
Тепер нова патрульна служба пра-
цюватиме за презумпцією право-
ти поліцейського. Про це під час 
відвідування Національної академії 
внутрішніх справ, де проходять 
навчання курсанти — майбутні па-
трульні, повідомив міністр внутріш-
ніх справ Арсен Аваков. 

«Думка у нас така була, що якщо 
поліцейський зупинив машину і 
вказав на те, що вона здійснила 
порушення, то спочатку підкоряй-
ся, а потім оскаржуй, а не навпаки 
— «доведіть, що це я». Тобто пре-
зумпція правоти поліцейського... 
Без цього об’єктивно працювати 
неможливо», — зазначив він. 

Нагадаємо, ще в 2010 році 
Конституційний Суд України по-
становив, що презумпція невину-
ватості поширюється також і на 
адміністративні правопорушення. 
Так, у п. 4.1 рішення КСУ № 23-
рп/2010 від 22.12.2010 ідеться що: 
«Конституційний Суд України дій-
шов висновку, що адміністративна 
відповідальність в Україні та про-
цедура притягнення до адміністра-
тивної відповідальності ґрунтують-
ся на конституційних принципах і 
правових презумпціях, які зумовле-
ні визнанням і дією принципу вер-
ховенства права в Україні». 

«Елементами верховенства пра-
ва є принципи рівності та спра-
ведливості, правової визначеності, 
ясності й недвозначності правової 
норми, оскільки інше не може за-
безпечити її однакове застосуван-
ня, не виключає необмеженості 
трактування у правозастосовній 
практиці та неминуче призводить 
до сваволі», — зазначено в рішенні 
Конституційного Суду. 

Виходячи з цього, КС дійшов 
висновку, що ст. 62 Конституції 
(особа вважається невинуватою у 

вчиненні порушення і не може бути 
піддана кримінальному покаранню, 
доки її провину не буде доведено в 
законному порядку і встановлено 
обвинувальний вирок судом. Ніх-
то не зобов’язаний доводити свою 
невинуватість у вчиненні злочину) 
поширюється і на адміністративні 
порушення. 

Річ у тому, що суперечка з по-
ліцейським і міліціонером на дорозі 
не матиме жодного сенсу, якщо в 
обов’язки поліцейського входитиме 
лише складання адміністративно-
го протоколу. Сам протокол — це 
не покарання, а лише фіксація об-
ставин. Саму ж справу має розгля-
дати суд, і в суді поліцейський буде 
зобов’язаний надати докази прови-
ни водія. Однак Яценюк і Аваков 
хочуть, щоб поліцейський сам вер-
шив суд і ніхто сторонній не оціню-
вав його доказів. 

При цьому, в разі скасування 
презумпції невинуватості для всіх 
адміністративних правопорушень, 
вона скасовується й у тих справах, 
які розглядає саме суд. Тобто лю-
дину прямо позбавляють права на 
справедливий суд і виносити вирок 
будуть без жодного доказу її про-
вини — лише зі слів поліцейського. 
Природно, що це призведе до шква-
лу позовів до Європейського суду 
з прав людини, оскільки в Україні 
сьогодні є серйозна недовіра до 
судів щодо об’єктивного розгляду 
справ у спорах між простим гро-
мадянином і державою. Тому водіїв 
фактично заганяють у позицію «за-
вжди винного»: тебе призначили 
злочинцем, і ти навіть не можеш до-
вести зворотного. 
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Українські бійці отримали потужну 
протитанкову зброю 

В «Опозиційному блоці» 
назріває розкол 
На засіданні фракції «Опозиційного блоку» у ві-
второк виник конфлікт між керівництвом партії та 
нардепом Вадимом Рабиновичем. Згідно з повідо-
мленням, сварка спалахнула через різні погляди на 
стратегію майбутньої діяльності партії. На порядок 
денний засідання навіть винесли питання про 
виключення Рабиновича з фракції. До прийняття 
цього рішення справа не дійшла. Джерело додало, 
що, попри провал у розгляді питання Рабиновича, в 
«Опозиційному блоці» назріває розкол. 

23
стільки тисяч, або 8,4%, 
випускників цього року не 
отримають сертифікати ЗНО, 
оскільки не набрали необ-
хідної кількості балів. Про це 
інформує Український центр 
оцінювання якості освіти. 

2

Армійські підрозділи на Дон-
басі прийняли на озброєння 

вітчизняні аналоги ПТРК Javelin. 
Українська «Стугна» може влучати 
у танки на відстані більше 5 км. 

