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Актуально

У Дніпропетровську прикрили 25
гральних закладів
Працівники поліції вилучили обладнання на суму понад 4
мільйони гривень. Усі виявлені гральні заклади були ретельно замаскованими та працювали в цілодобовому режимі. Однак більшість клієнтів приходила пограти ввечері
або вночі. У кожному закладі існувала своя клієнтська база.
Гравці заздалегідь повідомлювали адміністраторів про свій
візит. Вхід до залів облаштували камерами зовнішнього
відеоспостереження. Якщо відвідувач викликав підозру,
йому просто не відчиняли двері. Заклади розташовувалися
в окремих павільйонах, підвалах.

У Луцьку побили громадських активістів
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лютого о 20.10 до чергової
частини Луцького відділу
поліції надійшло повідомлення від
27-річної мешканки Луцька про
те, що в під’їзді будинку на вулиці
Потебні невідомі особи побили її
чоловіка. 36-річного потерпілого
госпіталізували в нейрохірургію
Луцької міської клінічної лікарні.
У нього діагностували закриту
черепно-мозкову травму, струс
головного мозку, розсічення частини голови. Постраждалий є активістом «Самооборони Волині» й
очолює місцевий осередок однієї
з політичних партій, розповідає
відомство ГУ НП у Волинській області.
Поліцейські з’ясували, що
близько 20 години троє осіб, у
під’їзді будинку за місцем проживання постраждалого, умисно
нанесли йому декілька ударів по
голові. Ймовірно, що використовували кастет. Нападники також пошкодили автомобіль «SsangYong»
активіста.
«Не відкидаємо спробу залякування потерпілого у зв’язку
з його громадською діяльністю.
На місці злочину поліцейські знайшли ключі від автомобіля, який
може належати одному з ймовірних учасників нападу. Знайдено
також автомобіль марки «Мерседес». Встановлено особу його влас-

ника та доставлено громадянина
в Луцький відділ поліції для проведення слідчих дій», — повідомив
керівник волинської поліції Петро
Шпига.
Цього ж вечора, близько 20 години на вулиці Шевченка в Луцьку, поблизу спорткомплексу, двоє
невідомих чоловіків напали на
32-річного активіста громадської
організації «Самооборона Волині», помічника одного з народних
депутатів України. Про інцидент
поліцію повідомив сам постраждалий. Він розповів, що нападники ззаду вдарили його кулаком в
голову. Тілесних ушкоджень під
час нападу завдано не було, за допомогою до медиків потерпілий не
звертався.
Постраждалого з 17 лютого
було включено до складу атестаційної комісії, яка оцінює професійні та особисті якості працівників волинської поліції.
«Ми не відкидаємо серед мотивів нападу на громадського активіста його діяльність, пов’язану
з включенням до складу атестаційних комісій. Розглядаємо всі
версії. Проводимо необхідні заходи, спрямованні на встановлення
та затримання осіб причетних до
скоєння кримінального правопорушення», — зазначив Петро
Шпига.

Батончики Mars і Snickers відкликають із
німецького ринку через знайдену в них
пластмасу

А

мериканський виробник шоколаду Mars оголосив про
відкликання в Німеччині партії
батончиків Mars і Snickers, а також інших товарів через знайдені
в них елементи пластику. Про це
у вівторок, 23 лютого, повідомляє
Reuters.
Крім Mars і Snickers, також будуть відкликані батончики Milky
Way. Компанія зазначила, що відкликає партію через загрозу для
покупців. Йдеться про товари,
термін придатності яких закінчується в період від 19 червня 2016

року до 8 січня 2017 року.
Американський
виробник
Mars виготовляє близько 10 мільйонів продуктів на своїй фабриці в
Західній Німеччині, зазначає BBC.
Наразі представники німецької
фабрики не прокоментували цей
інцидент.
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На стільки відсотків зменшилися запаси нафти в Україні в
січні цього року. Зокрема, запаси сирої нафти, включаючи
газовий конденсат, зменшилися в січні 2016 року до 101,1
тис. тонн.

