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У Росії Дмитра Кисельова звинуватили в 
необ’єктивному висвітленні Євромайдану 

«Беркутівці» каються перед лучанами

Україна отримає від Китаю 15 млрд дол. 
на будівництво житла 

У РФ скандального ведучого 
Дмитра Кисельова звинувати-

ли в пропаганді. Про це йдеться 
у рішенні № 98 російської Громад-
ської колегії за скаргами на пресу. 

Рішення резюмує розгляд 
скарги Української комісії з жур-
налістської етики на висвітлення 
подій «Євромайдану» ведучим 
програми «Вести недели» Дми-
тром Кисельовим. 

Голова комісії Володимир Мос-
товий у своєму зверненні вказував 

на те, що репортажі про мітинги в 
Києві відрізняються тенденційно 
підібраним відеорядом і вирвани-
ми з контексту синхронами, що 
суперечить професійній і чесній 
журналістиці. 

Нагадаємо, «українські» сюже-
ти Дмитра Кисельова в програмі 
«Вести недели» на каналі «Росія-1» 
вирізнялися тенденційністю, мані-
пулятивністю та фактичними по-
милками. 

Портнов утік до Москви 
Захисник екс-прем’єра Юлії Тимошенко 
Сергій Власенко заявляє, що перший 
заступник голови Адміністрації Президента 
Віктора Януковича Андрій Портнов виїхав 
до Росії. Про це Власенко написав на своїй 
сторінці в Facebook. «За моєю інформацією, 
Портнов і його «нирка» Писаренко 
заселилися в готель «Петро Перший» у 
Москві. Джерелу я довіряю», — зазначив він. 

Севастопольці скинули 
губернатора й обрали 
росіянина 
На мітингу, який пройшов у неділю на площі Нахімова, 
севастопольці висловили недовіру держадміністрації 
і загальним голосуванням обрали нового керівника 
— Михайла Чалого (громадянин Росії, власник групи 
«Таврида Електрик»). По суті, в Севастополі влада 
перейшла до виконкому. Питання про те, чи будуть 
силовики підкорятися новій владі, вирішується. Також 
було вирішено більше не відправляти податки в Київ. 

38
стільки рейсів у лютому-березні 
закриє авіакомпанія «Міжна-
родні авіалінії України», оптимі-
зувавши програму польотів на 
деяких напрямках за рахунок 
скорочення кількості власних 
прямих регулярних рейсів. 
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Українцям уже не слід очікувати 
повернення курсу долара до докризового 

Події

Як повідомив глава правління 
Державної іпотечної установи 

Ігор Лисов, у підсумку проведених 
минулого тижня переговорів між 
українською та китайською сторо-
нами в рамках Меморандуму про 
залучення 15 млрд дол. США від 
КНР досягнуто низки домовленос-
тей щодо фінансування житлового 

будівництва в Україні. 
«Нами була презентована про-

грама розвитку в Україні ринку 
орендного житла й інші перспек-
тивні програми житлового будів-
ництва, які спільно з нашими ки-
тайськими партнерами визначено 
пріоритетними у подальшій співп-
раці. Наразі Державною іпотечною 
установою спільно з китайською 
державною корпорацією CITIC 
Construction ведеться активна ро-
бота з розроблення документації, 
необхідної для реалізації цих про-
ектів, визначення оптимальних 
умов їх фінансування», — пояснив 
голова ДІУ. 

За його словами, реалізація 
зазначених житлових програм не 
тільки дозволить залучити інозем-
ні інвестиції в економіку України, 
але й матиме значний соціальний 
ефект для населення, забезпечить 
утворення десятків тисяч нових 
робочих місць. Передбачається, що 
цей проект допоможе знизити про-
центні ставки по кредитах і суттє-
во скоротити квартирну чергу. 

Нещодавні події у Києві шокували 
всю Україну: 726 поранених, 82 вби-
тих. Хто стріляв, навіщо, наскільки 
правомірними були дії міліціоне-
рів? Ці та багато схожих запитань 
сьогодні турбують суспільство. На 
деякі з них відповів у центральних 
ЗМІ наш земляк, екс-заступник 
глави СБУ генерал Олександр Скі-
пальський. «Відомості» вирішили 
опублікувати його інтерв’ю. 

— 19 лютого вбили десятки 
людей. Потім було оголошено про 
перемир’я, та вранці наступного 
дня протистояння розгорілося з 
більшою силою. Чому? 

