
Експерти Комітету виборців 
України розробляють законо-

проект, що має на меті зменшити 
масштаби підкупу виборців. 

КВУ рекомендує Верховній 
Раді внести відповідні зміни до за-
конодавчих актів, якими буде чіт-
кіше виписано склад такого злочи-
ну, як підкуп виборців. Необхідно 
зазначити, що підкуп передбачає, 
зокрема, надання неправомірної 
вигоди виборцю благодійними 
фондами, громадськими організа-
ціями, які мають назви, співзвучні 
з назвами партій–суб’єктів вибор-
чого процесу, кандидатами, або 
використовують таку ж комбіна-
цію позначень (слова, літери, циф-
ри, зображувальні елементи, поєд-
нання кольорів), яку використовує 
партія–суб’єкт виборчого процесу, 
кандидат у передвиборній агітації. 

Такий масштабний непрямий 
підкуп виборців було зафіксовано у 
м. Чернігові на проміжних виборах 
народного депутата України (одно-
мандатний виборчий округ № 205). 
Упродовж двох тижнів у місті діяло 
5 пунктів із роздачі продуктових на-
борів від імені благодійного фонду 
«Укроп», назва і символіка якого збі-
гаються з однойменною політичною 
партією. За різними оцінками, такі 
відкриті механізми непрямого під-
купу виборців охопили понад 40 000 
жителів, що мешкають на території 
одномандатного виборчого округу 
№ 205. Така практика схиляння ви-
борців до продажу голосів продовжу-
валась і в день голосування. 

Цей законопроект дасть під-
стави правоохоронцям реагувати 
на згадані правопорушення і запо-
бігати їх виникненню.

Прогресу у виконанні мін-
ських домовленостей немає, 

а ймовірність повномасштабно-
го вторгнення російської армії в 
Україну залишається високою. 
Про це заявив перший заступ-
ник начальника Генерального 
штабу Збройних сил України 
Геннадій Воробйов на зустрічі 
з командувачем Військово-по-
вітряних сил Збройних сил 
США у Європі Френком Горен-
цом, повідомляє Генштаб ЗСУ у 
Facebook. 

Він вказав на те, що «росій-
ські терористи» постійно пору-
шують мінські домовленості.

«Іноді для збереження жит-
тя і здоров’я українських вій-
ськових та місцевих мешкан-
ців ми вимушені вести вогонь 
у відповідь, але навіть у такій 
ситуації ми ніколи не ведемо 
вогонь по населених пунктах, 
бо там можуть перебувати ци-
вільні українці», — сказав Во-
робйов. 

«У цей час ми повністю 
контролюємо ситуацію, а угру-
пування військ у районі прове-
дення АТО дозволяє адекватно 
реагувати на зміни в обстанов-
ці», — запевнив він. «Також, 
виходячи з інформації, яка у 
нас є, залишається високою 
ймовірність повномасштабно-
го вторгнення Збройних сил 
Російської Федерації», — додав 
Воробйов. 

На зустрічі, в якій також 
брав участь командувач Пові-
тряних сил ЗСУ Сергій Дроздов, 
українська сторона подякувала 
США за конструктивну співп-
рацю, зокрема в обміні досвідом 
підготовки різноманітних під-
розділів, та військово-технічну 
допомогу Збройним силам Укра-
їни. 

У свою чергу американський 
генерал Френк Горенц наголо-
сив на важливості свого візиту 
для отримання повної карти-
ни подій, які відбуваються на 
сході України, та налагодження 
тіснішої співпраці у військовій 
сфері. 

«Нещодавно ми заверши-
ли військову операцію в Аф-
ганістані, під час якої НАТО 
опрацювало комплекс нових 
методик застосування різно-
манітних військ. Основною 
відмінністю є те, що там ми по-
вністю контролювали повітря-
ний простір, тож ваш досвід 
АТО для нас дуже важливий», 
— зазначив він. 

