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Події

У 2016-му українська армія
перейде на контрактну службу
Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк заявляє, що одним із
пріоритетів Кабміну в 2016 році є перехід Збройних сил
України на контрактну форму несення служби та документальна інтеграція української армії в НАТО. «Ми фактично
переходимо на контрактну армію і українські Збройні
сили де-факто мають стати членами НАТО, вони повинні
повністю відповідати стандартам і критеріям Північноатлантичного альянсу», — заявив Прем’єр під час засідання
Кабінету Міністрів України.
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Стільки відсотків становить середня
ставка за гривневими депозитами на
12 місяців станом на 15 лютого. Про це
свідчать оперативні дані Національного
банку України.

Саудівська Аравія
допускає силове
повалення Башара Асада
Президент Сирії або піде у відставку, або
буде зміщений силою, заявив в інтерв’ю CNN
Глава МЗС Адель аль-Джубейр. Раніше влада
Саудівської Аравії говорила про готовність
відправити до Сирії свої війська для наземної
операції в складі очолюваної США міжнародної коаліції.

Заступник Генпрокурора України Віталій
Касько звільнився через корупцію в
Генпрокуратурі

В

італій Касько повідомив у понеділок, 15 лютого, про звільнення з посади заступника голови
Генеральної прокуратури України.
Про це він заявив на брифінгу в
Києві.
«Я хотів би сказати, що прийняв рішення звільнитися з органів прокуратури», — сказав Касько і показав журналістам рапорт.
За словами посадовця, однією
з причин його звільнення став перерозподіл обов’язків у Генпрокуратурі.
«Шокін (Віктор Шокін, Генеральний прокурор України — ред.)
забрав у мене всі функцій та інструменти вести та контролювати
справи, над якими починала пра-

цювати наша команда, у тому числі
й у справі так званих «діамантових
прокурорів». Проте причини того,
чому в Генеральній прокуратурі
більше неможливо і безглуздо працювати — вони є значно глибшими», — розповів Касько.
Він також пов’язав своє звільнення з корупцією всередині ГПУ.
«Нинішнє керівництво прокуратури остаточно перетворило
її на орган, де панує корупція і
кругова порука, а будь-які спроби
змінити цей стан речей всередині
прокуратури відразу і показово
переслідуються. Тут працює не
право і закон, а свавілля і беззаконня, а ключові позицій в Генеральній прокуратурі з кожним
днем обіймає все більше вихованців і послідовників сумновідомого
Пшонки», — додав Касько.
Наприкінці грудня депутати
у Верховній Раді оголосили про
збір підписів за відставку генпрокурора Віктора Шокіна. Для ініціювання відставки необхідно щонайменше 150 підписів народних
депутатів.

СБУ викрила конвертцентр, клієнтами
якого були держпідприємства

С

півробітники Служби безпеки
України спільно з Національною поліцією припинили діяльність «конвертаційного центру»,
який переводив у готівку кошти та
«оптимізував» податки для низки
підприємств, у тому числі державних.
Організував «конверт» уродженець Луганщини, який переїхав до Києва. Разом із п’ятьма
спільниками вони зареєстрували
кілька фіктивних фірм для проведення оборудок. Для уникнення
відповідальності група використовувала зв’язки у фіскальних структурах, повідомляє прес-центр СБУ.
Конвертцентр у середньому
обслуговував 30–40 підприємств
з Луганщини та інших областей
зі щомісячним обігом коштів
у п’ятдесят мільйонів гривень.
Безготівкові гроші комерційних
структур «відмивалися» через фіктивні фірми, з якими укладалися
безтоварні угоди. Потім кошти перераховувалися на карткові рахунки фізичних осіб, з яких знімалися
зловмисниками та передавалися
замовникам.
Співробітники
спецслужби
виявили факти обслуговування в
«конверті» кількох державних підприємств. Посадовці «на папері»
купували у фіктивних фірм товари, які вони раніше реально при-

дбали в кілька разів дешевше.
Організатор
конвертцентру отримував за свої «послуги»
7–10% від загальної суми.
Правоохоронці провели обшуки в приміщеннях конвертаційного центру в Києві, Харкові, Старобільську, Міловому та
Станиці Луганській, під час яких
співробітники спецслужби виявили печатки, штампи фіктивних
підприємств, електронні ключі
системи «клієнт-банк», податкові
та фінансові документи, оргтехніку, велику кількість банківських
карток і готівки. У організатора
«конверту» також вилучено травматичний пістолет «Шмайсер» без
дозвільних документів та патрони
до нього.
За рішенням суду, в банківських установах Києва та Дніпропетровська заарештовано рахунки підприємств конвертаційного
центру, на яких заблоковано понад
два мільйони гривень. Перевірка
фінансової діяльності фіктивних
структур триває.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Проводяться оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності організаторів та клієнтів
конвертцентру.

