
Мільярдер перекрив одеситам 
і гостям міста прохід на кра-

щий пляж Одеси товстими бетон-
ними стінами. Не заспокоївшись 
на цьому, він забетонував у цих 
стінах загострене скло від розбитих 
пляшок і пустив по території сто-
рожових псів. Про це повідомив на 
своїй сторінці у Facebook очільник 
Одеської області Міхеіл Саакашвілі. 

«Як ми дізналися, він прилі-
тає раз на місяць на вертольоті, а 
в інший час величезна огороджена 
територія пустує. Порушені зако-
ни України, які передбачають без-
перешкодний доступ до берегової 
лінії, так само, як і Кримінальний 
кодекс України, оскільки створена 
явна загроза здоров’ю та життю 

громадян. Усе це безчинство відбу-
вається багато років при потуран-
ні влади всіх рівнів, незважаючи 
на численні скарги громадян і ста-
рання громадянських активістів», 
— ідеться у повідомленні. 

«Відсьогодні цьому беззакон-
ню ми покладемо край. Радий роз-
повісти, що вперше за багато років 
звичайні громадяни стали засма-
гати і плавати на цьому пляжі. 
Найближчими днями ми повністю 
очистимо територію», — додав Са-
акашвілі. 

Крім того, керівник області за-
явив, що попереджає і наразі мир-
но закликає зняти всі бетонні за-
горожі на пляжах, поки їх не зняли 
на очах усього світу. 
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Скандальному прокурору 
збільшили заставу 
до 6,4 мільйона
Апеляційний суд збільшив колишньому першому за-
ступнику начальника головного слідчого управління 
ГПУ Володимиру Шапакіну заставу до 6,4 мільйона 
гривень. Як відомо, 5 липня Шапакін і заступник про-
курора Київської області Олександр Корнієць були 
затримані за підозрою у вимаганні хабара в особливо 
великих розмірах. 

12
стільки мільярдів гривень 
потрібно додатково для про-
ведення індексації зарплат 
і пенсій в Україні, заявив 
Прем’єр Арсеній Яценюк. 
Сума може бути отримана від 
детінізації економіки. 
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Центр оцінювання якості освіти зловили 
на підробці результатів ЗНО 

Події

ЄС виділяє Україні 600 млн євро
Євросоюз виділить Україні 600 млн євро першого траншу 
макрофінансової допомоги загальним обсягом 1,8 млрд 
євро. Про це повідомив голова представництва ЄС в 
Україні Ян Томбінський на круглому столі в Києві. Також 
Томбінський зазначив, що Євросоюз і надалі надаватиме 
технічну, консультативну і технічну допомогу Україні на 
шляху реформ. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 
Україна та ЄС 22 травня підписали угоду на 1,8 млрд євро. 
Як випливає з документа, перші 600 млн євро допомоги 
будуть виділені без додаткової перевірки. 

На Волині за сприяння влади на посади 
повертаються старі кадри 
На Волині за активного сприяння 
місцевої влади на чолі з головою 
Волинської ОДА Володимиром 
Гунчиком відбуваються спроби по-
вернення на посади представників 
старої корумпованої влади, відро-
дження корупційних схем, а процес 
люстрації практично заблокований.

14 липня 2015 року з Держав-
ного агентства лісових ресурсів 
України на адресу Волинського об-
ласного управління лісового та мис-
ливського господарства надійшов 
наказ про проходження стажування 
сином колишнього одіозного голови 
управління часів Януковича Богдана 
Колісника — Романом Колісником. 
У наказі зазначено, що Роман Ко-
лісник претендує на посаду заступ-
ника голови Волинського обласного 
управління лісового та мисливсько-
го господарства і з 15 по 28 липня 
2015 року буде стажуватися саме на 
цій посаді. 

Такий крок є не чим іншим, як 
відвертою, неприхованою та осо-
бливо цинічною спробою «лісової 
мафії» відновити свій контроль над 
галуззю, відродити попередні коруп-
ційні схеми та знову повернутись у 

владу, яку вони втратили після по-
валення Януковича. Вочевидь, задля 
цього представники колишньої вла-
ди, за якою стоїть Богдан Колісник, 
об’єднали свої зусилля і виступили 
єдиним фронтом із нинішнім ке-
рівництвом Держагентства лісових 
ресурсів України та головою Волин-
ської ОДА.

Після того, як Держлісагентство 
очолив Олександр Ковальчук, якого 
поставив на цю посаду призначений 
за квотою «Самопомочі» міністр 
агрополітики України Олексій Пав-
ленко, повернення на посади старих 
кадрів набуло системного характеру. 

Аналогічні процеси відбувають-
ся в інших сферах Волинської облас-
ті. На митницю повертаються кадри 
часів Януковича. Люстрація фактич-
но повністю заблокована. Боротьба 
з корупцією не проводиться. Контр-
абанда, «кришування» злочинного 
бурштинового бізнесу, безвідпові-
дальність влади і недієвість право-
охоронних органів і судів є реаліями 
сьогодення.

