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Події

ФСБ Росії намагалося вивезти
онука Мустафи Джемілєва
2 лютого в Криму співробітники ФСБ прийшли до будинку
Ерола Абдулджелілова, онука лідера кримських татар Мустафи Джемілєва. «Двадцятирічний хлопець наразі навчається в Кіпрському Близькосхідному Університеті і прибув
на канікули в Крим до рідного селища Отуз (Щебетовка),
де живе його родина. На «підставі» перевірки документів
його хотіли вивезти, але родичі відмовились відпускати
Ерола», — повідомив Джемілєв. На місце прибули активісти та почали фіксувати події на фотокамери.

Молодих людей для виїзду за кордон
хочуть зобов’язати брати довідку-дозвіл
із військкомату

Ц

ю інформацію 31 січня на
прес-конференції підтвердив
міністр оборони України Степан
Полторак, передає кореспондент
«ЛігаБізнесІнформ».
«Генеральний
штаб
рекомендує
зобов’язати
всіх
військовозобов’язаних отримувати дозвільні довідки з військкомату для виїзду з України за кордон.
Ви ж розумієте, що Батьківщину

захищати треба, і та кількість військовослужбовців, яка воює зараз
у зоні АТО, потребує ротації», —
сказав він.
На уточнювальне запитання,
чи стосується ця норма тільки тих,
хто вже отримав повістки, або всіх
осіб призовного віку, міністр відповів: «Безумовно, це стосується
всіх».
Для того, щоб зазначена норма
для військовозобов’язаних в особливий період (період мобілізації)
стала обов’язковою, Верховній
Раді потрібно буде внести зміни до
законодавства. До прийняття відповідних правок до законодавства,
юридичних обмежень при виїзді
за кордон військовозобов’язаних
немає. Про це також сказав Степан Полторак. «Раніше це було
передбачено законодавством, зараз такого законодавства немає ....
Немає такої вимоги, що повинна
бути якась довідка для виїзду за
кордон», — сказав міністр

Парламент нарешті взявся за суддівську
реформу

В

ерховна Рада в понеділок проголосувала за зміни до Конституції, що стосуються правосуддя.
Згідно з Законопроектом, переатестація суддів почнеться 17
лютого з близько ста суддів, у яких
закінчується
випробувальний
5-річний термін.
За відповідне рішення проголосували 244 депутати.
Виступаючи перед голосуванням з трибуни парламенту, голова
профільного комітету Руслан Князевич заявив, що Конституційний
суд схвалив ці зміни більшістю
голосів — два судді проголосували
проти, один утримався.
Більшість представників фракцій, виступаючи під час дискусії
перед голосуванням, заявляли, що
підтримують суддівську реформу,
але висловлювали стурбованість
через те, що Президент протягом
перехідного періоду (двох років)
зберігатиме вплив на суди. Тому
вони висловлювали готовність
підтримати закон у першому читанні з наступним доопрацюванням.
Голосування в цілому за цей
закон може відбутися на сесії, яка
розпочалася у вівторок, 2 лютого.
Для прийняття змін до Конституції в цілому необхідно 300
голосів.
Законопроект містить норми

про ліквідацію суддівської недоторканності, автоматичну відставку судді у випадку непроходження переатестації, також значно
збільшується прозорість у підборі
суддівських кадрів і значно підвищується відповідальність суддів за
винесення неправосудних рішень.
26 січня Президент Петро Порошенко вніс доопрацьований
варіант законопроекту, який залишає за парламентом право висловлювати недовіру генпрокурору та
відправляти його у відставку. У
попередній версії документа, вже
схваленій КС, парламент цього
права позбавлявся.
Як відомо, у понеділок КС
схвалив ці зміни до Конституції.

