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Події

Надію Савченко можуть обміняти
на групу росіян, які відбувають
покарання в США
Це торговець зброєю і колишній майор КДБ Віктор Бут і
льотчик-наркоторговець Костянтин Ярошенко. Про це повідомили поінформовані джерела. За їхніми відомостями,
зараз йдуть відповідні консультації. Хоча напередодні в
Кремлі заявили, що ніяких рішень з приводу обміну Савченко поки не приймалося, перший заступник голови думського Комітету з міжнародних справ Леонід Калашников не
виключає такої можливості.

Тимошенко висунула ультиматум щодо
входження в коаліцію

Ф

ракція «Батьківщина» залишається в переговорному
процесі щодо створення нової коаліції, але висуває умови. Про це
в кулуарах ВР заявила у вівторок
лідер фракції «Батьківщина» Юлія
Тимошенко.
«Ми залишаємося в переговорах, але наша умова — спочатку
голосуємо пакет законопроектів,
які чітко врегульовують ситуацію
в країні», — сказала вона, відповідаючи на запитання журналістів.
«Ми не віримо жодному слову жодного уряду, жодному слову
депутатських фракцій, керівників

держави, тому що скільки разів
нам казали, що все буде зроблено, а потім нічого не відбувалося.
Тому ми поставили умову — спочатку приймаються певні законопроекти, які були названі, ці
законопроекти внесені до ВР. Більшість з них пройшли вже комітети», — пояснила Тимошенко.
Юлія Володимирівна також перерахувала вимоги фракції. Зокрема, йдеться про підтримку середнього та малого бізнесу, наведення
ладу з соціальною політикою, зниження тарифів, зокрема зниження
ренти на газ, а також прийняття
комплексу питань аграрного сектору.
«Якщо є добра воля міняти
стратегію соціально-економічного
розвитку, це треба голосувати. А
нам говорять: спочатку ввійдіть
в коаліцію, а потім подивимося,
що робити. Такі фокуси більше не
пройдуть», — додала Тимошенко.
Нагадаємо, останнім часом переговори щодо формату коаліції
велись і з «Радикальною партією»
Олега Ляшка, однак на засіданні
Ради 29 березня було оприлюднено заяву, якою радикали відкликають свої підписи під коаліційною
угодою.

Три мільйони державних коштів
перекочує з «Укргазбанку» на «5 канал»
Порошенка

Н

е секрет, що ті, хто у владі,
максимально за рахунок бюджету намагаються підтримати
свій бізнес. Як стало відомо з «Вісника державних закупівель»,
ПАТ АБ «Укргазбанк» уклав угоду
з ТОВ «Телерадіокомпанія «Експрес-Інформ» про закупівлю рекламного часу на «5 каналі» за 3
млн грн. Як зазначається, придбали 910 хвилин рекламного часу на
строк до кінця 2016 року.
Таким чином, хвилина коштує
3 297 грн, а секунда — 55 грн.
Перед парламентськими виборами 2014 року повідомлялося, що
розміщення реклами на «5 каналі»
коштує 15–45 грн за секунду, тобто
сьогодні загальна вартість рекламного часу піднята на сотні тисяч
гривень.
Ліцензією на мовлення «5 ка-

налу» володіє компанія «ЕкспресІнформ». Вона заснована ВАТ
«Закритий
недиверсифікований
корпоративний
інвестиційний
фонд «Прайм Ессетс Кепітал» Петра Порошенка і ТОВ «Престиж
Груп» Владислава Лясовського —
екс-голови правління «5 каналу»
та колишнього члена Національної
ради з питань телебачення і радіомовлення. Керівником «ЕкспресІнформу» є Олександр Адаменко.

Латвія побудувала перші три кілометри
огорожі на кордоні з РФ

С

тало відомо, що на латвійськоросійському кордоні зведені
перші 3 кілометри паркану. Таку
інформацію повідомила представник Державної прикордонної охорони Латвії Євгенія Позняк.
Ділянка забору побудована на
території Лудзенського управління прикордонної охорони. Його
висота становить 2,7 метра. Лудзенський район розташований на
кордоні з Псковською областю РФ
і Вітебською областю Білорусі. У
нинішньому році латвійська влада
запланували побудувати 24 кілометри огорожі.
Раніше про намір Латвії побудувати на кордоні з Росією паркан

з колючим дротом повідомив Нормундс Гарбарс, глава прикордонної охорони республіки.
17 березня в пресі з’явилися
повідомлення про те, що влада Естонії також має намір встановити
паркан на кордоні з Росією. Таке
положення міститься в затвердженій урядом країни постанові, яка
регламентує оформлення естонської частини сухопутного кордону Європейського Союзу.
За словами глави МВС республіки Ханно Певкура, Естонія
потребує сучасного державного
кордону, гідного бути зовнішнім
кордоном Європи та НАТО.

