
Рада та Європарламент ратифікували 
Угоду про євроасоціацію України 

Уряду Арсенія Яценюка не зали-
шається нічого іншого, крім як 

економити на населенні, обмеж-
уючи споживання електроенергії, 
гарячої води й опалювання, пише 
Олександр Охріменко. Напевно, 
гарячої води українці нинішньої 
зими зовсім не побачать. За слова-
ми глави Нацкомісії, що здійснює 
держрегулювання у сфері кому-
нальних послуг, Сергія Дунайла, 
повне припинення подання га-
рячої води дозволить заощадити 
2,4 млрд кубометрів газу. Крім 
того, тепер нормативною вважа-
тиметься температура в квартирі 
в 16 градусів тепла і відповідним 
чином буде зменшена температура 
води, що подається у труби. 

Проте ніхто з відповідальних 
чиновників навіть не заїкається 
про зниження тарифів за такі «по-
слуги». Швидше навпаки, тарифи, 
як і передбачалося ще навесні, під-
вищать, і практично точно україн-
ці будуть вимушені платити повну 
вартість опалювання і постачань 
гарячої води, отримуючи холодні 
батареї та воду з перебоями. 

У країні бракує не лише газу, 
який «Газпром» перестав постав-
ляти через демонстративну відмо-
ву «Нафтогазу»платити свої борги, 
але й електроенергії — через від-
сутність запасів вугілля на елек-
тростанціях. Майже 75% вугілля 
добувається в Донбасі, де зараз 

йдуть бойові дії, частина шахт уже 
не працює, а ті, які продовжують 
видобуток, не можуть доставити 
паливо споживачам — у ході боїв, 
що тривають уже п’ять місяців, 
сильно пошкоджена залізнична 
інфраструктура. 

Кабмін Яценюка відтягував ви-
рішення проблеми до останнього 
моменту і тепер вимушений гасити 
пожежу, вказує експерт. Нинішній 
уряд вибрав найпростіший шлях 
— заощадити за рахунок населен-
ня, загнавши вгору комунальні 
тарифи й натомість вимкнувши 
гарячу воду та ввівши віяльні від-
ключення електроенергії. 

Замість цього уряду слід було 
продовжити виконання програми 
енергоефективності, розробленої 
фінансово-економічним блоком 
попереднього КМУ під керівни-
цтвом першого віце-прем’єра 
Сергія Арбузова. Тільки минуло-
го року завдяки впровадженню 
заходів економії Україні вдалося 
понизити енергоспоживання на 
4,3 млрд кубів — майже удвічі 
більше, ніж дасть заплановане 
цьогоріч повне відключення по-
стачань гарячої води по всій кра-
їні. Та нинішня влада ще в лютому, 
без жодного аналізу, просто ого-
лосила починання попередників 
порочними та зупинила їх фінан-
сування, резюмує Олександр Охрі-
менко. 

Якщо слідчі органи України най-
ближчим часом не візьмуться 

за розслідування корупційних дій 
і фінансових злочинів попередньої 
влади, то всі активи, які західні 
країни «заморозили», найближ-
чим часом із таким же успіхом 
вони матимуть право «розморо-
зити». Про це заявив голова прав-
ління Центру протидії корупції Ві-
талій Шабунін у своєму виступі на 
конференції YES у Києві. 

«Всі нині «заморожені» за 
кордоном активи минулої влади 
найближчим часом будуть «роз-
морожені», якщо Генеральна Про-
куратура не візьметься за голову і 
не почне робити елементарні про-
цесуальні дії. Я відзначаю, якщо 
рахунки за кордоном Клюєва, За-
харченка й інших будуть «розмо-
рожені», то це «розморожування» 
має конкретне прізвище посадової 
особи, яка не виконала свою роль», 
— попередив Шабунін. 

За його словами, велика полі-

тична корупція була і залишаєть-
ся в Україні найбільш швидким і 
прибутковим бізнесом. «Поміняти 
це можна виключно за умови полі-
тичної волі. Корупція завжди має 
прізвище. Корупція — це не щось 
ефемерне. Під корупцією завжди 
стоїть підпис», — додав він. 