Іран отримав доступ до заморожених
активів на 100 млрд доларів

І

ран отримав доступ до заморожених активів на 100 млрд доларів у іноземних банках.
Про це в понеділок, 1 лютого,
повідомляє Associated Press з посиланням на заяву представника
іранського уряду Мохаммада Багера Нобахта.
Заморожені активи зберігаються переважно в банках Китаю,
Індії, Японії, Південної Кореї, Ту-

реччини. Більшу їх частину складають кошти від продажу нафти.
Іран не міг скористатися ними
через введення міжнародних санкцій, у тому числі через заборону
на користування системою міжнародних міжбанківських телекомунікацій SWIFT.
Як зазначив Нобахт, уряд не
буде виводити всі розморожені кошти, тому що їх можна буде використовувати для закупівлі товарів.
Раніше в січні з Ірану були
зняті міжнародні санкції. Це сталося після того, як МАГАТЕ підтвердило, що Іран виконав свої
зобов’язання за угодою, яка передбачала встановлення контролю
над його ядерною програмою.
Крім того, іранські банки знову підключені до міжнародної системи SWIFT. Тегеран також отримав можливість відновити експорт
нафти.

50,9

на стільки відсотків в Україні збільшилися витрати на
виробництво сільськогосподарської продукції в 2015 році
у порівнянні з 2014 роком,
повідомили в Держстатистиці.

У Хмельницькому учасники АТО
влаштували акцію протесту
Близько 100 учасників АТО з Хмельниччини, серед яких
— представники майже всіх районів області, влаштували
акцію протесту під стінами будівлі Хмельницької облдержадміністрації та облради на майдані Незалежності.
Учасники бойових дій на сході нашої країни вимагають
«негайно відновити безоплатне перевезення учасників АТО
в громадському транспорті».

Бойовики на переговорах у
Мінську нарешті озвучили всі
свої «хотілки»
Переговорники з боку бойовиків
«ДНР» озвучили свої умови на
переговорах у Мінську. Зрозуміло,
що озвучили не свої «хотілки», а
ультиматум Кремля, але суті це не
міняє — ми, нарешті, почули весь
список вимог. І, судячи з нього, на
«мінському процесі» можна ставити
крапку.
Отже, по порядку. Що хоче Москва закріпити в Конституції України для «ДНР»?
Перше — квота у Верховній Раді.
Не просто депутати, обрані в цих
регіонах, а група, з якою інша частина ВР зобов’язана погоджувати всі
прийняті закони. Крім цього, саме
група «ДНР» отримує право вето на
будь-які рішення України в галузі
зовнішньої політики. Тобто про ЄС і
НАТО можна відразу забути.
Друге — амністія. І не вибіркова,
а тотальна. Для всіх бойовиків і для
диверсантів, затриманих на території України.
Третє — широка автономія. Тобто «ДНР» повинен отримати право
на своїх умовах торгувати з РФ, обирати свій парламент, уряд і Президента. Самостійно та без узгодження
з Києвом формувати штат поліції,
службу безпеки, судові органи, прокуратуру, прикордонні війська та
інші установи.
Загалом, усім бойовикам знайдеться робота в силових структурах, на які Київ впливати ніяк не

Польська
нафтогазова
компанія подала
позов проти
«Ґазпрому»

П

ольська нафтогазова компанія PGNiG подала позов до
арбітражного суду в Стокгольмі
проти російського монополіста
«Ґазпром» і його дочірнього експортного підприємства «Ґазпром експорт». Раніше, у травні
2015 року, PGNiG направила російській стороні повідомлення
про арбітражний розгляд.
Предметом
арбітражного
розгляду став перегляд умов
ціноутворення за довгостроковим контрактом від 1996 року
на закупівлю природного газу. У
компанії при цьому зазначають,
що у зв’язку з «конфіденційним
характером арбітражу», вони не
можуть надати подробиці про
розгляд і власні вимоги. Однак
PGNiG не виключає проведення двосторонніх «комерційних»
перемовин для досягнення порозуміння. Раніше про позов на
759 млн євро до дочірньої компанії «Ґазпрому» заявила італійська будівельна компанія Saipem
S.p.A. Крім цього, у жовтні 2015
Туреччина через суд вимагала
в «Ґазпрому» знижку на газ, а в
листопаді український «Нафтогаз» збільшив суму позову до
російського монополіста до 25,7
млрд доларів.

