
Колишній прес-секретар АТО 
звинуватив силове відомство 

у брехні. Про це Олексій Дми-
трашківський повідомив під час 
інтерв’ю українському новинному 
порталу.

«Доношу до Вас інформацію 
про те, що штаб АТО брехав і про-

довжує брехати про втрати укра-
їнської сторони в зоні бойових дій. 
Мені дуже шкода, що я теж брав 
участь у цій пропаганді. Штаб 
навмисно зменшує втрати, щоб 
тримати під контролем настрій 
жителів України. Це є військовою 
халатністю та цинічним злочи-
ном», — розповідає Дмитрашків-
ський.

«Коли був Іловайський котел, 
я ще перебував на посаді спіке-
ра. Кожен день ми отримували 
зведення з зони бойових дій, які 
містили текст на три друковані 
сторінки. Однак до нас надходив 
наказ від «верхівки» і ми були зму-
шені скорочувати дані. Українські 
жителі не повинні були знати про 
величезні втрати нашої армії в 
Іловайську та в боях за Савур-Мо-
гилу. Я прошу вибачення у всього 
народу України за свою брехню. Я 
подаю до суду позов на верхівку 
Міністерства оборони», — підсу-
мував колишній спікер.
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Вартість голосів на місцевих ви-
борах, що відбудуться 25 жов-

тня, залежно від регіону складе від 
200 до 500 гривень. Про це сказала 
заступник генерального директора 
ВГО Комітету виборців України На-
талія Линник у ефірі телеканалу 24. 
Вона закликала МВС розслідувати 
злочини щодо підкупів виборців. 
Адже їхня громадська організація 
має менше можливостей фіксува-
ти подібні правопорушення, ніж 
правоохоронці. «У міліції є слідчі, 
які можуть досконало вивчити, як 
відбувається підкуп»,— зазначила 
вона. За її словами, під час виборів 
будуються структури за принципом 
мережевого маркетингу, де той, хто 
приводить людей, отримує відсотки 
за продаж голосу.  

Щоб потрапити до НАТО, 
Україні потрібно удосконалити 
армію
НАТО готова до прийняття нового члена, але Україна 
насамперед повинна модернізувати свою армію. Про 
це генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг за-
явив у ефірі телеканалу «Інтер». Також генсек зазначив, 
що НАТО повністю підтримує Україну. «Ми підтримуємо 
вашу територіальну цілісність і суверенітет. Підтриму-
ємо виконання Мінських угод. Це єдиний спосіб для 
України відновити контроль над кордонами. 

250
стільки тисяч гривень становить сума 
збитків від вибуху в Одесі, який стався 
біля будівлі СБУ 27 вересня. Всього за 
останній рік сума, витрачена містом 
на відновлення майна після вибухів, 
перевищила 1,5 мільйона гривень.
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На окупованих територіях по-
різному готуються до виборів. 

Про це повідомляє керівник групи 
військово-політичних досліджень 
«Інформаційний спротив» і народ-
ний депутат Дмитро Тимчук.

Оскільки «мери» окупованих 
міст вже завчасно призначені, 
вибори в жовтні розглядаються 
як непотрібні, а явка очікується 
низька. Водночас, їх розглядають 
як крок до легалізації «ДНР».

«Проведення даних «виборів» 
розглядається виключно як за-
сіб тиску на Київ з метою виходу 
на анонсовані представниками 
«ДНР» вибори 21.02.2016, які вва-
жаються варіантом подальшої 
легалізації «ДНР». В «уряді ДНР» 
обговорюється можливість взяття 
участі 21.02.2016 у виборах «ДНР» 
політичних партій, зареєстрова-
них у Міністерстві юстиції Укра-
їни. Ці партії повинні будуть ста-
ти на облік у «ЦВК» і «Мін’юсті» 
«ДНР», — пише Тимчук.

Також нардеп повідомляє, 
що для участі в лютневих вибо-
рах розглядаються місцеві ор-
ганізації партій «Русский блок», 
«Російсько-Український союз» та 
Слов’янська партія, представники 
яких знаходяться на тимчасово 
непідконтрольній Україні терито-
рії. Інша ситуація, за інформацією 
Тимчука, складається в так званій 
«ЛНР». Там, повідомляє нардеп, 
напередодні виборів голів міст і 
районів «ЛНР», які заплановані на 
1 листопада, російські «куратори» 
планують залучити кандидатів від 
руху «Мир Луганщині» до обгово-
рення теми інтеграції «ЛНР» в РФ 
і можливості проведення рефе-
рендуму з цього питання. «За вка-
зівкою російських «кураторів», лі-
дери «ЛНР» повинні поширювати 
заяви про надходження «великої 
кількості звернень» від місцевого 
населення щодо проведення рефе-
рендуму про приєднання «ЛНР» 
до Росії», — заявляє нардеп.  