Крім того, Шабунін навів кон-
кретні факти, що свідчать про пе-
решкоджання боротьбі з корупці-
єю вже нової влади в Україні. 

«За останніх півроку Держфін-
моніторинг передав до правоохо-
ронних органів інформацію про 
підозрілі транзакції на загальну 
суму 133 мільярди гривень. У ході 
досудового розслідування цих 
справ було заарештовано 870 міль-
йонів, після судового розгляду за-
лишилося 26 млн для повернення 
державі, а повернули 380 тис. грн. 
Ці цифри говорять краще, ніж 
будь-які політичні заяви», — під-
сумував голова правління Центру 
протидії корупції. 

З моменту оголошення про при-
пинення вогню 5 вересня те-

рористи й російські війська об-
стріляли українських військових 
296 разів. 

Про це на брифінгу повідомив 
начальник управління інформа-
ційної політики МЗС Євген Пере-
бийніс. 

«Із моменту оголошення вза-
ємно погодженого режиму припи-
нення вогню позиції українських 
військовослужбовців як мінімум 
296 разів було обстріляно з боку 
російських військових підрозділів 
і незаконних збройних формувань. 

У результаті обстрілів 16 військо-
вослужбовців загинули, 98 — отри-
мали поранення», — сказав він. 

Також Перебийніс зазначив, що 
через  насильство,  скоєне  терорис-
тами  на  захоплених  територіях,  є 
жертви  серед  мирного  населення.

З території Росії тривають по-
ставки  озброєння,  важкої  техні-
ки й особового складу російської 
армії. 

За його словами, 15 вересня 
МЗС направило російській стороні 
ноту протесту з вимогою негайно-
го припинення вторгнення армії 
РФ на територію України. 
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На 1 серпня українців залишилося 
42,9 мільйона осіб 
Станом на 1 серпня 2014 року населення України зменшилося 
на 0,3% — до 42 млн 981 тис. 850 осіб — порівняно з серпнем 
2013-го. Про це повідомляє Державна служба статистики. Про-
тягом січня–липня 2014 року відбулося загальне скорочення 
населення на 91 тис. 270 осіб. Зокрема, за цей період народи-
лося 276 тис. 512 дітей, а пішла з життя 379 тис. 691 людина. У 
січні–липні спостерігався міграційний приріст населення — 
11 тис. 909 осіб: прибула в Україну 288 тис. 161 особа, а вибуло 
276 тис. 252 особи. 

27
стільки після кабмінівського 
скорочення лишилося дер-
жавних служб та органів, що 
здійснювали різні перевірки, 
виконували функції контролю-
вання. До скорочення таких 
установ було 56. 
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За час перемир’я терористи обстріляли українські війська 300 разів 

Події

Терористи витісняють сили 
АТО з позицій біля Донецька 
З боку терористів і російських військових 
активізувалися обстріли позицій сил АТО, 
диверсійні та провокаційні дії. Про це заявив 
на брифінгу прес-секретар Інформаційно-
аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. 
Найбільшу активність ворог проявляє на 
Донецькому й Луганському напрямках. Терористи 
намагаються відтіснити українські підрозділи 
з позицій на підступах до Донецька, Авдіївки, 
Дебальцевого та Щастя. 

Бездіяльність України призведе 
до розморожування зарубіжних активів 
«Сім’ї» 

Верховна Рада ратифікувала 
Угоду про асоціацію між Украї-

ною та Європейським Союзом. 
Як зазначив у своєму виступі 

Президент Петро Порошенко, єв-
роінтеграція стала національною 
ідеєю в Україні. Він додав, що піс-
ля ратифікації Угоди для України й 
далі діятиме преференційний ре-
жим вільної торгівлі з ЄС. 

Разом із тим Євросоюз торгу-
ватиме з Україною відповідно до 
правил СОТ (зберігається мито на 
європейські товари). 

