
У Луцьку із журналістами зустрівся 
народний депутат від «Блоку Петра 
Порошенка», перший заступник 
Голови комітету ВРУ з питань со-
цполітики, зайнятості та пенсійного 
забезпечення Сергій Каплін. Ви-
являється, у депутата розпочався 
тур Західною Україною з метою 
створення у кожному не тільки 
місті, а й райцентрі своєї приймаль-
ні. Потім він відвідає Центральну та 
Східну Україну. 

Каже, що мета його благородна 
— захищати права простих укра-
їнців, побудувати мережу з команд 
по всій Україні, де працюватимуть 
юристи, громадські активісти (воно 
й зрозуміло, адже скоро вибори до 
місцевих рад. — Авт). При необхід-
ності вони мобілізовуватимуть лю-
дей на захист прав. Якщо це питання 
загальнонаціональне — мобілізову-
ватимуть для впливу на Верховну 
Раду, Кабмін і Адміністрацію Прези-
дента. Якщо це питання локальне — 
мобілізація задля впливу на обласну 
держадміністрацію, міську раду. 

— Перша наша велика справа 
— тиск на уряд із метою зменшення 
розміру комунальних платежів, які 
завищені у три-п’ять разів, — розпо-
чав нардеп. — Їх реально у найближ-
чі тижні знизити мінімум у 3–2 рази 
(а це вже серйозна заява, побачимо, 
як втілиться. — Авт.). Друге: наших 
запасів газу всередині країни до-

статньо, щоб забезпечити українців 
блакитним паливом за собівартіс-
тю 26–30 доларів, а не 350–400. Газ 
із внутрішнього видобутку, згідно 
із законом, зобов’язані віддати на-
селенню. А уряд, по суті, частину 
добутого в Україні газу віддав олі-
гархам, а людям заклав у баланс газ, 
який купувався у Росії. І ми будемо 
всією групою вимагати створення 
тимчасової слідчої комісії, яка б роз-
слідувала, зокрема, злочини у цій 
частині. 

Сергій Каплін хоче дати суспіль-
ству відповідь на запитання: «У нас 
уряд святий чи корумпований?». 

— Доки живий я і Арсеній Пе-
трович, ми з’ясуємо, чи святий наш 
Прем’єр-міністр. Я офіційно хочу 
заявити: без змін уряду, підходів 
у частині діалогу влади із людьми 
ми вже цієї осені матимемо серйоз-
ні проблеми, — сказав депутат. — І 
ніхто під Кабміном пісень не співа-
тиме — це буде військовий заколот, 
який призведе до руйнації країни. 
Наше завдання — дати людям у руки 
зброю у вигляді підтримки свого 
депутата, громадських організацій, 
формування потужної мережі ко-
манд. Що в результаті вийде — по-
літична сила чи громадська органі-
зація — відповідь на це дасть історія 
і перебіг подій протягом поточного 
року. Наше завдання, по суті, ство-
рити народну опозицію, дати людям 
можливість вступити в діалог із вла-

дою, безпосередньо з парламентом, 
із урядом. 

Також Сергій Каплін заявив, що 
знає про наміри восени «Народним 
фронтом» зірвати вибори. А вони, на 
його думку, необхідні, бо, за його сло-
вами, «привести до логічного завер-
шення перший етап політичної лю-
страції, який відбувся після Майдану, 
можна виключно через вибори». 

— Створено робочу групу безпо-
середньо в Міністерстві юстиції, яка 
розробляє юридичний план такого 
зриву, — розповів Сергій Микола-
йович. — І я знаю, що таке велике 
бажання є в Арсенія Петровича, бо 
вони усвідомлюють, що, коли при-
йдуть на вибори з результатом 2–3% 
підтримки, це означатиме політичне 
банкрутство еліти цієї партії — Тур-
чинова, Пашинського й інших. Це 
означатиме розвал фракції «Народ-
ного фронту», негайну термінову 
відставку Прем’єр-міністра, пере-
форматування коаліції у парламенті. 

