильний його погрози 

не стосовно мене — я його не боюся 
— але в цілому стосовно суспільства 
сприймати серйозно», — зазначив 
голова Одеської обласної державної 
адміністрації.

Він також висловив сподіван-
ня, що реформи в правоохоронних 
органах, які реалізуються за гру-
зинською моделлю, остаточно зміц-
няться, але «корупціонер-міністр 
не повинен мати до цього жодного 
стосунку».

У вівторок, 15 грудня, спікер 
Міністерства внутрішніх справ 
України Артем Шевченко опублі-
ковал відео, на якому знята зустріч 
глави Одеської обласної державної 
адміністрації Міхеіла Саакашвілі з 
російський олігархом Дмитром Ма-
зепиним.

Саакашвілі заявив, що відео 
змонтоване і не є справжнім.

Він також анонсував проведення 
25 грудня в Києві непартійного ан-
тикорупційного форуму.

У той же час Президент України 
Петро Порошенко заявив про те, що 
не шкодує про рішення запросити 
в Україну міжнародну команду ре-
форматорів.

«Це я запросив в Україну між-
народну команду реформаторів, яка 
вже встигла стати дійсно україн-
ською не тільки за отриманими пас-
портами, а й за духом. І я не шкодую, 
що прийняв таке рішення», — сказав 
Президент.

Зазначимо, у Верховній Раді вже 

зареєстровано проект постанови 
про звільнення з посади міністра 
внутрішніх справ Арсена Авакова.

Згідно з інформацією на сайті 
парламенту, авторами документа є 
20 народних депутатів, серед яких 
— представник «Самопомочі» Єгор 
Соболєв, позафракційний Борислав 
Береза, представники БПП Сергій 
Лещенко та Ольга Червакова.

У пояснювальній записці до 
проекту постанови, зокрема, зазна-
чається, що Аваков ігнорував вимо-
ги закону про люстрацію та призна-
чав на високі посади чиновників, які 
мали бути люстровані.

Автори документу вважають, що 
глава МВС «нівелює вимоги закону 
та моралі».

Як один із доказів, вони наво-
дять той факт, що за час перебуван-
ня його на посаді так і не відбулася 
«активізація процесу розслідування 
злочинів проти учасників Революції 
Гідності 2013–2014 років», а також 
не відбулося позитивних зрушень й 
у розслідуваннях корупційних зло-
чинів, вчинених представниками 
колишньої влади.  

«За таких обставин перебування 
Авакова на посаді міністра внутріш-
ніх справ України є неможливим 
і таким, що суперечить інтересам 
держави та суспільства», — сказано 
в документі.

Як відомо, позачергове засідання 
Верховної Ради відбудеться в четвер, 
17 грудня.
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На Київщині львівський 
заробітчанин стріляв по дітях
14 грудня до чергової частини Ірпінського міського відділу 
поліції надійшло повідомлення, що невідомий на території 
закладу стріляє пістолетом у бік дітей. На місце події від-
разу було направлено наряд групи затримання. Але на той 
час чоловік встиг утекти. Під час оперативно-пошукових 
заходів поліцейські затримали підозрілого чоловіка. Ним 
виявився 19-річний житель села Бітля, що на Львівщині. «У 
підозрюваного було виявлено пневматичний пістолет мар-
ки «М&Р40», — сказано в повідомленні. Походження зброї 
молодик пояснити не зміг.

На Волині працівників міліції 
звинувачують у катуванні 
людини
Досудовим розслідуванням установлено, що в липні 
цього року правоохоронці в приміщенні відділу міліції 
за відсутності підстав незаконно впродовж тривалого 
часу застосовували заходи фізичного впливу стосовно 
громадянина — завдавали численні умисні удари ру-
ками, ногами, гумовими кийками, чим заподіяли йому 
тілесні ушкодження, сильний  фізичний  біль, фізичне та 
моральне страждання.