Європарламент також ратифі-
кував Угоду про асоціацію між ЄС 
та Україною. За відповідне рішен-
ня проголосували 536 євродепу-
татів. Про це наголосив президент 
Європейського парламенту Мар-
тін Шульц. Він додав, що історич-
ним є те, що Європарламент і пар-
ламент України ратифікують угоду 
одночасно. 

«Люди ці борються за своє кра-
ще майбутнє... Ми підтримуємо 
українців у досягненні мрій Май-
дану», — сказав Шульц. 

Нагадаємо, у спільній заяві 
комісар ЄС із питань торгівлі Ка-
рел де Гухт, міністр економічного 
розвитку Росії Олексій Улюкаєв і 
міністр закордонних справ Украї-
ни Павло Клімкін повідомили, що 
застосування Угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС буде відкладе-
но на рік — до 31 грудня 2015 року. 

Яценюк зекономить електроенергію 
на населенні 

Нову Україну зі «старими»
Запроданців, корупціонерів та популістів потрібно гнати від В
2014 рік може стати для українців 
переломним за умови, що вони 
серйозно поставляться до виборів 
депутатів Верховної Ради. Різного 
роду тушки, бездумні кнопкодавці, 
бізнес-рішали, політичні популісти, 
які знову рвуться до депутатських 
крісел і які заради власної вигоди 
готові продати всеціло рідну країну, 
її мову, повинні відійти в небуття. 
Країна потребує нових облич, но-
вих думаючих людей, патріотів рід-
ної землі, які не будуть викачувати з 
держави кошти у власну кишеню, а 
намагатимуться створити всі умови 
для розвитку економіки, малого та 
середнього бізнесу, освіти, меди-
цини… Позбавлять країну чинов-
ників-корупціонерів і зроблять 
закон один для всіх. Двадцять три 
роки незалежності чітко показали, 
що нинішні представники парла-
менту, незважаючи на кольори, 
партійну приналежність, повністю 
себе вичерпали. Їх перебування у 
Верховній Раді по кілька термінів 
підряд говорить лиш одне: якщо не 
здійснити чистку парламенту вже 
сьогодні, країна опиниться в такій 
прірві, з якої не вибереться ще 
десятки років. 

НИНІШНІЙ ПАРЛАМЕНТ 
СПРОВОКУВАВ ВІЙНУ 

За 23 роки парламентаризму 
нинішня Верховна Рада виявила-
ся найбільш агресивною. Відчувши 
свою безкарність і уявну силу, депу-
татський корпус вирішив поставити 
всю країну на коліна й примусити 
українців жити за його законами. А 
закони полягали в тому, щоб ні одна 
душа в цій державі навіть не подума-
ла протистояти машині під назвою 
«корупція». Задля забезпечення сво-
го панування на всі віки, депутати 
Ради 16 січня приймають закони, які 
повністю позбавляють людей права 
на свободу слова, мирні протести. 
За будь-яку інформацію будь-кого, 
а журналістів у першу чергу, можна 
легко звинуватити у наклепі, що тяг-
не адміністративну та кримінальну 
відповідальність. Доки ти будеш до-
казувати, що інформація достовір-
на, суд уже «впаяє» тобі термін. Для 
цього депутати навіть передбачили 
заочні суди, яких не було за всю іс-
торію країни. 

Закони від 16 січня категорич-
но забороняли людям збиратися на 
площах для мирних протестів, їзди-
ти автомобілем колоною в кількос-
ті 5 одиниць. Порушив — отримав 
термін ув’язнення, або у тебе вилу-
чають автомобіль. Сподіватися, що 
суд тебе захистить, було марно. Ми 
всі мали можливість спостерігати за 
діяльністю судів. Працювали як на-
віжені й удень, і вночі. Міліція під-
бирала людей на вулиці, тягнула в 
каталажку, звідти — в суд. І все. Ви-
братись ніяк. Повна беззахисність. 