буде. Уся влада в регіоні незалежна від Центру, але має можливість
контролювати Верховну Раду. Фактично «ДНР» і Кремль вимагають
більше, ніж незалежність для так
званої республіки. Вони хочуть повну незалежність, плюс вільний в’їзд
на територію України, плюс право
вето у Верховній Раді, фактично відкритий коридор для російської армії
та контрабанди (силовики та прикордонники Києву не підкоряються).
Так, ще Україні дають право фінансувати інфраструктурні проекти
та відновлення розграбованих підприємств, а також платити пенсії та
допомоги по безробіттю. Ну, напев-

но, окремі виплати бойовикам, як
учасникам бойових дій, теж зажадають. Це більше, ніж отримала Чечня
після фактичної перемоги над Росією, оскільки права вето в Держдумі
в них немає.
Українська сторона вимоги відхилила. Але, напевно, їх варто ще раз
уважно перечитати. А потім подумати над правильними запитаннями
для всеукраїнського референдуму. А
апетити бойовиків і Кремля потрібно всіляко заохочувати. Нехай вимагають більше — українцям легше
буде прийняти правильне рішення з
цієї проблеми.
За матеріалами lb.ua

Україна — на 130-му місці рейтингу
корумпованості держави

М

іжнародна громадська організація Transparency International
опублікувала щорічний Індекс
сприйняття корупції у 168 країнах
світу.
З рейтингу випливає, що минулого року найменш корумпованою
державою була Данія. На другому
місці — Фінляндія, а потім — Швеція. Останні місця зайняли Північна
Корея та Сомалі.
Значних успіхів у боротьбі з корупцією досягла Польща — тридцяте місце. «Це — позитивна тенденція, тому що в попередньому
рейтингу країна над Віслою посідала
35-ту сходинку», — зазначає кореспондент «Польського радіо» Войцєх
Шиманський.

«Місце України в індексі все ще
далеке — цьогоріч вона опинилася
на 130-й сходинці, — повідомляє
кореспондент «Польського радіо»
Павел Бушко. — У порівнянні з минулим роком, Києву вдалося поліпшити ситуацію тільки незначно —
на одне місце в рейтингу. Нагадаємо,
боротьба з корупцією — це один
з найважливіших напрямків реформ, задекларованих українською
владою. У документі написано, що
Україна зробила певні кроки вперед,
зокрема створила Антикорупційне
бюро. Але поки немає реальних результатів діяльності цієї установи.
На думку авторів рейтингу, в Україні
зріс показник корупції на лінії «влада — бізнес».

США готуються розширити «список
Магнітського»

У

нього можуть бути додатково
внесені імена п’яти осіб, повідомляє в понеділок, 1 лютого, агентство Bloomberg.

За інформацією агентства, спочатку це оголошення передбачалося зробити ще в минулу п’ятницю,
але його загальмував держсекретар
США Джон Керрі, у якого «залишаються кілька додаткових питань».
Кого саме торкнуться санкції,
наразі не відомо. Як повідомляє
агентство Bloomberg, офіційне оголошення може відбутися вже цього
тижня.
Аудитор фонду Hermitage Capital
і партнер британської юридичної
фірми Firestone Duncan Ltd Сергій
Магнітський був заарештований за
звинуваченням в ухиленні від сплати податків у 2008 році. Через рік він
помер у московському СІЗО «Матросская тишина». Офіційна причина смерті — гостра серцево-судинна
недостатність.
Його колишні колеги та адвокати неодноразово заявляли, що перед
смертю Магнітський був побитий і
залишений без належної медичної
допомоги.