А ще, переконує політик, за його 
спостереженнями, найбільшою про-
блемою в країні є політична коруп-
ція. 

— Формується парламент, у пар-
ламенті є господарі, такі собі акці-
онерні товариства, є люди, в яких 
контрольний пакет над кожним ак-
ціонерним товариством, там є раби 
— народні депутати, яких змушують 
голосувати за ті чи інші речі, — по-
яснює Сергій Каплін. — Усі домовле-
ності починаються і закінчуються в 
кабінеті голови Верховної Ради. Так 
було, є і буде, якщо ми не змінимо 
систему. 

На думку Сергія Капліна, в Укра-
їні не потрібний інститут Прем’єр-
міністра, його роботу має виконува-
ти Президент. 

— Ми не маємо ні часу, ні мож-
ливостей дозволити собі двох наці-
ональних лідерів, — заявив політик. 
— Я не розумію, для чого нам 25 чле-
нів уряду, в багатьох країнах світу їх 
12–16. Я не розумію, для чого нам 
районні й обласні державні адміні-
страції: там задіяно близько ста ти-
сяч наших громадян — це в два рази 
більше, ніж бійців АТО. То виберіть 
— годувати армію дармоїдів чи ар-
мію, яка захищає українців? Ми по-
винні обирати Генерального Проку-
рора. Ми маємо скоротити кількість 
народних депутатів до ста. 

Питань економічного розви-
тку депутат не порушував, лише за-
уважив, що сільське господарство — 
«нога, на яку треба обіпертися, щоб 
встати Україні з колін». 

Олена СТЕПАНЧЕНКО 

Росія виставила на кордоні з 
Донбасом десятки тисяч вій-

ськових, щоб завадити бойовикам 
на військовій техніці повернутися 
на територію РФ. Про це заявив 
речник Адміністрації Президента 
України з питань АТО Андрій Ли-
сенко. 

«РФ не просто створює форти-
фікаційні споруди вздовж кордону 
з Україною — там уже давно стоїть 
близько 40 тисяч військовослуж-
бовців як регулярних збройних 
сил РФ, так і внутрішніх військ 
МВС Росії. Крім цього, прийнято 
рішення про будівництво форти-

фікаційних споруд для того, щоб 
бойовики, які хочуть повернутися 
назад, на територію РФ, не змогли 
скористатися цією можливістю, і 
їм уже не буде зворотного шляху», 
— наголосив він. 

За його словами, військова 
техніка, яку раніше перекинули до 
України, виїхати на територію РФ 
не зможе і буде заблокована. 

«Це дуже чіткий сигнал для 
тих найманців, які зараз перебува-
ють на Донбасі, що якщо вони вже 
сюди приїхали, то звідси вони вже 
не зможуть виїхати», — зазначив 
Лисенко. 

Про це голова Верховної Ради 
України Володимир Гройсман 

повідомив у вівторок, 26 травня. 
Спікер парламенту очікує, що у 
Верховній Раді буде всього близько 
п’яти законопроектів про вибори 
народних депутатів і вибори до міс-
цевих рад. За його словами, необ-
хідно буде з кількох альтернативних 
законопроектів підготувати один 
базовий. 

Як зазначив Гройсман, у невели-
ких містах, селах і селищах вибори 
відбуватимуться за мажоритарною 
системою, а у великих діятиме сис-
тема відкритих списків. Спікер та-
кож зазначив, що дискусійним ли-
шається питання прохідного бар’єра 
на виборах: «У деяких ініціативах є 
пропозиції забезпечити прохідний 
бар’єр на рівні 5% для партій, а якщо 
будуть блоки, то на рівні 7%». 
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З цінних паперів сина 
Януковича знято арешт 
Арешт на майно Олександра Януковича було накла-
дено 1 квітня 2014 року. Апеляційний суд Києва зняв 
арешт, у тому числі на цінні папери. Щоб уникнути 
розблокування ресурсів, у день суду Держфінмоніто-
ринг, зважаючи на нові обставини, ухвалив рішення 
повторно зупинити видаткові фінансові операції в 
цінних паперах за відкритим у банку рахунком. Майно 
Януковича може бути остаточно розблоковане, якщо 
до 28 травня Генпрокуратура повторно не звернеться 
до суду про накладення арешту. 

