
Урядовий комітет із питань 
розвитку інфраструктури й 

екологічної політики підтримав 
ліквідацію Державної акціонер-
ної компанії «Автомобільні до-
роги України». 

Таке рішення прийняте під 
час засідання комітету, що відбу-
лося 6 липня під головуванням 
віце-прем’єр-міністра Валерія 
Вощевського, повідомляє прес-
служба Кабміну. 

«Так, одним із важливих 
кроків для реформування до-
рожньої галузі є передача об-
лавтодорів із державного управ-
ління на місцевий рівень. Цьому 
процесу заважає існування про-
міжної управлінської структури 
— ДАК «Автомобільні дороги 
України», якій підпорядковують-
ся обласні дорожні підприєм-
ства», — йдеться у повідомленні.

«Саме тому профільний уря-
довий комітет підтримав проект 
постанови, згідно з якою держав-
на акціонерна компанія ліквідо-
вується, а її дочірні підприємства 
— облавтодори — переходять до 
сфери управління Державного 
агентства автомобільних доріг», 
— повідомляє прес-служба. 
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Україна отримала від НАТО 
гроші, що призначалися для 
Росії
Міністерство оборони України заявляє, що Організація 
Північноатлантичного договору (НАТО) перенаправила 
майже всі кошти, які раніше призначалися для співп-
раці з Росією, на програми співробітництва з Україною. 
Про це на брифінгу повідомила речник Міноборони 
Вікторія Кушнір. За її словами, причиною цього стало 
припинення співпраці НАТО з РФ через її агресію щодо 
України. 

15
стільки мільйонів євро Єв-
ропейський Союз планує до-
датково виділити Україні для 
потреб тимчасово переміще-
них осіб. В Україні офіційно 
зареєстровано 1,3 мільйона 
вимушених переселенців. 
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Події

Кількість загиблих через війну 
з Росією вже перевищила 
6,3 тис. осіб 
«В цілому, з початку бойових дій у середині квітня 
2014 р. до 15 травня 2015 р., мінімум 6 тис. 362 люди-
ни (зокрема щонайменше 625 жінок і дівчаток) були 
зареєстровані як убиті й 15 775 — як поранені в зоні 
конфлікту на сході України. Багато людей вважається 
зниклими безвісти», — йдеться в доповіді ООН. За-
галом від конфлікту постраждало 5 млн осіб, кількість 
внутрішньо переміщених досягла 1,2 млн. 

У двох чиновників із ГПУ знайшли діаманти, гроші та боєприпаси 

У Києві затримано першого за-
ступника глави слідчого управ-

ління ГПУ Володимира Шапакіна 
та зама прокурора Київської області 
Олександра Корнійця за підозрою 
у вимаганні хабара в особливо ве-
ликих розмірах. Про це повідомив 
народний депутат Мустафа Найєм у 
Facebook. 

За його інформацією, при затри-
манні у чиновників знайшли в ціло-
му близько 500 тисяч доларів США, 
а також коштовності й цінні папери. 
Зокрема, під час обшуку в Шапакіна 
було знайдено $130 тис. у кабінеті; 
$30 тис. і 22 тисячі євро — у будин-
ку; $170 тис. і 500 тисяч гривень — у 
квартирі. А також документи на де-
позитні вкладення на суму 800 ти-
сяч гривень, незареєстровану вогне-
пальну зброю та боєприпаси. 

Під час обшуку в Корнійця та-
кож вилучили 35 пакетів із діаман-
тами. Загальна кількість каменів — 
65. 

За словами Найєма, операція 
проводилася під керівництвом за-
ступника Генпрокурора Давида 
Сакварелідзе та голови СБУ Василя 
Грицака. Водночас, як інформує де-
путат, за результатами цієї операції 
було відкрито кримінальне прова-
дження щодо Давида Сакварелідзе. 