У зоні проведення АТО під-
розділи ЗСУ мають чим атакувати 
та зупиняти ворожі танки. Про 
це розповідається у сюжеті «5 ка-
налу». Згідно з технічними харак-
теристиками, вітчизняний ПТРК 
здатний знищувати цілі на відста-
ні більше п’яти кілометрів і за сво-
єю ефективністю не поступається 
американським аналогам. 

«Ракета «Стугна», завдяки сис-
темі лазерного наведення, здатна 
вразити ціль розміром із аркуш 
паперу формату А4 з відстані 
5,5 км, — заявив у інтерв’ю «5 ка-
налу» перший заступник генди-
ректора концерну «Укроборонп-

ром» Сергій Пінькас. — Це аналог 
американської ракети Javelin, яку 
ми бачили на недавній вистав-
ці IDEX  2015 в Еміратах. Однак 
Javelin коштує в рази дорожче і 
працює на відстані 2–2,5 км від 
цілі, в ідеальних умовах — на від-
стані 4 км. 

Бойовики «ДНР» готують референдум 
про приєднання до Росії 

Прес-центр АТО повідомляє, 
що в Торезі Донецької облас-

ті бойовики готують референдум 

про приєднання до Росії, а до До-
нецька прибуває група професій-
них снайперів. 

«У Торез днями прибув ешелон 
із військовою технікою та боєпри-
пасами. Також серед іншого ван-
тажу були і бюлетені майбутнього 
«референдуму» з уже готовими 
відмітками про приєднання до 
Росії», — повідомляє прес-центр у 
Facebook. 

«Імовірно, явка на «референ-
думі» знову перевищить сто від-
сотків. До розвантаження були 
залучені в’язні виправно-трудової 
колонії», — йдеться в повідомлен-
ні. 

Томенко вважає, що Яценюк «кришує» лісовий бізнес 

Події

Рада скасувала 1,5% 
військовий збір для населення 
з валютних операцій 
За прийняття в цілому законопроекту № 2436 проголо-
сували 249 депутатів при необхідних 226. Нагадаємо, 
ЗУ «Про внесення змін до Податкового кодексу України 
та деяких інших законодавчих актів України» було 
тимчасово введено новий загальнодержавний збір 
— військовий збір, який стягується за ставкою 1,5% з 
доходів фізичних осіб. 

На Луганщині затримали 11 фур, які везли 
продукти терористам 

На Луганщині в селищі Роди-
на, розташованому на лінії 

розмежування, затримані 11 фур 
із продуктами для бойовиків так 
званої «ЛНР». Про це повідомля-
ється на сайті керівника Луган-
ської військово-цивільної адміні-

страції Геннадія Москаля. 
За його даними, 11 вантажівок, 

виявлених у ході поїздки в Родину, 
про яку ніхто із силовиків не був 
попереджений, були заповнені олі-
єю, помідорами, печивом, котячим 
і собачим кормом та чекали мож-
ливості, щоб проїхати на окупова-
ну територію. 

«Це селище, яке є крайньою 
контрольованою Україною точкою 
на Луганщині й яке постійно об-
стрілюється бойовиками, має бути 
повністю заблоковане для сторон-
нього транспорту. А воно пере-
творилося на прохідний двір для 
комерсантів, що торгують із теро-
ристами», — зазначає Москаль. 

Також повідомляється, що зна-
йдені у Родині вантажівки затри-
мані. За вказівкою Москаля від-
крито кримінальне провадження 
за фінансування тероризму. 

«Як відомо, ініційований нами 
закон про введення мора-

торію на експорт необробленої де-
ревини мав на меті зупинити то-
тальне знищення лісів в Україні. А 
найважливіше — покласти кінець 
«середньовічному» підходу до ви-
користання природних ресурсів і 

позбутися тавра останньої країни 
Європи, яка тотально вивозить ліс 
цінних порід для продажу за кор-
дон, — сказав у інтерв’ю «Обозрева-
телю» голова Комітету ВР із питань 
екологічної політики, природоко-
ристування та ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи доктор 
політичних наук Микола Томенко. 
— Натомість щойно отримав інфор-
мацію від працівників Секретаріату 
Кабінету Міністрів про те, що уряд 
за підписом Прем’єр-міністра Арсе-
нія Яценюка подав Президенту про-
позицію ветувати цей законопроект 
із міркувань, що він створить про-
блеми для лісової галузі України та 
суперечитиме нашим міжнародним 
зобов’язанням… 

Ми вже провели стільки диску-
сій — і під час підготовки цього за-
конопроекту, і між першим і другим 
читанням... Створюється таке вра-
ження, що міністри й уряд на чолі 
з Яценюком досі «свято вірять», що 
немає корупції в лісовій галузі й усі 
гроші від продажу лісу-кругляка ли-
шаються робітникам, які працюють 
по селах і депресивних районах гір, а 
також — у місцевих бюджетах. 

