
1 березня презентовано гео-
портал «Адміністративно-те-

риторіальний устрій України» 
(http://atu_reform.gki.com.ua/). 
Фактично, відтепер усі відомос-
ті про адмінтерустрій України 
зведені на одному інформацій-
ному ресурсі. Це інформація про 
адміністративно-територіальні 
одиниці, топографію, населені 
пункти, автошляхи та залізниці, 
законодавчі відомості про зміни 
адмінтерустрою, перспектив-
ні плани формування терито-
рій громад, бюджетні паспорти 
громад, відомості про об’єднані 
територіальні громади, кіль-
кісні показники по навчальних 
закладах чи інших соціальних 
об’єктах, бюджету, розміру до-
тацій або субвенції тощо.

При створенні геопорталу 
«Адміністративно-територіаль-
ний устрій України» був вра-
хований міжнародний досвід 
реалізації геоінформаційних 
порталів, відбулася інтеграція 
всіх даних адміністративно-те-
риторіального устрою на карто-
графічну основу відповідно до 
усіх міжнародних стандартів. 
Геопортал передбачає проведен-
ня актуалізації та моніторингу 
змін адмінтерустрою України та 
працює двома мовами — україн-
ською та англійською.
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Суди та Генпрокуратура вже два 
місяці блокують розслідування та 
покривають корупціонера, заступ-
ника глави Рівненського обласного 
СБУ, начальника відділу «К» Олега 
Назарука (на фото).

«Цензор.Нет» вперше відкриває 
подробиці суперскандальної кри-
мінальної справи. Ця справа стане 
одним із найбільших корупційних 
скандалів України, коли винні під-
уть під суд. Але щоб доправити їх 
до залу суду, потрібен сильний гро-
мадський резонанс. Служба безпеки 
України вийшла на керівництво зло-
чинного угруповання, яке «кришує» 
незаконний видобуток бурштину в 
області і яке має зв’язки та контакти 
в СБУ, Генпрокуратурі, Нацполіції, 
судах. Але ще більш скандальним є 
спроба керівництва Генпрокурату-
ри блокувати розслідування та до-
зволити злочинцям уникнути від-
повідальності за допомогою судової 
системи Рівненській області.

23 грудня 2015 року в Рівному 
співробітники Головного слідчого 
управління СБУ з групою опера-
тивників із Києва провели обшук у 
будинку, що належить заступнико-
ві начальника СБУ Рівненської об-
ласті, начальникові відділу «К» по 
боротьбі з корупцією Олегові Наза-
руку. За результатами обшуку Оле-
гові Назаруку було вручено підозру 
за статтями 364 — «зловживання 
службовим становищем» і 369 — 
«одержання неправомірної вигоди», 
тобто хабара.

Приводом для обшуку стали 
матеріали оперативної розробки 
Назарука підрозділом внутрішньої 
безпеки СБУ. З чуток, які офіційно 
не підтверджені, Назарук нібито сам 
розповідає про розподіл незаконних 
корупційних поборів і заявляє, що 
доходи бурштинової мафії, які до 
нього стікаються, становлять 75 ти-
сяч доларів готівкою в день!

Справа Назарука за своїм зна-
ченням стає в ряд зі справою «діа-
мантових» прокурорів, але поки 
про цю справу суспільство не знає 
нічого.

Як відомо, незаконний видобу-
ток бурштину на території Рівнен-
ської та Житомирської областей є 
однією з найбільш відкритих і де-
монстративних корупційних схем 
у державі. Бюджет отримує одні 
збитки, а добре організовані бан-
ди «чорних» старателів добувають і 
продають бурштин у промислових 
масштабах. Безсумнівно, що це мож-
ливо тільки завдяки корупційним 
зв’язкам в силових структурах на 
місцях, які користуються підтрим-
кою в найвищих київських кабінетах 
влади.

Ще з 2014 року організатором 
схеми «кришування» незаконного 
бурштинового промислу журналіс-
ти називали саме Олега Назарука.

Це кадровий співробітник СБУ, 
який давно здобув репутацію абсо-
лютно безмежного корупціонера. 
Впевненість у безкарності Назаруку 
(на фото) надають його зв’язки та 
високе становище.