«Справу відкрив перший заступ-
ник Генпрокурора Володимир Гузир 
за статтею «Захоплення державної 
установи». Річ у тому, що під час 
затримання чиновників був вико-
ристаний загін «Альфа», якому до-
велося виламувати двері в кабінетах 
затриманих», — повідомив нардеп 
Найєм. 

Яценюк хоче 
створити з 
Коломойським 
нафтовий гігант 

Прем’єр Арсеній Яценюк ви-
ступає за створення нафто-

вої вертикально інтегрованої 
компанії разом із власниками 
групи «Приват» на базі «Укрнаф-
ти», «Укртатнафти» (Кремен-
чуцький НПЗ) і державної «Укр-
транснафти». 

Про це він повідомив на ко-
легії Міненерго. «У нас у руках 
неймовірний актив на десятки 
мільярдів доларів. «Укртранснаф-
та» — державна, «Укрнафта»: 51% 
— держава, 49% — приватний 
акціонер; «Укртатнафта»: 43% — 
держава і 57% — приватний акці-
онер... Є пропозиція міністерству 
провести зустріч із приватними 
акціонерами, і давайте поверне-
мося до ідеї створення великої 
вертикально інтегрованої нафто-
вої компанії, Об’єднаної нафто-
вої компанії України», — сказав 
Яценюк. 

В «Укрнафті» (видобуток на-
фти) державі в особі «Нафтога-
зу» належить 50%+1 акція. Решту 
контролює група «Приват». В 
«Укртатнафті» (переробка) част-
ка НАК становить 43,05%. Група 
«Приват» і Олександр Ярослав-
ський контролює 57% заводу. 
«Укртранснафта» (транспорту-
вання) на 100% державна. 

«Автодор» 
ліквідовують 

Президент Петро ПОРОШЕНКО:

Адміністративно-територіальна 
реформа, яка сьогодні запрова-
джується в Україні, дасть широку 
можливість громадам бути голо-
вними розпорядниками коштів 
на місцевому рівні та вирішувати 
питання життєдіяльності людей. 
Про це розповів Президент України 
Петро Порошенко 1 липня журна-
лістам центральних і регіональних 
ЗМІ, презентуючи їм проект змін 
до Конституції України у частині 
децентралізації.

ГРОМАДА ВИРІШУВАТИМЕ, 
БУДУВАТИ ШКОЛИ ЧИ 
РЕМОНТУВАТИ ДОРОГИ 

Як зазначив глава держави, по-
трібно скоротити відстань, яка є між 
громадянином України і тим місцем, 
де приймаються найважливіші рі-
шення, для того, щоби забезпечити 
ефективне існування Української 
держави.

Децентралізація наближає владу 
до людей на відстань простягнутої 
руки. Не треба виїжджати за межі 
міста, для того щоб вирішити біль-
шість питань, пов’язаних із отри-
манням різноманітних довідок. Саме 
громада буде вирішувати, потрібно 
їй збудувати школу чи краще рекон-
струювати лікарню, прокласти нову 
дорогу чи залатати стару. Людям на 
місцях, за словами Президента, кра-
ще видно відповіді на ці питання, ніж 
із вікна адміністрації.

На рівень громад віддадуть ве-
личезний обсяг повноважень та фі-
нансових ресурсів, якими сьогодні 
розпоряджається президентсько-
урядова виконавча вертикаль.

Гарант Конституції запевнив, 
що децентралізація є надійним за-
побіжним засобом від авторитариз-
му та диктатури, бо розосереджує 
владу між тисячами суб’єктів і уне-
можливлює її концентрацію в таких 
обсягах, в яких вона вже стає небез-
печною для країни. Децентралізація 
влади наблизить українську політич-
ну систему до європейської та має 
об’єднати українське суспільство.

Президент пообіцяв негайно 
та практично без будь-яких змін 
оформити ці положення як проект 
відповідного закону та передати до 
Верховної Ради на розгляд. Петро 
Порошенко наголосив, що він лише 
суб’єкт подання, а справжніми ав-
торами є Українська конституцій-
на комісія (за словами Президента, 
вона виконала основну роботу) та 
Венеціанська комісія, яка зробила 
професійний експертний висновок, 
схваливши проект Конституційної 
комісії.