Відповідальний за такий стан 
справ безпосередньо голова Волин-
ської ОДА Володимир Гунчик, який 
став уособленням контрреволюції 

в нашому краї. Враховуючи ретро-
градний світогляд цього посадовця, 
не варто дивуватись, якщо він уже 
зараз активно підшукує на посаду 
свого першого заступника людину, 
яка здобула великий управлінський 
досвід за часів перебування при вла-
ді Партії регіонів. 

Відбувається «люстрація навпа-
ки» — як наслідок того, що в країні 
не було прийняте дієве люстрацій-
не законодавство, запропоноване 
«Свободою», а той ліберальний за-
кон про очищення влади, який іс-
нує, показав свою половинчастість і 
неспроможність. 

Хочемо застерегти нинішню 
владну коаліцію та її волинського 
намісника Володимира Гунчика, що 
потурання «регіоналам», їхнім васа-
лам і корумпованим кадрам із мину-
лого, блокування процесу люстрації, 
реальних реформ і боротьби з ко-
рупцією становить пряму загрозу 
для існування України. І за такі дії їм 
доведеться відповідати перед укра-
їнським народом. 

Петро ГЕРАСИМЕНКО,
заступник голови Волинської 

обласної організації ВО «Свобода» 

Як повідомляє Генпрокурату-
ра, 21 липня була проведена 

спільна спецоперація Генеральної 
Прокуратури України, Служби 
безпеки та Міністерства внутріш-
ніх справ України в Українському 
центрі оцінювання якості освіти. 
Є всі підстави вважати, що керів-
ництво цього центру зловживало 
своїм службовим становищем і 
вчинило низку тяжких злочинів. 

У ході слідства встановлено, 
що службові особи керівного скла-
ду Українського центру оціню-
вання якості освіти Міністерства 
освіти і науки України організува-
лись у стійке злочинне об’єднання 
для несанкціонованого, з викорис-
танням службового становища, 
втручання до «Системи оцінюван-
ня якості освіти» і «Реєстру осіб, 
які пройшли зовнішнє незалежне 
оцінювання» для зміни інформа-
ції, що обробляється в ньому, на 
користь третіх осіб. 

Такі дії надавали цим особам 
незаконні переваги у доступі до 
вищої освіти, отримання відзнак 
(медалей) та оплаті навчання за 
бюджетні кошти, одночасно об-
межуючи доступ до освіти обдаро-

ваній молоді.
Таким чином, вказані службові 

особи використали зовнішнє неза-
лежне оцінювання, яке є основним 
інструментом боротьби з корупці-
єю в сфері освіти, для створення 
у власних інтересах та інтересах 
третіх осіб корупційного механіз-
му доступу до вищої освіти. 

У ході проведених 21.07.2015 
Генпрокуратурою спільно з 
СБУ та МВС обшуків вилучено 
комп’ютерне обладнання з доказа-
ми зазначених протиправних дій. 

Генеральною Прокуратурою за 
матеріалами департаменту контр-
розвідувального захисту інтересів 
держави в сфері інформаційної 
безпеки СБУ розпочато кримі-
нальне провадження за фактами 
несанкціонованого втручання та 
зміни інформації в «Реєстрі осіб, 
які пройшли зовнішнє неза-
лежне оцінювання» за ч. 3 ст. 28, 
ч. 3 ст. 362, ст. 363, ч. 2 ст. 15, ч. 2 
ст. 364 КК України. Досудове роз-
слідування доручено ГСУ МВС 
України. Наразі вирішується пи-
тання про обрання вказаним осо-
бам запобіжних заходів. 

Саакашвілі повернув одеситам пляж, який 
привласнив собі київський мільярдер

Що стоїть за нормою скерованого 
до Конституційного Суду законо-
проекту «Про внесення змін до 
Конституції», яка стосується не-
контрольованих Києвом територій 
Донбасу? Цитуємо: «Особливості 
здійснення місцевого самовряду-
вання в окремих районах Доне-
цької та Луганської областей визна-
чаються окремим законом». Що це 
означатиме в подальшому? 

Для тих, хто не звернув увагу. По-
рошенко, Гройсман, Нуланд, Ягланд 
тощо виправдовують (пояснюють, 
аргументують, кому що більше до 
вподоби) конституційну згадку про 
закон щодо особливостей здійснення 
місцевого самоврядування в окремих 
районах Донецької та Луганської об-
ластей необхідністю дотримання 
Мінських домовленостей (МД). Тоб-
то Київ цього не приховує. Навпаки, 
наша влада постійно підкреслює, що 
чітко дотримується цих угод.

Для тих, хто забув. Єдиний пункт 

Мінських угод, де є чіткі терміни 
виконання — це 11 пункт. І саме це 
стало аргументом, за допомогою яко-
го Брюссель, Берлін, Вашингтон та 
Москва змогли змусити Київ вико-
нувати його, не чекаючи, поки будуть 
виконані інші вимоги, що не містять 
посилань на дати.

11 пункт — це єдиний пункт угод, 
який Москву насправді цікавив.