Хто і як голосував за відставку Яценюка

Д

ля відставки уряду Арсенія
Яценюка Верховній Раді забракло 32 голосів. Результати поіменного голосування резолюції
недовіри уряду, яке відбулося 16
лютого, оприлюднені на сайті парламенту.
Так, із 136 народних депутатів Блоку Петра Порошенка «за»
відставку уряду проголосували
97 обранців, утрималися 10, не
голосували 10, відсутніх — 19.
Із 43 депутатів «Опозиційного
блоку» проголосували 8 нардепів, зокрема Юрій Бойко та Юлія
Льовочкіна. Наталія Королевська
голосувала проти відставки Кабінету Міністрів. Також за відставку
уряду проголосували 28 із 51 позафракційного депутата. Спікер
Гройсман утримався. Щодо фракції «Радикальної партії» Ляшка, то
за недовіру уряду проголосували
15 із 21 нардепа.

За відставку уряду проголосувала фактично вся фракція Самопоміч: 25 із 26. «Воля народу»
у більшості своїй не підтримала
відставку уряду: за 6 із 20 членів
цієї групи. Із 19 депутатів фракції
«Батьківщини» 15 проголосували
за недовіру. Із присутніх у сесійній
залі соратників Тимошенко не голосував за відставку лише Ігор Луценко. Не голосували група «Відродження», фракція «Народного
фронту».

Активісти російським водіям:
«Не їдьте на Волинь, бо будете
стояти»
У

суботу, 13 лютого, ввечері близько 22-ї години волинські активісти припинили блокування виїзду
з України вантажівок з державними
номерними знаками Російської Федерації. Активісти, які приєдналися
до блокади російських вантажівок
на Волині, кажуть, що вийшли на
акцію протесту проти «російської
агресії». Тому всі фури із російським триколором та російськими
номерами, які рухалися в напрямку
кордону, вони зупиняли. Водіям пояснювали ситуацію, мовляв, Росія на
сьогодні є агресором стосовно України, тому це вимушена реакція на дії
агресора.
Зазначимо, частина водіїв з розумінням поставилася до того, що
відбувається, частина — сердилася і
розвертала свої фури назад.
Блокпост волинські активісти
облаштували за кількасот метрів від
лінії українсько-білоруського кордону в районі села Гірники Ратнівського району на автомобільній дорозі
Доманове–Ковель–Чернівці–Тереблече. Це одна з доріг, якою росій-

ські вантажівки намагалися об’їхати
Польщу після того, як та країна заборонила транзит вантажів із Росії
через свою територію.
Координатор цієї блокади Дмитро Васильченко так пояснив мотиви активістів: «Ми вважаємо Росію
країною-агресором, тому наша мета
— заблокувати транзит російських
вантажів через територію України.
Хочемо попередити «далекобійників» з Росії — не їдьте на Волинь, бо
будете стояти».
Дмитро Васильченко розповів,
що заручниками блокади також стали і громадяни сусідньої Білорусі,
які працюють на російські компанії.
Нагадаємо, акція блокування російських вантажівок почалася із Закарпатської області минулого четверга.
Сьогодні до неї долучились уже 12
областей.
Кабмін не залишився осторонь
ситуації і своїм рішенням офіційно
призупинив переміщення російських вантажних автомобілів територією України.
Прем’єр-міністр України Арсе-