Відомості.інфо

№29 (771) 

30 липня - 5 серпня 2015 року

http://www.vidomosti.info/

Україна виплатила 
120 мільйонів доларів 
й уникла дефолту
Україна виплатила 120 мільйонів доларів за євроо-
блігаціями, випущеними в 2012 році, не допустивши 
дефолту. П’ятирічні папери були випущені 17 липня 
2012-го на суму 2 мільярди доларів під 9,25% річних. 
У вересні 2015 року Україна дорозмістить єврооблі-
гації ще на 600 мільйонів доларів. Є ймовірність, що 
остаточна угода буде досягнута 31 липня, коли Україна 
повинна отримати 1,7 мільярда доларів від МВФ. 

5
на стільки мільярдів до-
ларів зменшився борг за 
прем’єрства Арсенія Яценю-
ка. Глава уряду повідомив, що 
за період його перебування 
на посаді держборг знизився 
з 73 до 68 млрд дол. 
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КВУ розробляє законопроект, що 
зменшить масштаби підкупу виборців

Події

Французьким депутатам за візит 
до Криму загрожує до 8 років 
в’язниці
Генпрокуратура почала перевірку за фактом візиту 
французьких депутатів до окупованого Криму. «Горе-
французам загрожує від 5 до 8 років. Генеральна 
Прокуратура України вже розпочала перевірку. Всі ті, 
хто входив до складу французької делегації, всі ті, хто 
дозволив собі цинічно наплювати на українські закони та 
вести «переговори» з окупантами, — всі вони понесуть 
відповідальність», — написав нардеп Логвинський. 

Єремеєва готують 
до лікування 
за кордоном 

«Стан Ігоря Єремеєва стабільно 
покращується. Він повністю 

готовий для транспортування за 
кордон для подальшого лікування 
та реабілітації, — повідомляє офі-
ційний сайт народного депутата. 
— Наразі очікується підтверджен-
ня готовності його прийняття від 
закордонної клініки. Необхідність 
в оперативному хірургічному втру-
чанні — відсутня».

Як відомо, Ігор Єремеєв у ре-
зультаті невдалого падіння з коня 
отримав закриту черепно-мозкову 
травму. Ігор Миронович очолює 
депутатську групу «Воля народу» у 
Верховній Раді. Він разом із іншим 
депутатом цієї групи Степаном Іва-
хівим є співвласниками промисло-
вої групи «Континіум». 

У Генштабі кажуть, 
що ймовірність 
повномасштабного 
вторгнення РФ 
зберігається

Закінчення, початок на 1 стор.
Яценюк запропонував міністру 

МВС України, а також його заступ-
никам провести програму обміну 
працівників Луцької та Київської 
поліції. «Дороги різні, волинські во-
дії теж відрізняються від столичних, 
отримати досвід варто, і варто цьому 
посприяти», — підкреслив голова 
Кабміну.

Після цього Прем’єр-міністр 
України вручив державні нагороди за 
особливу мужність у захисті держав-
ного суверенітету й цілісності Укра-
їни 14 працівникам роти патрульної 
служби міліції особливого призна-
чення «Світязь» УМВС України у Во-
линській області.

«Коли в Києві говорять «рота 
«Світязь», — зауважив міністр вну-
трішніх справ України Арсен Аваков, 
— мають на увазі перш за все дві най-

більш значимі події: вихід із Іловай-
ська та Вуглегірська. Я пригадую, як 
ви тоді приїздили до мене на зустріч. 
Ви були втомленими, але радісни-
ми. В цьому ваші мужність і сила. У 
цьому також і заслуги вашого коман-
дира. Сьогодні Олександр не з вами, 
він голова Департаменту патрульної 
поліції міста Києва МВС України. А 
все тому, що я переконаний, що нова 
українська поліція повинна склада-
тися передусім із таких, як ви. І це 
правильно, що сьогодні Сашко тут, 
із вами, але хочу надати можливість 
саме йому представити нового ко-
мандира роти «Світязь» —  бойового 
офіцера Сергія Козака».

«Наше завдання — щоб у Луцьку 
городяни побачили, що є нова якість 
спілкування з громадянами з боку 
правоохоронної системи. 24 години 
на добу і сім днів на тиждень 20 па-

трулів будуть перебувати на вулицях 
міста з тим, щоби гарантувати без-
пеку громадян, допомогти кожній 
людині, якщо вона потребує допо-
моги, боротися зі злочинністю, — 
аби кожен, хто проживає в Луцьку, 
почувався в безпеці», — наголосив 
Яценюк. 

