
Механізми існують, але ще 
жодного суду, навіть першої 

інстанції, не було.
Заступник Генерального про-

курора України Віталій Касько за-
явив про те, що сума коштів, яку 
вдалося вилучити в корупціонерів 
в минулому році, становить 300 
тисяч гривень. Серед них грошей 
«Сім’ї» Януковича немає. Про це 
він розповів в інтерв’ю виданню 
«Діалог».

Касько стверджує, що кошти, 
які вдалося повернути в колишніх 
чиновників, ніяк не пов’язані з сі-
мейством Януковича.

Прокурор також розповів, 
який існує механізм повернення 
коштів у корупціонерів.

«Рішення про те, на якій саме 
рахунок/статтю бюджету їх на-
правляти після конфіскації, при-
ймає виконавча служба. Насправді 
таких коштів на підставі вироків 
суду в минулому році було близь-

ко 300 тисяч гривень. Це не 8 ти-
сяч, звичайно, але теж смішна 
сума, враховуючи рівень корупції 
в Україні.

Серед усіх цих грошей не-
має коштів колишніх чиновників, 
тому всі заяви з цього приводу — 
банальний популізм. Закордонні 
вклади чиновників часів Янукови-
ча тим більше не повернуться», — 
каже Касько.

«На сьогодні немає жодного 
обвинувального вироку україн-
ського суду по колишнім чиновни-
кам із санкційного списку. Навіть 
першої інстанції. Не кажучи вже 
про вироки, що вступили в силу. 
Жодного», — говорить заступник 
Генпрокурора про повернення 
грошей, вкрадених Януковичем.

Він також підкреслює, що така 
процедура є складною та кропіт-
кою, вона може зайняти не менше 
п’яти років серйозної роботи.

Через відносини з американ-
ськими партнерами китай-

ські банки фактично приєдна-
лися до санкцій проти Росії. 
Винятки становили лише ExIm 
Bank і China Development Bank, 
розповів виданню «Коммерсант» 
виконавчий директор Ділової 
ради Росія-АСЕАН Віктор Тару-
син, повідомляє mk.ru.

Експерти, опитані виданням, 
виокремили дві основні про-
блеми спільного бізнесу росіян 
і китайців: нерозуміння китай-
ського менталітету та прагнення 
китайської сторони контролюва-
ти бізнес, через що в 2015 році не 
відбулося значної кількість угод.

У 2015 році Китай вклав в 
російську економіку 794 млн до-
ларів, що становить всього 0,7% 
від загального обсягу його інвес-
тицій за кордон ($ 116 млрд).

Також за січень-вересень 
2015 року суттєво знизилися по-
ставки зрідженого природного 
газу до Китаю: на 51,3% в абсо-
лютному вираженні, і на 71,5% в 
грошовому.

Загальне падіння товарообі-
гу між Росією та Китаєм за під-
сумками 2015 року може скласти 
до 30%. 

Американські сенатори можуть ввести 
санкції проти українських корупціонерів

93-річний німець постане перед судом для... 
неповнолітніх

Американські сенатори розгля-
дають питання проведення не-

залежного розслідування та обме-
ження рахунків деяких українських 
політиків. Про це в «Фейсбуці» по-
відомляє український політолог, ди-
ректор Центру перспектив Східної 
Європи у Вашингтоні Микола Во-
робйов.

«Відповідь «американських бан-
дерівців» самовпевненому Кононен-
ку і Ко, які впевнені, що тримають 
Бога за бороду. Насправді все далеко 
не так. У Конгресі від різних сторін 
активно ходять пропозиції про об-
меження рахунків тих українських 
корупціонерів, які найбільше «від-
значилися», шляхом незалежного 
розслідування в рамках міжнарод-
ної комісії. Благо, вже є величезний 
досвід з обмеження російських ко-
рупціонерів і олігархів.

Як відомо, в американських се-
наторів справ «по вуха» і, крім укра-
їнських шахраїв, їм є чим займатися. 
Тому, час від часу, в Конгресі варто 
нагадувати «who is who» в україн-
ській політиці і що з ними треба ро-
бити? Американські політики пови-
нні знати в обличчя топ українських 
корупціонерів і загрози, які вони 
несуть для національних інтересів 
України та США», — пише Вороб-
йов.