Саме Верховна Рада, вносячи 
зміни у бюджет, додатково виділяла 
величезні суми на утримання про-
куратури всіх рівнів, судів, міліції, 
паралельно розширюючи їх штати і 

повністю ігноруючи потреби армії. 
Тобто про фінансування військової 
підготовки солдатів, забезпечення 
їх новою технікою, обмундируван-
ням чи пальним узагалі говорити 
не доводиться. Сьогодні ми маємо 
можливість у цьому переконатись 
особисто. Якби не прості українці, 
солдатам не вижити і смертей було б 
значно більше. 

Не втомлююся повторювати: ни-
нішня війна — це результат роботи 
парламенту. Саме закони 16 січня 
«вигнали» сотні тисяч людей на 
вулицю. Українці категорично від-
мовилися жити за правилами, які 
їм виписав нинішній склад Верхо-
вної Ради. Звичайно, Рада могла 
припинити агресію проти народу, 
відмінивши закони, та заставити 
тодішнього президента Янукови-
ча притягнути до відповідальності 
керівників силових структур, того 
ж таки міністра внутрішніх справ 
Захарченка, його поплічників — 
керівників підрозділів, які видава-
ли накази розстрілювати людей на 
Майдані, однак цього не зробила. Як 
результат, країну охопили протестні 
акції. Одні вимагали негайної зміни 
влади на всіх рівнях, інші, на Сході, 
підбурювані депутатами-сепара-
тистами, — порятунку від «банде-
рівців», яких малювали в своїй уяві 
жахливими розбійниками, та тери-
торіальної незалежності. Маховик 
війни був запущений. І сьогодні, за 
неофіційними даними, сотні, якщо 
не тисячі  вбитих, стільки ж поране-
них, безвісти пропалих… 

А що депутати? А вони, наче й 
не було нічого, через пресу, телеба-
чення наввипередки один перед од-
ним сьогодні розповідають, скільки 
закупили бронежилетів, касок, при-
строїв нічного бачення… Для віде-
окартинки навіть виїжджають на 
Схід, щоб наочно продемонструвати 
свій «гуманітарний» внесок. Але хіба 

можна це зіставити з втратою тисяч 
молодих життів і тисяч покаліче-
них? І війна ще не скінчилася… 

Зверніть увагу, жоден із тих, хто 
активно підтримував сепаратизм і 
яких ми знаємо поіменно, до цього 
часу не притягнутий до відповідаль-
ності, не позбавлений депутатського 
мандата. І сьогодні всі вони знову в 
черзі на отримання квитка у новому 
складі ВР. У черзі по квиток і ті, хто 
нічого не зробив, щоб припинити 
цю агресію. Більше того, читачі по-
винні знати, сьогодні ці горе-народ-
ні обранці законодавчо прописали 
собі такий привілей, як заборону 
мобілізовувати їх до армії. А чим 
вони відрізняються від інших? Не 
з того тіста? З того, тільки вони до-
бре знають: як підуть, то живими 
можуть не повернутися. Нічим вою-
вати, обеззброїли армію. А помира-
ти з мільйонами в кишені ой як не 
хочеться. То чи потрібно допускати 
їх із їхньою «патріотичністю» до за-
конодавчого органу влади ще раз? 
Думаю, відповідь очевидна. 

З ЛЮСТРАЦІЄЮ ЗАПІЗНИЛИСЯ 
НА ПІВРОКУ 

Якщо хтось сподівається, що 
сьогоднішні кандидати в депутати, 
а вчорашні парламентарі, політичні 
популісти переосмислили те, що від-
булось у країні, та з новим приходом 
у законодавчий орган почнуть пра-
цювати по-іншому, то він глибоко 
помиляється. В Україні, на преве-
ликий жаль, колишні, та й не тільки 
вони, у владу йдуть із однією метою 
— максимально комфортно влашту-
вати своє життя. Не буду голослів-
ною. Сім місяців країна говорить 
про люстрацію. Найбільше про неї 
говорили на Майдані. Людям давали 
надію на зміни. І що? Минуло півро-
ку, і якби не позачергові вибори, то 
закон про люстрацію так і не був би 