20,9
стільки млрд м3 газу Україна 
використала за 9 місяців 2015 
року. 71% з них поставив 
«Нафтогаз» (14,8 млрд м3), 
повідомляє  прес-служба НАК 
«Нафтогаз України».
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Події

МВС Польщі готує закон про репатріацію осіб польського 
походження з України

Правоохоронець незаконно придбав та 
носив із собою бойову гранату

«Старі-нові» чиновники очолили місцеві 
прокуратури Волині

Саакашвілі звинуватив Авакова 
у фінансуванні неформальних 
збройних формувань і публічних 
погрозах

Заступник глави МВС Польщі 
Якуб Скиба цими днями за-

явив в інтерв’ю «Радіо свобода», 
що польський уряд працює над за-
конопроектом про репатріацію осіб 
польського походження з України. 
Зокрема зазначив, що міністерство 
має намір розширити категорії осіб, 
які можуть скористатися цим пра-
вом. Чиновник підкреслив, що мова 
йде перш за все про громадян Укра-
їни польського походження, а також 
інших країн європейської частини 
колишнього СРСР.

«Міграційна політика Польщі 
повинна бути спрямована, насампе-
ред, на схід Європи. Це натуральний 
напрям, який є предметом інтересу 
Польщі, а репатріація є одним з еле-
ментів міграційного процесу. Для 
Польщі важливо працювати в схід-
ному напрямку з демографічної та 
економічної точок зору. Це великий 
шанс для нас», — сказав віце-міністр 
внутрішніх справ Польщі.

«Якщо Польща хоче утрима-
ти ритм економічного розвитку, то 
вона повинна відкритися для мігра-
ції, яка має бути ефективною та при-
нести користь країні», — додав він.

Заступник глави МВС Польщі, 
як приклад, згадав про економічних 
мігрантів із України, які працюють у 
Польщі. Він підкреслив, що це «зна-
чуща сила, яка підтримує економі-
ку». Також Якуб Скиба не виключив, 
що держава буде частково фінансу-
вати ґміни (найменша адміністра-
тивна одиниця в Польщі, місто, село 
або група сіл і міст), які приймати-
муть репатріантів.

Репатріантом вважається особа 
польського походження, що прибула 
до Польщі на підставі репатріацій-
ної візи з наміром переселитися на 
постійне місце проживання. Під-
твердженням цього є штамп поль-
ських прикордонників у паспорті 
особи, що прибуває до Польщі, а 
дата на штампі є датою отриман-

ня ним польського громадянства. 
Закон про репатріацію передбачає 
також отримання польського грома-
дянства неповнолітніми дітьми, які 
перебувають під батьківською опі-
кою репатріанта.

Одночасно з отриманням поль-
ського громадянства репатріант 
отримує також громадянство Єв-
росоюзу. Подружжя або найближчі 
члени родини репатріанта, що не є 
репатріантами, не отримують гро-
мадянство Євросоюзу.

Правила отримання польсько-
го громадянства через репатріацію, 
права репатріанта, а також прави-
ла та порядок отримання допомоги 
репатріантам та членам їхніх сімей 
зазначені в Законі від 9 листопада 
2000 р. «Про репатріацію».

Першим і найважливішим ета-
пом у репатріаційній процедурі є 
підтвердження польського похо-
дження. Рішення з цього питання 
приймає консул.

Слідчим відділом прокуратури 
Волинської області зібрано до-

кази та повідомлено про підозру в 
незаконному придбанні, носінні та 
зберіганні бойових припасів (кри-
мінальне правопорушення, перед-
бачене ч. 1 ст. 263 Кримінального 
кодексу України) працівникові 
спеціального підрозділу міліції. 
Правоохоронця 11 жовтня цього 
року було затримано працівника-
ми Луцького міського відділу мілі-
ції в приміщенні одного із закладів 
громадського харчування облас-
ного центру з бойовою гранатою, 
яку він придбав, зберігав та носив 
при собі без передбаченого за-
коном дозволу. Наразі співробіт-
ника спецпідрозділу МВС звіль-
нено з органів внутрішніх справ, 
судом щодо нього обрано запо-

біжний захід у вигляді особисто-
го зобов’язання. Триває досудове 
розслідування.

На виконання Закону Украї-
ни «Про прокуратуру» від 14 

жовтня 2014 року в органах проку-
ратури Волині утворено 4 місцеві 
прокуратури, які почали діяти з 15 
грудня 2015 року.