— Якби владна верхівка контр-
олювала ситуацію, у нас би не було 
стільки жертв. Виконавча влада, зо-
крема Кабмін, не робила нічого, щоб 
зупинити кровопролиття. 

Не спрацювала і наша правоохо-
ронна система. Будь-які державні 
структури, хоч МВС, хоч СБУ, пови-
нні захищати народ і за всяку ціну не 
допустити смертей. А Міністерство 
внутрішніх справ фактично робило 
вигляд, що не помічає, як у нього під 

носом діють кримінальні угрупо-
вання за погодженням із окремими 
представниками влади. Діяла третя 
сила, яка провокувала обидві сторо-
ни. Ось ця третя сила і є терористи 
в повному розумінні цього слова. 
Тому що вони працювали для заля-
кування населення. 

— І на кого вони працювали? 
— На того, хто був зацікавлений 

зберегти награбоване в Україні й хо-

тів далі грабувати. 
— Але практично всі наші то-

пові олігархи засудили насилля на 
вулицях і закликали до мирного 
вирішення конфлікту. Гроші лю-
блять тишу, тож вони навряд чи 
були зацікавлені в такому розви-
тку подій. 

— Якби вони були не зацікавле-
ні, то давним-давно, використовую-
чи свої наймогутніші важелі впливу, 
це б зупинили. Дехто з них щирий 
— наприклад, Порошенко, якого 
почали пресувати. Пінчук обрав 
нейтральну державницьку позицію. 
В принципі, й прес-служба Ахмето-
ва правильно реагувала, і якби олі-
гархи об’єдналися, то вони могли 
б зупинити кровопролиття. Бо за 
кров’ю стоїть мінімум розкол країни 
— спочатку партизанська боротьба, 
а потім створення анклавів. Це по-
вторення Югославії, і, на жаль, ті, 
хто вчора керував Україною, погано 
вивчили долю Милошевича. 

— Міліція каже, що на Майдані 
ховалися терористи... 

— Ну, якщо вони їх заслали туди, 
то, напевно, знали. Дуже сумно, що 

в нашій державі немає нормальних 
державних діячів. Із професійно-
го погляду давно треба було зро-
бити відкритий широкий діалог і 
припинити це. Безумовно, влада 
кон’юнктурно гралася і думала, що 
вона всіх обіграє, а в результаті ми 
вступили в таку трагічну для нас 
смугу. 

— Тобто влада всіма перемови-
нами просто затягувала час, готую-
чись до силового варіанта? 

— Це було видно, і я дивуюсь, 
як так звані вожді опозиції цього не 
бачили. 

— Вихід на перші ролі ради-
кально налаштованих хлопців із 
«Правого сектора» — це недоробка 
СБУ, яка раніше не звернула на них 
увагу і не провела «профілактичну 
роботу»? 

— Це — люди, які сповідують 
своє право захистити незалежну 
державу. По суті, держава повинна 
використовувати таких патріотично 
налаштованих хлопців у якості тих, 
хто захищає країну в разі агресії зо-
вні. А ті, хто готовий продати свою 
країну іншій, діють у суверенній 

Україні вороже, тому правоохорон-
ні органи та Служба безпеки мусять 
давати відсіч саме їхнім діям, а не 
людям, які хочуть зміцнити державу. 

— Ви раніше розповідали, що 
СБУ орієнтується на Москву. 

— Я нещодавно натрапив на 
інформацію, що навіть колеги, які 
приїздили з Москви, не підтримува-
ли наміри такої розв’язки ситуації, 
які можуть призвести до загострен-
ня протистояння та громадянської 
війни. ФСБ ніколи б не розпалювала 
ворожнечу в Росії та поділ на два та-
бори і виловлювала б тих, хто розко-
лює РФ. А в нас навпаки — тих, хто 
розколює Україну, влада шанувала. 

— В Україні російські спец-
служби можуть сприяти такому 
розколу? 

— Безумовно, я цього не виклю-
чаю. Росія — поки що єдина держа-
ва, яка по-іншому трактує ситуацію 
в Україні, й стає видно, що вона заці-
кавлена саме в такому розвитку по-
дій. Вона має можливості впливати 
і, безумовно, впливає, тому що їхні 
агенти й екс-агенти діють в Україні 
відкрито і зухвало. 