У гаражі жителя Миколаївської
області знайшли 31
артилерійський снаряд
22 лютого групою піротехнічних робіт ДСНС України у Миколаївській області, шляхом контрольованого підриву, знешкоджено 31 вибухонебезпечний предмет, що був виявлений у
приміщенні гаражу автогаражного кооперативу «Південний»
у місті Миколаєві. Також стало відомо, що раніше внаслідок
вибуху постраждав власник гаража, 1960 р. н., котрий за
допомогою «болгарки» намагався розпилити артилерійській
снаряд часів минулих війн, що й призвело до вибуху.

Журналіст Володимир Бойко
розкриває подробиці біографії
поліцейського Олійника
Та називає реформаторок Зґуладзе та Деканоїдзе шахрайками

Про це він написав на своїй
сторінці в соціальній мережі «Фейсбук».
«У зв’язку з тим, що Міністерство внутрішніх справ та Національна поліція 21 лютого 2016 року організували в центрі Києва та Львові
мітинги на захист арештованого за
умисне вбивство поліцая Олійника,
продовжую знайомити любих друзів
і шановних читачів з непересічною
біографією цього символу «грузинських реформ» в Україні.
Вбивство поліцейським Олійником неповнолітнього Михайла
Медведєва призвело до нечуваної
події: в Україну з Парижа, де вона
постійно проживає, прилетіла перший заступник міністра внутрішніх
справ Зґуладзе, виступила перед поліцейськими в Чернігові й оголосила, що умисне вбивство Медведєва
не є умисним вбивством, — розповідає Володимир Бойко. — Після чого
разом із відомим своєю чесністю
міністром Аваковим стала готувати
мітинг на підтримку арештованої
судом людини в погонах та виступила із заявою, що «впєрвіє в історії
паліції за паліцейскава заступілся
народ».
Про те, скільки Аваков вкинув
грошей у кампанію з відбілювання
Олійника, свідчить те, що цей поліцейський оголошений символом
«грузинських реформ» в Україні.
Щоправда, цей «символ» вже майже
два роки як розшукується за злочини, скоєні ним у січні–лютому 2014
року, коли він переслідував учасників акцій протесту на Майдані.
Народний депутат Ігор Луценко
розповів про те, хто такий Олійник і
за які «заслуги» Аваков і Деканоїдзе
переховували його від прокуратури.
Я ж хочу трохи доповнити інформацію Ігоря та повідати ще кілька
пікантних подробиць із біографії
цього уособлення грузинсько-вірменських «реформ».
Закінчивши в червні 2010 року
Національний університет держав-

ної податкової служби (сумновідома
контора, розташована в м. Ірпінь),
мешканець Бершадського району
Вінницької області Сергій Олійник
майже рік, до квітня 2011 року, сидів на шиї в батьків, доки не подався
на військову службу. Демобілізувавшись у квітні 2012 року, Олійник
знову не захотів йти працювати,
аж доки в листопаді 2012 року не
влаштувався в Києві інспектором
патрульної служби Оболонського
райуправління міліції. Втім, патрулював вулиці столиці Олійник недовго — 12 червня 2013 року він
був призначений слідчим Слідчого
відділу Оболонського РУ ГУ МВС
України в м. Києві.
На цій посаді Олійник пропрацював до 31 березня 2014 року й був
змушений звільнитись «за власним
бажанням» через те, що прокуратура
м. Києва розпочала розслідування
злочинів, скоєних співробітниками
міліції під час акцій протесту. Зокрема, Олійник уславився фальсифікацією кримінального провадження
№ 12014100050000506, відкритого
стосовно активістів «Автомайдану»,
незаконно затриманих і нещадно
побитих «Беркутом» у Кріпосному
провулку в ніч на 23 січня 2014 року.
Наприклад, слідчий Оболонського РУ Олійник замість того,
щоби негайно звільнити незаконного затриманого Дениса Сергієнка,
якого катували «беркутівці» і якому
знищили автомобіль, висунув йому
підозру в скоєнні вигаданого злочину і затримав його вже як підозрюваного та вніс подання до суду про
арешт ні в чому невинуватої людини.
Щоправда, Сергієнко (на фото)
провів в ув’язненні не 2 місяці, як
про те прохав нинішній символ
«оновленої поліції» України, а лише
з 23 січня до 11 лютого 2014 року,
оскільки Апеляційний суд м. Києва
замінив йому тримання під вартою
на домашній арешт.
Цікаво, мадам Зґуладзе, яка