Події

У день проведення місцевих 
виборів Україна перейде на 
зимовий час
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів на тери-
торії України 25 жовтня о 4 годині за київським часом 
скасовується літній час із переведенням годинникової 
стрілки на одну годину назад. Зимовий час вводиться в 
багатьох країнах для економії електроенергії. Літній час 
використовують близько 80 країн світу. Уперше годин-
никову стрілку перевели в 1908 р. у Великобританії. 

Дмитрашківський: Штаб АТО брехав 
українцям про втрати

Стало відомо, за 
скільки готуються 
«купувати» голоси 
українців на 
місцевих виборах 

Олег БЕРЕЗЮК: На митниці залишається, 
як мінімум, один бюджет країни
Минулого тижня з робочим візитом 
Волинь відвідав голова фракції по-
літичного об’єднання «Самопоміч» 
у Верховній Раді Олег Березюк. 
Депутат побував на митниці, де мав 
зустріч з її керівником, зокрема, 
піднімав питання необхідності 
спільного, разом з іноземними 
компаніями, управління митниця-
ми. Про свої враження від по-
баченого та почутого розповів на 
прес-конференції, а також виклав 
свою позицію щодо таких важливих 
питань як тарифи, судочинство, 
вибори до місцевих органів влади, 
війна на Сході... 

ГРОШІ З МИТНИЦЬ ІДУТЬ У 
КИШЕНІ, А НЕ В БЮДЖЕТ 

— Півтора року тому внаслідок 
прямої демократії впав режим Яну-
ковича, однак нічого на митниці 
так і не змінилося, — каже Олег Ро-
манович. — І ще, як мінімум, один 
бюджет країни, а керівник митниці 
нам сказав, що й не один, а два, й 
надалі залишається поза держав-
ною казною. На моє переконання, 
сьогодні пряму відповідальність за 
саботаж організації роботи мит-
ниці несуть голова ДФС Украї-
ни пан Насіров і Прем’єр-міністр 
України Яценюк. Чому? Декілька 
місяців тому фахівці з фінансів на-
шої фракції, вивчивши ситуацію в 
митній системі, а точніше — про-
аналізувавши корупційну складову 
в ній, висловилися за те, що було 
б доцільно в Україні застосува-
ти відомий у світі інструмент, як 
позбутися «тіньових коштів» на 
митниці — це спільне управління 
з іноземними компаніями: швей-
царськими, німецькими, британ-
ськими, які на цьому практикують. 
Так зробили в Індонезії, Болгарії, 
колишніх країнах Югославії. Пів-
року тому Яценюк мав розмову з 
Прем’єр-міністром Британії, який 
готовий був таку ініціативу під-
тримати, однак до сьогодні Кабінет 
міністрів і ДФС навіть не відписали 
листа тій компанії, яка зголосилася 
це робити. Ми були здивовані, коли 
й сам Президент висловив сумнів, 
щодо користі спільного управління 
митницями з іноземцями, — ніби-
то українці можуть самі. Справді, 
українці багато можуть самі, але за 
24 роки нашої «високопрофесійної» 
діяльності ми не зуміли зробити 
так, щоб українська митниця слу-
жила українському народові. Мит-
ниця є одним із наріжних каменів 

бюджетоутворення. На цьому жи-
вуть, можливо, декілька тисяч лю-
дей у країні, але 40 млн страждають.

Що я почув на митниці? Вияв-
ляється, вони згодні й очікують по-
двійного паралельного управління. 
Адже сьогодні на Волинській мит-
ниці вже декілька місяців не пра-
цює сканер: чи тому, що поламався, 
чи тому, що він має не працювати. 
Для його ремонту потрібно всього 
лише 148 тисяч гривень. Смішна 
сума, але чомусь цих грошей ніхто 
не дає. При спільній роботі з іно-
земними колегами провели б ау-
дит технічних можливостей нашої 
митниці: чи функціонують ваги, 
сканери, інші засоби, котрі дозво-
ляють робити ті речі, які на сьогод-
ні робляться «на око». А «на око» 
дорівнює — «на кишеню», тільки не 
державну. 

Наявність паралельного обліку 
та паралельного управління прине-
сло б в Україну нові форми співп-
раці з міжнародним товариством. 
На превеликий жаль, українська 
митниця, в тому числі й Волинська, 
не знає середніх біржових цін на 
товари, які вони розмитнюють, ко-
ристуються інструкціями ДФС, ін-
дикативними цінами, що є прямою 
корупцією та маніпуляцією.

Ви знаєте, що у Володимирі-
Волинському довгий час працює з 
перебоями звичайнісінький рент-
генівський апарат? Кажуть, грошей 
нема. У гірському районі Львівської 
області цього року було 46 укусів 
змій — і жодної ампули анатоксину. 