Перед судом у західнонімецько-
му місті Ганау в квітні постане 

колишній охоронець із концтабору 
Аушвіц. 93-річний чоловік відпові-
датиме перед судом неповнолітніх.

Усе тому, що обвинуваченому 
Ернстові Т. на момент вчинення не-
законних актів було всього 19 років. 
Таким чином, на нього розповсю-
джувалася дія кримінального права 
для неповнолітніх.

Прокурор звинувачує колиш-
нього есесівця в співучасті у вбив-
стві щонайменше 1 075 людей. Вони 
були в’язнями гітлерівського конц-

табору Аушвіц-Біркенау, їх привезли 
трьома транспортами в період з лис-
топада 1942 по червень 1943 року. 
Звинувачення значною мірою базу-
ється на планах реєстру в Освенцімі, 
з якого випливає, що Ернст Т. брав 
участь у розвантаженні транспортів.

Перше слухання в суді в Ганау за-
плановане на 13 квітня. За словами 
лікарів, стан здоров’я обвинуваче-
ного дозволяє його участь у процесі 
протягом чотирьох годин у день, ін-
формує «Польське радіо».
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Саудівська Аравія інвестує в Україну 
понад $10 мільярдів

Токіо вже попередило, що не 
залишить дії КНДР без відповіді, 
буде домагатися від Ради безпеки 
ООН введення додаткових санкцій 
проти Пхеньяна.

Північна Корея запустила раке-
ту з космічним супутником на день 
раніше заявленої дати.

Про новий термін Пхеньян до-
мовився з міжнародними організа-
ціями буквально в останній момент. 
У США, Японії та Південній Кореї 
вважають, що запуск супутника — 
привід для випробування балістич-
ної ракети. У зв’язку з цим уряд Япо-
нії провів екстрене засідання Ради 
нацбезпеки.

Японські системи стеження за-
фіксували пуск балістичної ракети 
з території Північної Кореї в 9.34 
за місцевим часом. Старт був здій-
снений з випробувального полігону 
Сохе на північному заході КНДР.

Ще напередодні Пхеньян пові-
домив міжнародні організації, що 
планує запустити ракету з супут-
ником спостереження 7 лютого. 
Наскільки успішним виявився цей 
запуск, говорити поки рано. За ін-
формацією японських джерел, через 
3 хвилини після запуску приблизно 
за 150 кілометрів на захід від Корей-
ської півострова в Жовте море впав 
об’єкт, який, можливо, був першим 
ступенем носія. Незабаром падіння 
двох інших об’єктів зафіксували в 
Східно-Китайському морі за 250 кі-
лометрів на північний захід від пів-
острова, а потім, через 11 хвилин 
після запуску, за 2 тисячі кілометрів 

на південь від Японських острів у 
Тихий океан впав четвертий об’єкт.

І Японія, і Південна Корея за-
вчасно привели свої системи ППО 
в стан готовності, попередивши, що 
намагатимуться збити північноко-
рейську ракету, якщо її траєкторія 
буде проходити над територією їхніх 
країн. Але, судячи з усього, цього не 
сталося.

Цей крок Пхеньяну сусідні краї-
ни розцінюють як пряме порушення 
резолюцій Ради Безпеки ООН, які 
забороняють КНДР запускати раке-
ти великої дальності. Там вважають, 
що під виглядом запуску супутника 
Пхеньян насправді проводить ви-
пробування балістичної носія, здат-
ного нести ядерний заряд.

Токіо вже попередило, що не за-
лишить дії КНДР без відповіді та 

буде домагатися від Ради безпеки 
ООН введення додаткових санкцій 
проти Пхеньяна. Нинішній запуск 
ракети КНДР здійснила через місяць 
після того, як, теж в порушення всіх 
резолюцій, провела ядерне випробу-
вання. Причому офіційний Пхеньян 
заявив, що це був вибух водневої 
бомби.

Тоді це називали подарунком до 
дня народження північнокорейсько-
го лідера Кім Чен Ина, а нинішній 
запуск, як вважають, приурочений 
до дня народження його батька 
Кім Чен Іра, колишнього керівника 
КНДР. Супутник так і називається — 
«Сяюча зірка» — це один із числен-
них офіційно прийнятих у Північній 
Кореї титулів Кім Чен Іра, чий день 
народження вся країна відзначатиме 
як національне свято 16 лютого.