Що стосується наших міжнарод-
них зобов’язань, то нагадаю, що під 
час дискусій експерти міжнародних 

організацій, до речі, цілком пози-
тивно поставилися до компромісу, 
що ми маємо «перехідні» періоди 
для впровадження норм цього зако-
ну (заборона на вивезення для всіх 
порід дерев, окрім сосни, діє з 1 січня 
2016 року, а щодо сосни — з 1 січня 
2017-го). Це дає можливість викона-
ти наші міжнародні зобов’язання та 
підготувати деревообробну галузь 
до нових законодавчих умов. 

Загальний висновок такий: коли 
ми говоримо про лісову корупційну 
галузь, то раніше важко було сказа-
ти, хто її підтримує, очолює, «кри-
шує», якщо хочете. 

Коли ж уряд за підписом 
Прем’єр-міністра Яценюка надав 
пропозиції ветувати цей законопро-
ект про мораторій на вивезення нео-
бробленої деревини з України, то все 
стало на свої місця. 

До речі, як кажуть поінформова-
ні джерела, для тих, хто сьогодні за-
робляє на вивезенні лісу-кругляка, 
підготовка урядового вето обійшла-
ся зовсім недешево. 

Сподіваюся, що в Адміністрації 
Президента не підтримають про-
позицію уряду Яценюка, гарант, 
незважаючи на згадані пропозиції 
вето, підпише цей закон і він стане 
обов’язковим для виконання». 

  ДОВІДКА

Законом України «Про міліцію» введено декілька виключних підстав для 
зупинки працівниками ДАІ транспортних засобів, а саме: порушення ПДР; 
відсутність номерів на автомобілі або іншому транспортному засобі або 
наявність знака, який не відповідає вимогам закону; явна присутність ознак, 
які будуть свідчити про несправність; наявність ознак, що асоціюються з ДТП, 
злочинами чи адміністративними порушеннями; оголошення транспортного 
засобу в розшук; інформація про використання транспорту незаконно. Також 
інспектор ДАІ має право зупинити транспортний засіб, якщо є дані про те, що 
водій або його пасажири мають стосунок до злочину, або якщо водія необхід-
но залучити для допомоги постраждалим. Якщо проводяться цільові заходи, 
відпрацювання, оперативні плани, перевіряються документи на засіб або 
право користування ним; виконуються рішення про обмеження руху; є необ-
хідність закріпити вантаж належним чином; порушується порядок викорис-
тання звукових або світлових сигналів, теж проводиться зупинка. Інспектор 
ДАІ зобов’язаний представитися, повідомити причину зупинки. Зупинка для 
перевірки техстану без ознак несправностей неприпустима. 

З 1 червня водіям заборонять 
сперечатися з даішниками 

Україна отримає від Канади $30 млн 
на розвиток і боротьбу зі злочинцями 

Канада виділить Україні біль-
ше 30 млн дол. на розвиток. 

Про це на брифінгу після зустрічі 
з українським керівництвом пові-
домив міністр закордонних справ 
Канади Роберт Ніколсон, передає 
УНН. 

За його словами, канадський 
уряд має намір профінансувати 
програми розвитку малого та се-
реднього бізнесу, атомної енергети-
ки та боротьби зі злочинністю. 

«Мені особливо приємно по-
відомити, що Канада виділяє до-
датковий пакет допомоги. Канада 
профінансує програми з протидії 
організованій злочинності, програ-
ми підтримки малого та середньо-
го бізнесу, а також для посилення 
атомної безпеки. Цей пакет вклю-

чає 30 млн дол. (канадських дола-
рів) на підтримку малого та серед-
нього бізнесу», — сказав він. 

Окрім того, Ніколсон зазначив, 
що канадський уряд надасть Укра-
їні близько 5 млн дол. на програми 
захисту кордону, включаючи про-
грами поставки обладнання для 
оборони рубежів, іще 3,5 млн дол. 
— на програми електрифікації, під-
вищення безпеки атомних електро-
станцій, а також на будівництво 
в Чорнобильській зоні об’єкта 
«Укриття». 

Нагадаємо, раніше Канада на-
дала Україні військових інструкто-
рів та технічну допомогу. Україн-
ська місія канадських військових 
триватиме до березня 2017 року. 