У Львові помер молодий хлопець 
від ботулізму — тільки тому, що 
немає сироватки. Це другий фронт, 
де гинуть люди тільки через те, що 
держава не може налагодити робо-
ту митниць. А гроші є, вони лежать 
у Львові, на Волині, в Чернівцях, 
Одесі — там, де є митниці.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПРОКУРОР 
ПОВИНЕН ПІТИ У ВІДСТАВКУ

— На превеликий жаль, Ге-
неральна прокуратура також не 
хоче реформуватися. Ще наші по-
передники прийняли Закон «Про 
прокуратуру». Нам запропонува-
ли його підтримати. Але оскільки 
прокуратура, нам кажуть, не може 
так швидко реформуватися, відтер-
мінувати введення цього закону на 
1 січня 2016 року. Ми були проти, 
виник конфлікт у парламенті. У від-
повідь за «непокору» мали обшук 
у нашого претендента на мера в 
Харкові, виїмку документів у на-
шого народного депутата у Львові. 
Нарешті добилися: Закон вступив 
у дію з липня цього року. Але тут 
виявилася цікава річ. Наші народні 
депутати на чолі з Оленою Сотник 
дослідили, що підзаконні акти, які 
були розроблені на виконання За-
кону, суперечать духові та букві За-
кону, який був прийнятий. Зокрема 
в галузі підбору нових кадрів. Ство-
рена система закритості.  Людей 
призначатимуть з тих, які є там уже 
працюють. Питається: який сенс 
було приймати Закон? Кого ми ду-

римо врешті-решт знову? Вже тіль-
ки через маніпуляції Генеральний 
прокурор повинен покинути своє 
місце. Ми це сказали Президентові 
України. Для нього це було знена-
цька. Генеральна прокуратура — це 
насправді єдиний орган в державі, 
який потрібен. При якісній роботі 
Генеральної прокуратури всі інші 
органи будуть працювати.

ТАРИФИ — ПЕРЕРАХУВАТИ 

— Наші колеги-депутати, зо-
крема Олена Бабак, протягом мі-
сяця працюють з НКРЄ і доводять 
комісії в професійний експертний 
спосіб, що тарифи пораховані за не-
правильною методикою, без враху-
вання основних важливих компо-
нентів. Просто нехай перерахують 
їх, — і тарифи автоматично зни-
зяться до 30%. 

СУДОЧИНСТВО ПОТРЕБУЄ 
РЕФОРМ

— Судочинство в Україні не 
реформоване і його дійсно важко 
реформувати в один момент. Для 
цього потрібен час. Але 300 суддів  
вищих інстанцій, на нашу вимогу, 
мають вже бути звільнені. Відчува-
ємо опір. 

ТЕ, ЩО ТРИМАЄ НАС В 
КОАЛІЦІЇ

Є сили, які хочуть розпусти-
ти парламент. Якщо б ми жили в 

Швейцарії, Німеччині чи Польщі 
— я був би абсолютно не проти, бо 
кожна зміна — це шанс для покра-
щення. Але наша держава потре-
бує рік-півтора стабільної роботи, 
бо якщо ми зараз знову кинемося 
у вибори, а вибори завжди посла-
блюють державу як інституцію, ви-
никає питання — чи не виграє в цій 
ситуації третя сторона, яка сьогодні 
з нами у війні?  Це те, що тримає 
нас в коаліції. Але, якщо з коаліції 
вийде ще одна фракція, то, звісно, 
процес виборів запуститься. 

ПРО ВИБОРИ ДО МІСЦЕВИХ 
ОРГАНІВ ВЛАДИ

—Працюючи 9 місяців у Києві, 
хочу сказати, що держава й управ-
лінські процеси в країні майже не-
керовані. Тому, переконаний, сьо-
годні сила державного управління 
знаходиться безпосередньо в кож-
ному місті — Луцьку, Горохові, Ко-
ломиї, Одесі тощо. Ми повинні при-
мушувати уряд в Києві працювати з 
сильними управлінськими система-
ми в містах і селах. Дайте людям на 
місцях можливість дбати про свою 
економіку, соціальне життя, свою 
безпеку.

ТИМЧАСОВА ІЗОЛЯЦІЯ 
ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ 
ТЕРИТОРІЙ

— Я мав розмову з Генеральним 
секретарем НАТО і там повторив 
те, про що ми говоримо вже декіль-
ка місяців: маємо віковічного воро-
га, не можемо самі з ним впоратися, 
бо він сильний. Знаємо, що Захід-
на Європа та Схід не хоче з ним 
зв’язуватися і не буде замість нас 
воювати. Вихід один — ізолювати 
від тіла країни тимчасово окуповані 
території. Ізолювати політично — 
ніяких виборів, економічно, воєн-
но. Гуманітарно допомагати — будь 
ласка, скільки завгодно. Тому, коли 
нам зараз кажуть: ви мусите про-
вести вибори на Донбасі, я ставлю 
запитання: серед кого? Ми хіба не 
знаємо, хто там тепер живе? Завтра 
вони захочуть мати представни-
цтво у Верховній Раді. І будуть мати 
— 25 чи 30 людей. А це означатиме 
руйнацію політичної системи кра-
їни, постійне протистояння. Тому 
наша проста пропозиція — тимча-
сова ізоляція тимчасово окупова-
них територій. 

Людмила ШИШКО

«ДНР» має намір легалізуватися в Україні, 
а «ЛНР» бачить себе у складі Росії