На Волині з бюджету буде виділено 2 млн 
гривень на ліки від грипу

У найближчому майбутньому 
саудівські підприємці плану-

ють відвідати Україну, щоб оці-
нити інвестиційні можливості. 
Інвестори із Саудівської Аравії 
мають намір вкласти в сільгоспга-
лузь України $ 10,5 млрд, переда-
ють «Патріоти України».

Це пов’язано з рішенням сау-
дитів зупинити локальне вирощу-
вання пшениці в Аравії, а також 
із переорієнтацією інвестування в 
сільське господарство за межами 
королівства. Рішення вступить в 
силу через три роки.

Заява була зроблена після пе-
реговорів посла України в Саудів-
ській Аравії Вадима Вахрушева з 
25 саудівськими бізнесменами. На 
зустрічі обговорювалися питання 
збільшення інвестицій між краї-
нами в сільському господарстві, 
промисловості, нерухомості та ту-
ризмі.

У найближчому майбутньому 
саудівські підприємці планують 
відвідати Україну, щоб оцінити 
інвестиційні можливості. Також 
очікуються візити українських 
бізнесменів у Ер-Ріяд. На думку 
учасників переговорів, зустріч до-
поможе зміцнити довіру між краї-
нами та відкриє можливості більш 
тісної взаємодії.

Жодних коштів команди Януковича не 
повернуто в Україну

Китай «непомітно» 
приєднався до 
антиросійських 
санкцій

Під виглядом запуску супутника Пхеньян 
проводить випробування балістичної 
ракети

Йдеться про антибіотики та 
інші препарати, які потрібні 

для лікування важких пневмоній 
та важких респіраторних синдро-
мів у лікарнях області.

Завдання забезпечити медика-
ментами всі заклади, які надають 
допомогу важкохворим, дав голо-

ва обласної ради Ігор Палиця під 
час наради щодо епідеміологічної 
ситуації в області.

За розрахунками медичних чи-
новників, області потрібно 5 млн 
грн на профілактику та ліки для 
важкохворих пацієнтів за умови 
другої хвилі грипу. Нагадуємо, за 
даними Всесвітньої організації 
здоров’я Україні загрожує новий 
штам грипу (Н3N2) «Швейцарія». 
До групи ризику належатимуть 
діти від 0 до 3-х років, особи стар-
ші 61 року, а також люди з бронхо-
легеневими недугами.

Бюджетна комісія зійшлася на 
тому, щоб виділити кошти в сумі 2 
млн грн лише на закупівлю необ-
хідних для лікування хворих ме-
дикаментів. Рекомендовано, щоб 
кошти освоїло ДВТП «Волинь-
фармпостач».

У США зібрали мільйон доларів на 
розвиток університету в Львові
Український католицький університет зібрав понад 1 міль-
йон доларів США на розвиток під час Благодійних вечорів, 
що відбулися в містах США. Це сума від продажу квитків, 
окремих жертводавців та спонсорів, а також заснованих 
стипендій. Благодійні вечори відбулися у Вашингтоні, 
Чикаго, Сиракузах та Нью-Йорку. Цьогорічною локацією 
для вечора у Вашингтоні став заміський клуб воєнно-мор-
ського флоту в Арлінгтоні (штат Вірджинія). Серед почесних 
гостей — Карл Гершман, президент Національного фонду 
підтримки демократії.

За одну добу вилучено майже 40 
ящиків контрабандних сигарет
На ділянці відділу «Красноїльськ» викрито замасковану 
схованку з тютюновими виробами. Організувавши схован-
ку в лісовій гущі, контрабандисти сподівалися в подальшо-
му переправити куриво через кордон. Загалом право-
охоронці вилучили майже 15 тисяч пачок сигарет марок 
«Ротманс» та «Марбле». Також на ділянці відділу «Селятин» 
прикордонники Чернівецького загону затримали 37-річно-
го буковинця з вісьмома ящиками сигарет, упакованих та 
підготовлених для незаконної переправи.

40 
на стільки відсотків скоро-
тилося автовиробництво в 
Україні. Про це свідчать дані 
асоціації «Укравтопром». У 
січні 2016 року, як і рік тому, 
було вироблено 224 легкові 
автомобілі.Події

Це підтвердили військові відомства Південної Кореї, США та Японії