Про це «Сніданку з «1+1» зая-
вив економічний експерт Ан-

дрій Новак. «Повернення до курсу, 
який був до політичної кризи, тоб-
то до 8,2, вже не буде. В принципі, 
я не вірю у повернення до курсу, 
який був закладений у бюджеті 
на цей рік, а це 8,5, що майже не-
реально. Курс коливатиметься на-
вколо рівня в 9 грн, але зараз дуже 
важливо, як поведеться НБУ. Я 
вважаю, що треба знову відмови-

тися від політики так званого пла-
ваючого курсу, бо він формується 
на ринку. Якщо віддати все ринку, 
може далі продовжуватися деваль-
вація, правда, вже не такими тем-
пами», — зазначив Новак. 

За його словами, Нацбанку 
треба повернутися до політики 
підтримування курсу і поповнити 
валютні резерви НБУ. Експерт на-
голосив, що коливання курсу до-
лара ще будуть. 

Волинський «Беркут» стояв 
у Києві за гроші 

Ті, хто керував Україною, погано вивчили долю Милошевича 

23 лютого на Театральний майдан 
Луцька прийшли працівники во-
линського «Беркута». Вони ставали 
на коліна перед людьми, каялися та 
писали рапорти на звільнення. 

Під час публічного допиту «бер-
кутівці» зізналися, скільки їм плати-
ли за «відрядження» на Майдан. 

— Гроші видавали мені, під роз-
писку. Вони були вже розфасова-
ні по конвертах. Уперше отримав 
близько 150–200 тисяч гривень — на 
всіх волинських. Роздавав особово-
му складу в присутності помічника 
депутата-регіонала. Він усе перера-
ховував і звіряв суми, — розповів 
командир волинського підрозділу 
«Беркута» Дмитро Бєляєв. 

«Заохочувальна» премія стано-
вила від 5 до 15 тисяч гривень. За 
останнє відрядження бійцям спец-
підрозділу пообіцяли квартири. 

Волинський «Беркут» виїжджав 
до Києва двічі — 23 листопада і 
14 лютого. Їздив не весь особовий 
склад. Бійці розповіли, що мали при 
собі тільки спецзасоби та сім гра-
нат «Терен», дехто — пневматичну 
зброю. 

Силовики запевняли, що не бра-
ли участі у жорстокому побитті сту-
дентів 30 листопада та не стріляли у 
мітингувальників. 

Волинян «тримали в резерві», бо 
не довіряли повністю. 

Дмитро Бєляєв розповів також 

про співпрацю з «тітушками». Ті 
стояли за спинами спецпризначен-
ців, і наказу чинити опір їхнім діям 
«Беркут» не отримував. Також пові-
дав, що «тітушки» спеціально одяга-
лися так само, як і активісти Євро-
майдану. Розпізнавали їх по жовтих 
пов’язках на обох руках. 

Волинські бійці спецпідрозділу 
«Беркут» були озброєні кийками, 
щитами та шоломами. Дехто мав 
пневматичну зброю. 

Те, що він говорить правду, мож-
на легко перевірити, стверджує Бє-
ляєв. Усі дані є у книзі видачі спец-

засобів. 
Вогнепальну зброю — автомати 

Калашникова — видавали «берку-
тівцям» зі східних регіонів у примі-
щенні Кабінету Міністрів. Дмитро ж 
Бєляєв тоді подав рапорт на ім’я вже 
колишнього міністра МВС Захар-
ченка: «Я, командир луцького «Бер-
кута», в зв’язку з великими втратами 
в підрозділі та погіршенням боєз-
датності, відмовляюсь отримувати 
автоматичну вогнепальну зброю». 

Силовик переконаний, що за ба-
жання рапорт можна віднайти у до-
кументах МВС. 

Про те, що волинський «Беркут» 
не брав участі у безчинствах на Май-
дані, заявляє і генерал міліції, коор-
динатор громадського формування 
у Луцьку «Варта порядку» Віктор 
Швидкий. 

— Ми з ними контактували по-
стійно, — розповів Віктор Васильо-
вич. — По-перше, правоохоронці 
туди їхати не хотіли, по-друге, вони 
не вступали у сутички, постійно 
були на запасному варіанті, а не на 
передовій. А коли заворушення по-
чалося, їх, «западенців», кинули під 
кулі. Одинадцять поранених, двоє 
— у важкому стані. Хлопці жодних 
протиправних дій щодо майданівців 
не вчиняли, тільки захищалися щи-
тами. Зрозумійте, в людей у погонах 
є керівництво, яке віддає накази та 
яке має відповідати за все, що від-
бувалося. 

Олеся МАКСИМЧУК 

Зброї силовики при собі не мали 