прилетіла в Україну спростовувати
Кримінальний кодекс, та мадам Деканоїдзе, яка оголосила Олійника
ледь не святим мучеником, не хочуть вибачитися перед потерпілим
Сергієнком за те, що з ним коїв їхній
улюбленець?
Звільнившись із лав міліції,
Олійник понад рік сумував по погонах і табельній зброї. Довідавшись,
що оголошено набір у поліцію, він
подав документи й був прийнятий
попри те, що його розшукували
активісти Майдану, які вимагали
від Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури
України знайти цього мерзотника
та притягнути його до кримінальної
відповідальності.
Але розшукати колишнього слідчого Олійника не вдавалось, оскільки підлеглі Авакова розпускали чутки, що він начебто зник у зоні АТО.
Натомість Олійник був прийнятий
до патрульної поліції.
Перешкодою для служби в поліції колишнього слідчого, якого
розшукували активісти «Автомайдану», не стала навіть та обставина, що 5 квітня 2014 року стосовно
Олійника був складений адміністративний протокол АА 2 № 447156 у
зв’язку з тим, що він керував автомобілем «Фольксваген Поло» в стані
алкогольного сп’яніння.
Щоправда, до адміністративної відповідальності за це Олійник
так і не був притягнутий, оскільки
адміністративні матеріали були направлені за місцем його реєстрації,
де Олійник домовився з суддею Бершадського районного суду Вінницької області Рудь про повернення
матеріалів «на доопрацювання». А
коли матеріали надійшли в суд повторно, вже сплинув термін притягнення Олійника до відповідальності.
У зв’язку з цим хотілося б поцікавитись у видатних юристок сучасності Зґуладзе та Деканоїдзе, якщо з
їхньої точки зору Олійник правомірно вбив неповнолітнього Медведєва,
оскільки той перебував у автомобілі,
яким керував п’яний водій, то що
треба зробити з самим Олійником,
який сідає за кермо, «заливши очі»?
Якщо Зґуладзе та Деканоїдзе
вважають, що Медведєв становив
таку небезпеку для суспільства, що
по ньому треба було стріляти, то що,
у такому разі, слід зробити з Олійником — може, запровадити практику
публічного спалювання живцем?
Я сподіваюся, що прокуратура
не піддасться на шантаж, і попри
організований мітинг на підтримку,
Олійник не тільки не вийде з-під
варти в найближчі 10 років, але ще
й буде притягнутий до відповідальності за фальсифікацію кримінального провадження стосовно активістів «Автомайдану».

У Старій Вижівці на Волині відкрили банер Героям Небесної Сотні
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лютого 2016 року з ініціативи Старовижівської районної організації ВО «Свобода» біля
пам’ятника борцям за волю України
було встановлено банер на честь Героїв Небесної Сотні.
Учасники акції, які зібралися в
річницю трагічних подій на Майдані, взяли участь у панахиді по загиблих Героях Небесної Сотні та
земляках, які загинули у війні з російськими окупантами на Сході.
Потім біля пам’ятника борцям
за волю України був освячений встановлений старовижівською «Свобо-

дою» банер на честь Героїв Небесній
Сотні.
Голова Старовижівської РО ВО
«Свобода» Іван Омельчук розповів
про найгостріші та трагічні епізоди
Революції Гідності та наголосив, що
революція не закінчена, вона продовжується:
«Ми виграли лише перший етап.
Але революція не завершена. Бо при
владі опинилися її вороги, різні пристосуванці, манкурти та «бариги».
Вони не зацікавлені в змінах, модернізації країни. Їм потрібно збереження існуючого стану справ. Але

ми, українці, маємо покласти край
пануванню олігархату в державі,
якщо хочемо збудувати гідне життя
та міцну країну».