21,7
стільки гривень становити-
ме до кінця року офіційний 
середній курс долара США. 
Саме такий показник за-
кладений у Держбюджеті й 
Меморандумі з Міжнарод-
ним валютним фондом. 
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Росія будує стіну на кордоні, щоб не дати 
бойовикам вийти з Донбасу 

Генерал НАТО: РФ розгорнула стратегічні 
системи, здатні до ядерного удару 

Головнокомандувач НАТО в Єв-
ропі Філіп Брідлав звинуватив 

Росію в розгортанні стратегічних 
систем, які здатні до завдавання 
ядерного удару. Про це повідомляє 
Bloomberg. 

За його словами, у нього немає 
«прямих доказів» розміщення ро-
сійської ядерної зброї. 

«Проте багато систем, які росі-
яни використовують для доставки 
ядерної зброї, є системами подвій-
ного призначення — вони можуть 
бути або для звичайної, або для 
ядерної зброї, і деякі з цих систем 
розгорнуті,» — сказав Брідлав. 

Він також підкреслив, що у 
НАТО немає необхідності коригу-
вати ядерну стратегію, але першо-
чергове завдання організації — бути 
готовою дати «впевнену, надійну й 
ефективну ядерну відповідь». 

Як повідомлялося, в НАТО 
серйозно стурбовані заявами РФ 

про можливе розміщення в Криму 
ядерної зброї. 

Раніше в альянсі заявляли, що 
реагують на ядерну загрозу Росії й 
уже зробили деякі кроки. 

Крадії в погонах: у Міноборони черговий 
корупційний скандал 

Події

Між Львовом та польським 
кордоном будуватимуть платний 
автобан 
«Укравтодор» через рік після публічного анонсу відновлен-
ня будівництва платної дороги Львів–Краковець нарешті 
«дозрів» оголосити офіційний конкурс. Про це повідомляє 
прес-служба відомства. Нагадаємо, заява про «реанімацію» 
будівництва прозвучала в «Укравтодорі» ще в липні минулого 
року. Протяжність майбутньої дороги — 84,4 км. Вона про-
ходитиме паралельно безплатній трасі, яка діє нині. 

Міноборони закуповує на-
мети в півтора разу дорож-

че за ринкову ціну. Йдеться про 
цьогорічні закупки. Підозріла 
фірма-підрядник, котра існує тро-
хи більше року, виграє тендери з 
різноманітних товарів, «прокру-
тивши» з минулого літа більше 
40 млн грн коштів Міноборони. 

Міністерство оборони уклало 
угоду з ТОВ «Сівертекс» на заку-
півлю наметів на загальну суму 
21,99 млн грн. Про це повідомля-
ють «Наші гроші» з посиланням 
на «Вісник державних закупівель». 
Як зазначається, замовлено 500 
комплектів типу УСБ-56 за ціною 
39 460 грн/к-т і 74 комплекти типу 
УСТ-56 по 30 588 грн/к-т. Разом 
із тим гуртову партію наметів 
УСБ-56 зараз можна знайти по 
25–34 тис. грн, а УСТ-56 — від 15 і 
до 26 тис. грн. 

Нагадаємо, восени минуло-

го року армія вже закуповувала 
такі намети значно дешевше: по 
26 100 грн за УСБ-56 і 19 300 грн за 
УСТ-56. Тоді тендерна ціна також 
перевищувала ту, яку можна було 
знайти у відкритих джерелах, — 
18–20 тис. грн і 10–19 тисяч відпо-
відно. 

Власником чернігівського «Сі-
вертексу» є Олександр Лавренюк, 
фірма заснована 31 січня минулого 
року. Вигравати тендери компанія 
почала в липні, за цей час отрима-
ла від військових низку замовлень 
на загальну суму 43,83 млн грн. 
Усі замовлення фірма отримува-
ла за переговорною процедурою, 
оскільки йшлося про потреби 
Нацгвардії та прикордонників. 