Наказом Генерального про-
курора України Віктора Шокіна 
за рекомендаціями конкурсних 
комісій призначено їхніх керівни-
ків. Луцьку місцеву прокуратуру 
очолив Олександр Шпота, Мане-
вицьку — Олександр Мосійчук, 
Володимир-Волинську — Віталія 
Книш, Ковельську — Олександр 
Бабенков.

Зазначимо, що, відповідно до 
вимог чинного законодавства, те-
риторіальна юрисдикція місцевих 
прокуратур розповсюджується 
так: 

Володимир-Волинська міс-
цева прокуратура: місто Во-
лодимир-Волинський, Володи-
мир-Волинський, Горохівський, 
Іваничівський та Локачинський 
райони, місто Нововолинськ, Ту-
рійський район;

Маневицька місцева про-
куратура: Камінь-Каширський, 

Ківерцівський, Любешівський, 
Маневицький, Рожищенський ра-
йони;

Ковельська місцева прокура-
тура: місто Ковель, Ковельський, 
Любомльський, Ратнівський, Ста-
ровижівський, Шацький райони;

Луцька місцева прокуратура: 
місто Луцьк, Луцький район.

Володимир-Волинська місцева 
прокуратура знаходиться за адре-
сою: м. Володимир-Волинський, 
вул. Драгоманова, 31. Маневицька 
місцева прокуратура — за адре-
сою: смт. Маневичі, вул. Северина 
Наливайка, 2. Ковельська місцева 
прокуратура — у місті Ковелі, на 
вул. Шевченка, 7. Луцька місцева 
прокуратура — у Луцьку, на вул. 
Винниченка, 13.

Нагадаємо, Шпота до цього 
очолював прокуратуру Ново-
волинська, Книш — працювала 
на посаді заступника прокурора 
Турійського району. Мосійчук 
очолював управління представни-
цтва, захисту інтересів громадян 
та держави в суді прокуратури об-
ласті. Бабенков — теж працював у 
органах прокуратури столиці.

В уряді планують зекономити 5 мільярдів 
гривень за рахунок викриття «мертвих 
душ» 

Міністерство фінансів наступ-
ного року планує перевірити, 

чи в потрібні руки потрапляють 
пенсії та соціальна допомога, яку 
надає уряд. Про це повідомила 
міністр фінансів Наталія Яресько. 
За інформацією урядовців, най-
більше «мертвих душ», на яких за 
підробленими документами на-
раховуються виплати, на Донбасі. 
Ревізія допоможе за рік зеконо-
мити близько 5-ти мільярдів гри-
вень. При цьому урядовці наголо-
шують, що жодного скорочення 
соцвиплат для тих, хто отримує 
їх правомірно, не буде. У проекті 
бюджету-2016 заплановане під-
вищення соціальних виплат на 12 
відсотків. При цьому уряд продо-
вжить стратегію на скорочення де-
фіциту бюджету та боргів. Він за-
кладений у півтора раза менший, 
ніж цьогоріч. І збільшувати його, 
каже Яресько, уряд у жодному разі 
не стане. Бо це означатиме автома-
тичне припинення кредитної про-

грами МВФ. Серед джерел попо-
внення бюджету міністр фінансів, 
зокрема, називає можливу легалі-
зацію грального бізнесу, прибутки 
від конфіскації корупційних акти-
вів. Але для цього парламент має 
ухвалити відповідні закони. Про-
ект бюджету уряд подав до Парла-
менту в пакеті, у якому сім законів, 
разом із податковою реформою. 
Верховна Рада планує розгля-
нути його в четвер. «Важливим 
елементом податкової реформи є 
зниження оподаткування зарплат. 
Перш за все — єдиного соціально-
го внеску. Але таке зниження, яке 
ми й пропонуємо у нашій реформі, 
призведе до значного, на 108 млрд 
гривень, збільшення дефіциту 
Пенсійного фонду. І для того, щоби 
покрити цей дефіцит та водночас 
не розбалансувати державний бю-
джет, нам, окрім самого бюджету 
та податкової реформи, потрібно 
було зробити значну, важку робо-
ту», — заявила Яресько.