Президент зупинився на ключо-
вих позиціях проекту.

Левова частка управлінських 
функцій буде делегована на рівень 
громад, які і є первинною, головною 
одиницею в системі адміністратив-
но-територіального устрою України, 
його опорною конструкцією. Цен-
тральна влада поступається не лише 
повноваженнями та відповідальніс-
тю, — центральна влада поступаєть-
ся і фінансовими ресурсами.

Порошенко нагадав, що 1 липня 
настає 2-е півріччя, з якого, відповід-
но до закону про Бюджетний кодекс 
України, органи місцевого самовря-
дування отримають право вносити 
зміни до складу своїх бюджетів, ско-
риставшись повною мірою фінан-
совою децентралізацією. Відтепер 
пряма норма оновленої Конституції 
вимагатиме, щоби будь-яка зміна 
компетентності місцевого самовря-
дування обов’язково здійснювалася з 
одночасними відповідними змінами 
в розподілі фінансових ресурсів. Як 
каже пан Президент: «Не буде більше 
пустих обіцянок. Кожна позиція буде 

підтримана фінансово».

В УКРАЇНІ З’ЯВИТЬСЯ 
ІНСТИТУТ ПРЕФЕКТІВ

Інститут голів державних адмі-
ністрацій, які нині призначаються з 
Києва, буде скасовано. Оперативне 
управління областями та районами 
переходить до обласних і районних 
виконавчих комітетів, які формують-
ся радами відповідного рівня, що їх 
обирають люди. Виконкоми будуть 
підзвітні та підконтрольні лише об-
раним радам відповідного рівня.

Президент також наголосив, що 
децентралізація не означає посла-
блення центральної влади в таких 
питаннях, як оборона, зовнішня по-
літика, національна безпека, верхо-
венство права, дотримання грома-
дянських свобод. Призначатимуться 
префекти для нагляду за додержан-
ням Конституції та законів України. 
Призначатимуться і звільнятимуться 
префекти в такий самий спосіб, як 
нині голови держадміністрацій — 
указом Президента України за по-
данням Кабінету Міністрів України. 
Призначатимуть префектів із числа 
найдосвідченіших професіоналів, 
але від голів адміністрацій вони 
відрізнятимуться значно меншим 
обсягом повноважень. Префекти 
жодним чином не втручатимуться в 
оперативне управління, не матимуть 
жодного стосунку і не розпоряджа-
тимуться бюджетними потоками та 
будь-якими іншими фінансовими ре-
сурсами місцевого самоврядування. 
Вони не керуватимуть, а лише здій-
снюватимуть контрольно-наглядові 
функції. Префект матиме право зу-
пиняти дію актів місцевого самовря-
дування з мотивів їх невідповідності 

Конституції чи законам України з од-
ночасним зверненням до суду.

Президент, Конституційний Суд і 
Верховна Рада матимуть право спіль-
ними зусиллями притягати до від-
повідальності ті ради, які створять 
загрозу територіальній цілісності й 
національній безпеці України. У та-
ких випадках Президент як гарант 
Конституції негайно призупиняє 
повноваження відповідної ради чи 
голови ради, чи голови громади. Кон-
ституційний Суд має надати право-
ву оцінку, а парламент — ухвалити 
рішення про призначення позачер-
гових виборів відповідної ради чи 
голови громади.

«Принципово важливим вважаю 
право Президента як гаранта тери-
торіальної цілісності на миттєву ре-
акцію у вигляді ухвалення рішення 
про зупинення повноважень», — за-
значив Петро Олексійович. Венеці-
анська комісія погодила таке право і 
визнала його цілком обґрунтованим.