По-перше, Назарук підлягає 
люстрації — він включений в офі-
ційний люстраційний список Мі-
ністерства юстиції Украіни (http: //
lustration.minjust.gov.ua/register). Він 
займав високі пости при Януковичу, 
і тому йому на 10 років заборонено 
займати будь-які посади в органах 
державної влади. Однак високе за-
ступництво та корупційні зв’язки 
дозволяють, як і раніше, незаконно 
займати посади в спецслужбі. СБУ 
не виконує вимоги закону про лю-
страцію.

По-друге, Назарук є зятем екс-
заступника голови облдержадмі-
ністрації Рівненської області часів 
Януковича Анатолія Юхименка. 
Юхименко — член «Партії регіонів», 
балотувався до облради за списком 

«Опозиційного блоку».
По-третє, Назарук пов’язаний 

близькими дружніми стосунками з 
першим заступником начальника 
главку «К» СБУ Павлом Демчиною. 
Демчина є зараз фактично головним 
«рішалом» у главку «К», оскільки 
чинного начальника «К» Трепака 
«відправили у відпустку» після того, 
як він взяв на себе відповідальність 
за затримання «діамантових» проку-
рорів — друзів генпрокурора Вікто-
ра Шокіна. Трепака не звільнили, бо 
за нього заступився його начальник 
— голова СБУ Василь Грицак. Але 
фактично він від роботи відсторо-
нений. У главку «К» зараз перемогли 
«прокурорські». Свої корупційні 
вертикалі впливу збудували поряд 
із Демчиною також «недобитий» Па-
расюком генерал Пісний і «кришує» 
контрабанду Коваленко.

У Демчини з «прокурорськими» 
відмінні стосунки. Він є кумом за-
ступника Генерального прокурора 

Олега Залиська.
Злочинне угруповання Назару-

ка включило всі важелі впливу, щоб 
«відмазати» його від хабара.

11 січня 2016 року слідчий суддя 
рівненського міського суду Хрис-
тина Оріховська винесла безпре-
цедентне рішення — «Скасувати 
рішення слідчого про вручення під-
озри Назаруку Олегу Васильовичу за 
статтею 369 КК України. Зобов’язати 
слідчого або процесуального проку-
рора вжити заходів по виключенню 
з ЄРДР відомостей про кримінальне 
провадження за № ... про оприлюд-
нення підозри від 17.12.2015 Назару-
ку Олегу Васильовичу. Рішення слід-
чого судді остаточне і оскарженню 
не підлягає».

Феноменально. Суддя забороняє 
висувати підозри хабарнику! За-
бороняє слідчому виконувати свої 
службові обов’язки! І зобов’язує 
прибрати всі сліди процесуальних 
рішень з єдиного реєстру досудових 

рішень! Ось це «дах» — «ім’ям Укра-
їни!» Судова система вкотре проде-
монструвала свою повну амораль-
ність і беззаконня. Скільки в схемі 
розподілу «бурштинового» кешу 
перепадало рівненським суддям і 
особисто Христині? Мабуть, чима-
ло. Прокуратура Рівненської області 
оскаржила незаконне рішення судді 
в Апеляційному суді Рівненської об-
ласті.

Проте 25 січня колегія суддів 
Апеляційного суду в складі Глад-
кого С. В., Остапчука В. І., Шпін-
ти М. Д. залишає незаконне рішення 
Оріховської в силі! 

Правова безвихідь.
До складу «бурштинової» мафії, 

безсумнівно, входять усі судді, які 
приймали незаконні рішення. Вони 
також повинні бути притягнуті до 
відповідальності. І не гідні права но-
сити суддівську мантію.

Гучний корупційний скандал по-
трапив в поле зору Національного 
антикорупційного бюро України. І 
НАБУ зажадало справу собі. Відпо-
відно до закону, НАБУ може забрати 
для розслідування будь-яку коруп-
ційну справу, якщо вона стосується 
чиновників 1–2 категорій, і справа 
Назарука — їхня підслідність. Але...