Верховна Рада
проголосувала за
звільнення Шокіна

42

Стільки мільйонів коштуватимуть авіаперельоти Порошенка та топ-посадовців.
Про це повідомляється в «Віснику державних закупівель». Це щорічна угода на
перевезення вищих посадових осіб та
офіційних делегацій, яка укладається з
ДАП «Україна».

«За» звільнення проголосували 289 нардепів.
Як відомо, 16 лютого Президент Петро Порошенко у своєму зверненні до співвітчизників
повідомив, що попросив Генпрокурора Шокіна подати у відставку. Шокін написав таку
заяву і пішов у відпустку, з якої повернувся
16 березня. Відтоді відбулося кілька акцій за
відставку Генпрокурора.

Шокін напередодні звільнення
встиг помститися Сакварелідзе

Генпрокурор Віктор Шокін у день
голосування за його відставку
звільнив свого заступника, реформатора Давида Сакварелідзе.
Відповідний наказ оприлюднено на
сайті ГПУ.
«До Генеральної прокуратури
упродовж останнього часу неодноразово надходили колективні депутатські звернення та запити щодо
невідповідності вимогам статей 8, 15
Закону України «Про прокуратуру»,
встановленої в структурі та штатному розписі посади заступника Генпрокурора — прокурора Одеської
області, яку обіймає Сакварелідзе»,
— сказано в повідомленні.
«Також обґрунтованість рішення про встановлення зазначеної
посади стало предметом судового
оскарження в Окружному адміністративному суді міста Києва за позовом народного депутата України»,
— додали в повідомленні ГПУ.
У ГПУ не вказали, що схожий
позов до суду подав також один із
«діамантових прокурорів» Корнієць.
Саме його справа й стала причиною
конфлікту в ГПУ між «старою» та
«молодою» командою.
Згідно з повідомленням, Шокін
«привів у відповідність до вимог Закону «Про прокуратуру» структуру
та штатний розпис органів прокура-

На хабарі затримано
керівника
черкаської
нацполіції

тури» і ліквідував посаду заступника Генпрокурора України — прокурора Одеської області з одночасним
встановленням посади прокурора
Одеської області.
Крім того, своїм наказом від
29 березня поточного року Шокін
притягнув до дисциплінарної відповідальності Сакварелідзе «за грубе
порушення правил прокурорської
етики, втручання в непередбаченому
законодавством порядку в службову
діяльність іншого прокурора, скоєння проступку, який порочить працівника прокуратури, невиконання
та неналежне виконання службових
обов’язків, звільнивши його з посади заступника Генерального прокурора України — прокурора Одеської
області та з органів прокуратури».
Нагадаємо, Сакварелідзе був
призначений заступником Генпрокурора — прокурором Одеської області 16 вересня 2015 року. Наказ
про призначення підписував Шокін.
До цього з лютого 2015 року він був
заступником Генпрокурора.
Після скандалу з «діамантовими
прокурорами» в ГПУ почався конфлікт. Сакварелідзе заявляв, що Шокін виступає їхніми адвокатами. Для
розв’язання конфлікту Президент
Порошенко попросив Генпрокурора
подати у відставку. Той написав заяву, яку ВР розглянула 29 березня

Керівники держпідприємств
зароблятимуть від 400 тисяч гривень у
місяць

К

ерівника черкаської нацполіції
затримано при спробі передачі
неправомірної вигоди у вигляді 2
тисяч доларів США та талонів на 400
літрів палива.
ГПУ спільно з підрозділом внутрішньої безпеки Нацполіції під час
спроби надати хабар за проходження атестації затримали в. о. керівника поліції Черкаської області Пустовара Владислава та заступника
директора інституту післядипломної освіти Національної академії
внутрішніх справ. Як повідомляє
прес-служба ГПУ у Facebook, затримані намагались надати неправомірну вигоду у вигляді 2 тисяч доларів
США та талонів на 400 літрів палива
заступникові голови Національної
поліції України за сприяння, з боку
останнього, під час проходження
атестації підлеглими виконувача
обов’язків начальника ГУНП в Черкаській області, а саме заступником
начальника ГУНП в Черкаській
області — начальником слідчого
управління та начальником управління кадрового забезпечення. Наразі проводиться комплекс слідчих
та розшукових дій з метою встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