Для тих, хто не помітив. Київ 
не тільки чітко виконує приписи 
11 пункту, але й надає їм юридич-
ної сили. Виконавши першу частину 
11 пункту, Київ буде змушений ви-
конати другу частину. Ще раз цитую 
— «прийняття постійного законо-
давства про особливий статус окре-
мих районів Донецької та Луганської 
областей відповідно до заходів, вка-
заних у примітках (прим. 1) до кінця 
2015 року». Чому змушений? Дивись 
вище: тому що Київ чітко дотриму-
ється МД; тому що там вказана дата, 
і нам про це неодмінно нагадають; 
тому що зобов’язання набуває узако-

неного вигляду. 
У змінах до Конституції не зга-

дується конкретний закон. Там про-
сто написано «визначається окремим 
законом». Можуть залишити стару 
версію, змінити, ухвалити новий. 
Але. Мінські угоди містять чіткий 
припис. Ці вимоги сформульовані у 
примітці 1 до пункту 11. Цитуємо:

— освобождение от наказания, 
преследования и дискриминации лиц, 
связанных с событиями, имевшими 
место в отдельных районах Доне-
цкой и Луганской областей;

— право на языковое самоопреде-
ление;

— участие органов местного са-
моуправления в назначении глав орга-
нов прокуратуры и судов в отдельных 
районах Донецкой и Луганской облас-
тей;

— возможность для центральных 
органов исполнительной власти 
заключать с соответствующи-
ми органами местного самоуправ-
ления соглашения относительно 
экономического, социального и куль-
турного развития отдельных райо-
нов Донецкой и Луганской областей;

— государство оказывает по-
ддержку социально-экономическому 
развитию отдельных районов Доне-
цкой и Луганской областей;

— содействие со стороны 
центральных органов власти тран-
сграничному сотрудничеству в 
отдельных районах Донецкой и Лу-
ганской областей с регионами Россий-
ской Федерации;

— создание отрядов народной ми-
лиции по решению местных советов 
с целью поддержания общественного 
порядка в отдельных районах Доне-
цкой и Луганской областей;

— полномочия депутатов 
местных советов и должностных 
лиц, избранных на досрочных 
выборах, назначенных Верховной Ра-
дой Украины этим законом, не могут 
быть досрочно прекращены.

Для тих, хто ще товаришує із здо-
ровим глуздом. Нам пропонують усе 
це узаконити, звільнити від відпові-
дальності злочинців і фінансувати їх 
за бюджетний кошт. 

Для тих, хто не розучився дума-
ти. Висновки робіть самі.

Що насправді означає особливий 
статус Донбасу 
«Нам пропонують звільнити від відповідальності злочинців і фінансувати їх за рахунок українського 
бюджету», — пише журналіст Сергій Рахманін у своїй колонці для «Дзеркала тижня» 

У західних областях 23 липня 
прогнозують мінливу хмарність, 
місцями можливий дощ. Темпе-
ратура повітря вночі +19...+21 °C, 
вдень +32...+34 °C. 24 липня буде 
мінлива хмарність, подекуди 
дощитиме. Нічна температура 
+19...+21 °C, денна +25...+27 °C. 
25 липня прогнозують невелику 
хмарність, пройдуть дощі. Тем-
пература вночі +17...+19 °C, вдень 
+29...+31 °C. 

У північних регіонах 23 лип-
ня впродовж дня очікується 
ясна погода, без опадів. Темпе-
ратура вночі +17...+19 °C, вдень 
+29...+31 °C. 24 липня буде неве-
лика хмарність, без опадів. Уно-
чі +19...+21 °C, вдень +31...+33 °C. 
25 липня синоптики прогнозу-
ють сонячну погоду, переважно 
без опадів. Нічна температура 
+16...+18 °C, денна становитиме 
+28...+30 °C. 

У Києві 23 липня обіцяють 
ясну погоду, без опадів. Нічна 

температура +17...+19 °C, денна 
+30...+32 °C. 24 липня синоптики 
прогнозують невелику хмарність, 
без опадів. Уночі +20...+22 °C, 
вдень +31...+33 °C. 25 липня ясно, 
переважно без опадів. Темпе-
ратура вночі +19...+21 °C, вдень 
+30...+32 °C. 

У східних регіонах 23 лип-
ня невелика хмарність, без опа-
дів. Уночі +15...+17 °C, вдень 
+29...+31 °C. 24 липня буде со-
нячно та сухо. Нічна температу-
ра +16...+18 °C, денна +30...+32 °C. 
25 липня ясно, без опадів. Уночі 
+16...+18 °C, вдень +32...+34 °C.

У південних областях 23 лип-
ня синоптики прогнозують со-
нячну суху погоду. Температура 
вночі становитиме +19...+21 °C, 
вдень +31...+33 °C. 24 липня 
буде ясно і без опадів. Уночі 
+19...+21 °C, вдень +33...+35 °C. 
25 липня очікується ясна погода, 
без опадів. Нічна температура 
+21...+23 °C, денна +31...+33 °C. 

 ПОГОДА