Того ж дня Арсеній Петрович 
відвідав міський центр надання ад-
міністративних послуг, щоб ознайо-
митися з його діяльністю й оцінити 
результати. 

Директор ЦНАПу Лариса 

Карп’як розповіла главі уряду: щодня 
працівники обслуговують близько 
900 клієнтів, 60% із яких — підпри-
ємці. Єдине, що хотілося би змінити, 
— збільшити кількість електронних 
послуг, щоб узагалі забути про черги.

Роботу електронної системи цен-
тру презентувала перший заступник 
міністра юстиції Наталія Севостья-
нова. Вона зауважила, що черги — це 
пройдений етап, запровадження цієї 
системи дасть змогу населенню вирі-
шувати свої питання швидко. Відте-
пер клієнту не потрібно заповнюва-

ти 15 сторінок тексту, бо спрощена 
форма вміщується на одному лист-
ку. І тому, якщо у людини щось змі-
нилося, варто лише відправити нові 
дані електронною чи звичайною по-
штою. Основа цієї реформи полягає 
в тому, що оформлений через Інтер-
нет документ, роздрукований на до-
машньому принтері, має ту ж силу, 
що й документ зі штампом.

На завершення Прем’єр-міністр 
зауважив, що це перше Міністер-
ство юстиції, яке руйнує класичну 
централізацію корупції, бо роздає 
функції на низи, таким чином лікві-
дуючи корупційну схему. А запрова-
джена реформа забезпечує мінімаль-
ний контакт між простою людиною 
та державним службовцем, що знову 
ж таки є протидією корупції, адже 
«комп’ютеру хабара не даси».

Любов ШЕКЕЛЬ

Аваков і Яценюк у Луцьку презентували 
створення нової поліції

У західних областях 30 лип-
ня прогнозують мінливу хмар-
ність, без істотних опадів. Темпе-
ратура повітря вночі +13...+15 °C, 
вдень +22...+24 °C. 31 липня 
буде мінлива хмарність, подеку-
ди дощитиме. Вночі +12...+14 °C, 
вдень +20...+22 °C. 1 серпня про-
гнозують ясну погоду, опадів не 
очікується. Температура вночі 
+10...+12 °C, вдень +26...+28 °C. 

У північних регіонах 30 лип-
ня впродовж дня очікується мін-
лива хмарність, дощитиме. Тем-
пература вночі +14...+16 °C, вдень 
+24...+26 °C. 31 липня буде неве-
лика хмарність, ітиме дощ. Вночі 
+12...+14 °C, вдень +23...+25 °C. 
1 серпня синоптики прогнозу-
ють мінливу хмарність, неве-
ликий дощ. Нічна температура 
+11...+13 °C, денна становитиме 
+24...+26 °C. 

У Києві 30 липня обіця-
ють хмарну погоду з прояснен-
нями, дощ. Нічна температура 

+15...+17 °C, денна +25...+27 °C. 
31 липня синоптики прогнозують 
хмарну погоду з проясненнями, 
місцями грози. Вночі +15...+17 °C, 
вдень +19...+21 °C. 1 серпня ясно, 
без опадів. Температура вночі 
+14...+16 °C, вдень +25...+27 °C. 

У східних регіонах 30 лип-
ня сонячно, без опадів. Уночі 
+19...+21 °C, вдень +32...+34 °C. 
31 липня буде ясно та сухо. Ніч-
на температура +20...+22 °C, ден-
на +34...+36 °C. 1 серпня соняч-
но, переважно без опадів. Уночі 
+16...+18 °C, вдень +30...+32 °C. 

У південних областях 30 лип-
ня синоптики прогнозують со-
нячну суху погоду. Температура 
вночі становитиме +20...+22 °C, 
вдень +31...+33 °C. 31 липня 
буде ясно і без опадів. Уночі 
+19...+21 °C, вдень +29...+31 °C. 
1 серпня очікується сонячна по-
года, переважно без опадів. Нічна 
температура +18...+20 °C, денна 
+28...+30 °C. 
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