ЄС скасовує
дипломатичні
санкції проти
Білорусі

Міграційні служби попередили: за штучне
створення черг та побори — звільнятимуть

Є

вросоюз скасовує дипломатичні санкції проти Білорусі,
водночас зберігаючи ембарго на
продаж зброї.
Таке рішення під час зустрічі
в Брюсселі прийняли міністри
закордонних справ 28 країн-членів Євроспільноти.
«Це своєрідний експеримент.
Очевидно, ми, як сусіди, задоволені цим рішенням, оскільки
сподіваємося, що це поліпшить
наші сусідські взаємовідносини. Найближчого часу я планую
відвідати Білорусь, щоб наочно
переконатися, чи відбувається
якийсь прогрес і чи Білорусь
проявляє бажання співпрацювати з Європейським Союзом та, в
першу чергу, з нами, з Польщею,
оскільки ми — її найближчий
сусід, і ми в цьому зацікавлені»,
— заявив керівник МЗС Польщі.
Дипломатичні санкції закінчуються в кінці лютого. Зі 174
осіб, які знаходяться в чорному
списку, 170 отримають згоду на
в’їзд до ЄС. Розблоковані будуть
також фінансові активи в Європі
трьох білоруських компаній, інформує «Польське радіо».

Н

а розширеному засіданні колегії
ДМС України Голова відомства
Максим Соколюк попередив керівників обласних управлінь про майбутні звільнення в разі подальшої
бездіяльності в проведенні реформ
та наведенні порядку.
Аналіз повідомлень, які надходять до міграційної служби, у тому
числі через Facebook та Skype, свідчить, що в більшості регіонів і надалі продовжується практика поборів,
порушення вимог закону при документуванні громадян, вимагання непередбачених законодавством документів та штучного створення черг.
Зобов’язуючи негайно навести
лад у підпорядкованих підрозділах,
Максим Соколюк зазначив, що ті керівники, хто не вірить у можливість
реформи або ж не спроможний на-

ній Яценюк наголосив, що у зв’язку
з тим, що Російська Федерація в односторонньому порядку здійснила
порушення правил і процедур Світової організації торгівлі та в односторонньому порядку зупинила переміщення українських вантажних
автотранспортних засобів територією РФ, Міністерство закордонних
справ України невідкладно направило ноту Російській Федерації з вимогою пояснення таких незаконних
дій.
«До моменту отримання пояснень та вирішення цього спору
Україна тимчасово призупиняє дію
транзитних дозволів, виданих для
вантажних автомобілів з реєстрацією в Російській Федерації, що тягне
за собою тимчасове припинення
транзитних перевезень вантажними
автомобілями РФ територією України», — заявив Арсеній Яценюк.
Своєю чергою Росія теж не пускає на свою територію українські
автомобілі.
Оксана ПИЛИПЧУК

вести порядок та забезпечити прозору й чесну роботу підлеглих, мають відверто про це сказати та піти
з посад.
Міграційна служба розпочала
створення передумов для відродження довіри громадян, суттєвого
підвищення рівня задоволеності
процедурами надання послуг. Запущено пілотний проект із запровадження електронної черги, розпочато процес виведення працівників
ДП «Документ» з підрозділів ДМС,
переглядаються процедури оформлення документів. Проте всі ці зусилля, за словами Соколюка, не принесуть результатів, якщо в реформу
не віритимуть насамперед працівники та керівники територіальних
органів і підрозділів і надалі працюватимуть за старими методами.

Заробітчани дають Україні більше грошей,
ніж фінансові донори

О

бсяг коштів, які українські мігранти переказують додому,
перевищує всі інвестиції іноземних
компаній та допомогу міжнародних
донорів разом взятих. Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на дослідження, проведене в
рамках проекту Міжнародної організації з міграції (МОМ).
Так, згідно з результатами опитування, українські трудові мігранти переказали 2,8 мільярда доларів
у 2014 році як формальними, так і
неформальними каналами. Додаткові 100 мільйонів доларів надій-

шли в Україну в натуральній формі
(у вигляді продуктів, речей, техніки
тощо).
При цьому основною країною
заробітку для українців залишилася Російська Федерація (30%). Для
довгострокових поїздок заробітчани обирають Польщу (21%), Чехію
(15%) та Італію (11%).
Опитування проводилося протягом 2014–2015 років. Загалом
опитали 20 951 домогосподарство
по всій Україні, а також 1 890 довгострокових трудових мігрантів у
пунктах перетину кордону України.