і 289 голосами народних депутатів
відправила Шокіна у відставку.
Минулого тижня повідомлення
про звільнення стала отримувати
команда Сакварелідзе, яку до цього
вивели за штат і довго не призначали.
Як стало відомо, одеський губернатор Міхеіл Саакашвілі вимагає реакції Президента Петра Порошенка
на звільнення одеського прокурора,
заступника Генпрокурора Давида
Сакварелідзе. Про це він написав на
своїй сторінці у Facebook.
«Це той випадок, коли Президент, як гарант Конституції, повинен висловити свою позицію недвозначно, чітко та різко. І не тому, що
це буде на користь кого-небудь з нас,
а заради державності, цілісності та
величного майбутнього України», —
вважає одеський губернатор.
Саакашвілі обурився, що звільнення Сакварелідзе обґрунтували листом, підписаним «головою
одеської мафії» Сергієм Ківаловим і
«міжнародним шахраєм», депутатом
Ради від «БПП» Дмитром Голубовим.
«Прецедент, коли прокурора
знімають за офіційною вимогою
місцевого, до того ж замішаного в
сепаратизмі, організованого кримінального угрупування матиме дуже
тяжкі наслідки для країни», — вважає він.
Саакашвілі нагадав, що під час
призначення Сакварелідзе одеським
прокурором «Президент дав йому
мандат допомогти мені боротися з
мафією і навести порядок. Він порушив цілу серію кримінальних
справ щодо махінацій, пов’язаних
із Ківаловим, з мерами міст по всій
Одеській області, а також з місцевими представниками «Блоку Петра
Порошенка».
Зі свого боку Сакварелідзе повідомив журналістам під час брифінгу, що переходить до громадської
діяльності.
«Хочу заявити, що це тільки
початок особисто моєї громадської
діяльності і продовження боротьби
за справедливість разом із братамиукраїнцями», — сказав він.

З

арплата керівників державних
підприємств України буде починатися з 400 тисяч гривень. Додатково ефективні топ-менеджери
також отримуватимуть бонуси.
Про це в інтерв’ю виданню «Новое Время» розповіла заступник
міністра економічного розвитку і
торгівлі Юлія Ковалів.
«Ми кардинально переглянули
підхід до керівництва компаній.
Якщо раніше вони призначалися волею міністрів, то тепер у 50
найбільших компаній керівники
будуть призначатися за прозорим
конкурсом. У шість компаній керівники вже призначені, у двох —
у процесі узгодження», — розповіла чиновник.
Ковалів вважає, що конкурси
виключають будь-який політичний вплив на призначення. До
складу конкурсних комісій входить п’ять міністрів і п’ять незалежних членів — це представники

IFC (Міжнародна фінансова корпорація), Європейського банку реконструкції та розвитку, Світового
банку, бізнес-омбудсмен.
«Щоб найняти хороших людей,
ми повинні платити їм нормальні
зарплати, інакше всі конкурси
— це фікція. Провести конкурс і
найняти хорошого менеджера на
зарплату в кілька тисяч гривень у
компанію з мільярдними оборотами — навряд чи так багато волонтерів знайдеться», — зазначила
вона.
За її словами, зарплата керівника
«Укргазвидобування»
— близько 400 тисяч гривень на
місяць. Приблизно стільки ж заробляє керівник «Укрзалізниці».
Ковалів додала, що це фіксована місячна зарплата, додатково
топ-менеджери отримуватимуть
бонуси, які будуть залежати від
конкретних KPI (ключових показників ефективності). Заступник
міністра також зазначила, що такі
зарплати будуть у всіх нових керівників, якщо ті справлятимуться
з поставленими завданнями.
«У когось це викликає осуд, але
будемо відверті: якщо за нового керівника компанія на одних тільки
тендерах зекономить 50 мільйонів
гривень за півроку роботи — то
його висока зарплата окупиться»,
— підкреслила Ковалів.