НІХТО СИЛОЮ 
НЕ ЗАСТАВЛЯТИМЕ 
ОБ’ЄДНУВАТИСЬ У ГРОМАДИ

Проект змін до Конституції не 
передбачає ніякого особливого ста-
тусу Донбасу. Проект припускає 
можливість специфічного порядку 
здійснення місцевого самовряду-
вання в окремих адміністративно-
територіальних одиницях Донецької 
та Луганської областей, що визнача-
ються окремим законом.

Порошенко висловив сподіван-
ня, що конституційна більшість у 
Верховній Раді, члени якої обирали-
ся під гаслами децентралізації, вико-
нають свої передвиборчі обіцянки: 
«Я не бачу підстав не підтримати за-
пропоновані зміни, тим більше, що 
вони жодним чином не зачіпають 
розподілу влади між Верховною Ра-
дою, урядом і Президентом, а стосу-
ються лише відносин центру із міс-
цевим самоврядуванням».

Президент запевнив, що ніх-
то нікого не має примушувати до 
об’єднання громад. Також наголо-
сив, що не ліквідується жодне село, 
не зміниться жодна назва. Україн-
ське село, селище, місто саме має 
визначати напрямок і перспективи 
свого розвитку.

Є побоювання із боку громадян, 
що Президент завдяки праву втруча-
тись у роботу громад отримає біль-
ше повноважень. Однак Петро По-
рошенко запевнив, що є вичерпний 
перелік підстав для того, аби було 
застосоване це право. Зокрема, це 
порушення Конституції в частині су-
веренітету, територіальної цілісності 
й загроза національній безпеці.

Мар’яна МЕТЕЛЬСЬКА,
Луцьк–Київ–Луцьк

У західних областях 9 липня 
мінлива хмарність, невеликий дощ. 
Температура вночі +16...+18 °C, 
вдень +23...+25 °C. 10 липня буде 
перемінна хмарність, без опадів. 
Уночі +13...+15 °C, денна темпера-
тура +17...+19 °C. 11 липня прогно-
зують мінливу хмарність, опадів не 
передбачається. Температура вночі 
+9...+11 °C, вдень +18...+20 °C. 

У північних регіонах 9 липня 
мінлива хмарність, дощ. Темпе-
ратура вночі +19...+21 °C, вдень 
+31...+33 °C. 10 липня буде неве-
лика хмарність, без опадів. Уно-
чі +14...+16 °C, вдень +22...+24 °C. 
11 липня синоптики прогнозують 
мінливу хмарність, невеликий дощ. 
Нічна температура +12...+14 °C, 
денна становитиме +18...+20 °C.

У Києві 9 липня мінлива 
хмарність, дощ. Нічна температу-
ра +20...+22 °C, денна +30...+32 °C. 

10 липня прогнозують невели-
ку хмарність, без опадів. Уночі 
+15...+17 °C, вдень +23...+25 °C. 
11 липня невелика хмарність, 
можливий дощ. Температура вночі 
+12...+14 °C, вдень +18...+20 °C. 

У східних регіонах 9 липня 
ясно і без опадів. Уночі +19...+21 °C, 
вдень +35...+37 °C. 10 липня хмар-
но з проясненнями, можливий 
дощ. Уночі +17...+19 °C, вдень 
+32...+34 °C. 11 липня невели-
ка хмарність, без опадів. Уночі 
+13...+15 °C, вдень +21...+23 °C.

У південних областях 9 лип-
ня стоятиме сонячна суха погода. 
Температура вночі +20...+22 °C, 
вдень +35...+37 °C. 10 липня буде 
хмарно з проясненнями, дощ. Уно-
чі +17...+19 °C, вдень +27...+29 °C. 
11 липня очікується ясна пого-
да, без опадів. Нічна температура 
+16...+18 °C, денна +24...+26 °C. 

 ПОГОДА

Децентралізація — надійний запобіжний 
засіб від авторитаризму і диктатури 

Ніхто нікого не має при-
мушувати до об’єднання 
громад. Не ліквідується 
жодне село, не зміниться 
жодна назва. Українське 
село, селище, місто саме 
має визначати напрямок і 
перспективи свого розвитку