Генеральний прокурор Віктор 
Шокін ( чи то звільнений, чи ні) ви-
требував справу Назарука собі осо-
бисто на розгляд. І тепер протягом 
місяця не виконує законну вимогу 
НАБУ про передачу справи. Хоча 
передати цю справу — це не його 
право вибору, це обов’язок Гене-
ральної прокуратури. Очевидно, що 
«прокурорські» не поспішають ви-
водити злочинця на чисту воду.

А «бурштиновий» мафіозі Наза-
рук не звільнений із СБУ — він ви-
ведений «у розпорядження», продо-
вжує значитися на службі, отримує 
зарплату, йому нараховується пен-
сія, він має право на пільги...

Юрій БУТУСОВ

Що подорожчає в Україні уже з 1 березня Усю інформацію 
адміністративно-
територіального 
устрою України 
систематизували 
на одному ресурсі

На Рівненщині викрито «бурштинову» мафію на чолі із 
заступником голови обласного СБУ

З 1 березня 2016 року на україн-
ців чекає чергове підвищення 

тарифів на електроенергію. Це буде 
вже третій етап зростання тарифів 
з п’яти, передбачених Постановою 
Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання. 

Також подорожчає й акцизний 
збір на алкоголь. «Укрінформ» під-
готував інфографіку про чергове 
підвищення тарифів.

Новий березневий тариф на 
електроенергію буде вищим за по-
передній на 25%. Зокрема, 1 кВт/год. 
обійдеться в 57 копійок при загаль-
ному споживанні до 100 кВт/год. на 
місяць, а при споживанні понад 100 
кВт/год. — у 99 копійок. А якщо ви 
споживаєте понад 600 кВт/год., то за 
1 кВт/год. доведеться платити вже 
1,56 грн. Такі тарифи будуть вста-
новлені як для міського, так і для 
сільського населення, у тому числі, у 
будинках з електроплитами.

Для населення, що користується 
електрообігрівними установками, 
тарифи зміняться наступним чином: 
при загальному об’ємі споживання до 
3 600 кВт/год. на місяць 1 кВт/год. ко-
штуватиме 57 копійок, а при спожи-
ванні понад 3 600 кВт/год. — 1,56 грн.

На українців із 1 березня також 
очікує підняття цін на алкоголь — 
подорожчання було перенесене з 1 
січня 2016 року. Експерти переко-
нані, що таке стрімке подорожчання 
лише зажене алкоголь у «тінь».

Отже, акцизний збір на пиво, 
кріплене та ігристе вино зросте удві-
чі — до 2,48 грн за літр, 7,16 грн за 
літр та 10,4 грн за літр відповідно. 
Також удвічі підвищиться акцизний 
збір на міцні спиртні напої — до 
105,8 грн за літр 100% спирту. 

Підготували: Мирослав ЛІСКОВИЧ, 
Ігор ЛЮБШИН

Будинок на Хмельницького в 
Києві цілеспрямовано руйнували
Про руйнування унікальної будівлі, під завалами якої 25 
лютого загинули дві людини, неодноразово писала депутат 
Київради Олена Єскіна. За її словами, стан будинку через 
роботи в ньому та на території постійно погіршувався, але 
рішучої реакції з боку влади міста та правоохоронців так і 
не було. «Будинок просто ламали, щоб побудувати на його 
місці 20-поверховий будинок. І про це абсолютно точно зна-
ли всі — поліція, міліція, прокуратура, Київрада, Охорона 
пам’яток — взагалі всі», — йдеться в дописі.

Чернівецькі студенти принесли 
труну під стіни Міносвіти
У вівторок під стінами Міністерства освіти і науки Украї-
ни кілька сотень студентів та викладачів Буковинського 
фінансово-економічного університету організували 
мітинг. У такий спосіб вони виступають проти рішення 
відомства приєднати їхній університет до Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича. До 
столиці мітингарі взяли труну, на якій розмістили надпис 
«Права студентів». Так студенти символічно демонструють, 
що чинна влада поховала їхні права на навчання в рідній 
альма-матері. 
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На стільки відсотків може 
подорожчати «соціальний» 
газ для населення з квітня. 
Нагадаємо, раніше регулятор 
встановив для населення ціну 
3 600 та 7 200 гривень. Актуально