Як відомо, внутрішній аудит 
Міноборони виявив збитки на 
суму 382,85 млн грн упродовж січ-
ня–квітня 2015 року, з цієї суми 
відшкодовано 36,55 млн грн. 

Гройсман анонсував 
новий закон про 
місцеві вибори У західних областях 28 трав-

ня хмарно, можливі грози. Темпе-
ратура повітря вночі +9...+11 °C, 
вдень +17...+19 °C. 29 травня не-
велика хмарність, без опадів. Уно-
чі +8...+10 °C, денна температура 
+16...+18 °C. 30 травня прогнозу-
ють сонячну погоду, переважно 
без опадів. Температура вночі 
+9...+11 °C, вдень +21...+23 °C. 

У північних регіонах 28 трав-
ня очікується мінлива хмарність, 
грози. Температура вночі +12... 
+14 °C, вдень +22...+24 °C. 29 трав-
ня хмарно з проясненням, без 
опадів. Уночі +10...+12 °C, вдень 
+19...+21 °C. 30 травня синоптики 
прогнозують хмарну погоду, дощі. 
Нічна температура +12...+14 °C, 
денна становитиме +21...+23 °C.

У Києві 28 травня обіцяють 
мінливу хмарність, дощ. Нічна 
температура +11...+13 °C, денна 
+19...+21 °C. 29 травня буде хмар-

на суха погода. Вночі +11...+13 °C, 
вдень +22...+24 °C. 30 травня 
мінлива хмарність, коротко-
часний дощ. Температура вночі 
+13...+15 °C, вдень +20...+22 °C. 

У східних регіонах 28 трав-
ня очікується мінлива хмарність, 
дощ. Уночі +13...+15 °C, вдень 
+28...+30 °C. 29 травня перемінна 
хмарність, можливі грози. Нічна 
температура +15...+17 °C, денна 
+24...+26 °C. 30 травня мінли-
ва хмарність, дощитиме. Вночі 
+15...+17 °C, вдень +26...+28 °C. 

У південних областях 
28 травня хмарно з прояснен-
нями, дощ. Температура вночі 
становитиме +12...+14 °C, вдень 
+23...+25 °C. 29 травня буде мін-
лива хмарність, без опадів. Уно-
чі +13...+15 °C, вдень +25...+27 °C. 
30 травня очікується ясна суха 
погода. Нічна температура 
+13...+15 °C, денна +26...+28 °C. 

 ПОГОДА

Нардеп Сергій КАПЛІН: Рада дозволила громадянам ловити 
чиновників на хабарах 

Верховна Рада дозволила гро-
мадянам фіксувати отримання 

хабара на аудіо- та відеопристрої. 
Закон передбачає впроваджен-

ня інституту громадського обви-
нувачення, тобто можливість пору-
шувати кримінальні провадження 
з ініціативи будь-яких фізичних чи 
юридичних осіб, яким стало відомо 
про факти корупції. 

Цим законом із кримінального 
законодавства виключили статті, 
які забороняли придбання, збут чи 
використання спеціальних техніч-
них засобів отримання інформації. 

«Якщо зараз хтось у залі сидить 
із годинниками Apple або з окуля-
рами Google, то це теж речі, які під-
падають під чинну статтю», — по-
яснив депутат Андрій Кожем’якін, 
який представляв законопроект. 

Тепер громадяни матимуть 
можливість зафіксувати факти ви-
магання чи отримання хабара і 
зможуть на основі цих матеріалів 
вимагати порушення криміналь-
них справ. 

Якщо прокурори будуть сабо-
тувати відкриття проваджень чи 
оголошення підозри, то громад-
ський обвинувач матиме право 
звертатися до суду напряму. 

Доки живий я і Арсеній Петрович, ми 
з’ясуємо, чи святий наш Прем’єр-міністр 


