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Анатолій Гриценко: «Такого в Раді ще 
не було. Янукович відпочиває» 

Близько десятка таких автомо-
білів нещодавно від знищен-

ня вдалося врятувати активістам 
Рівненщини, інформує «Слідство.
Інфо». 

Надлишкову та списану вій-
ськову техніку почали розпроду-
вати ще з 2000 року згідно з поста-
новою та розпорядженнями уряду. 
Останнє таке розпорядження було 
в серпні 2013 року. Ним, зокрема, 
пропонувалося продати гаубиці, 
міномети, БМ-21 «Град», автомо-
білі й тисячі одиниць іншої техні-
ки і пристроїв, а також медичних 
приладів, серед яких рентгенівські 
апарати й апарати штучної венти-
ляції легень. 

Цього року рішення про відчу-
ження списаного військового май-
на не приймалися. Це військове 
майно реалізовують на аукціонах 
підприємства, яким Кабмін надав 
відповідні повноваження. Зокре-
ма, концерни «Техвоєнсервіс» і 
«Укроборонпром». 

Цьогоріч у квітні активісти 
Самооборони, УНСО та «Правого 
сектору» знайшли на металобазі 
у селищі Рокитне (Рівненська об-
ласть) шість досить нових на ви-
гляд військових автомобілів ЗІЛ та 
ще з десяток порізаних на брухт. 
Серед порізаних, зокрема, були 
ракетні тягачі. 

Військові експерти, які приїха-
ли у Рокитне, визначили, що ЗІЛи 
щойно розконсервовані й їх не 
можна було списувати, оскільки в 
них менше двох тисяч кілометрів 
пробігу. 

Реалізацію цієї техніки здій-
снював, як уже відомо, «Техвоєн-
сервіс», який наприкінці минулого 
року — на початку цього продав 
машини фірмі «Мет Фокс». Пали-
возаправники на основі ЗІЛ-131 
70–80-х років випуску при про-
дажі оцінили у 19 тис. грн, а на 
сайтах із продажу такі ж автівки, 
залежно від років випуску, мають 
ціну від 45 до 130 тисяч. 

Разом із тим машини ГАЗ-66 
Міноборони продало у 3–4 рази 
дешевше, ніж пропонується на 
ринку. 

Діяльність «Техвоєнсервісу» 
наразі не перевіряють. Тим часом 
у червні цього року Генпрокура-
тура відкрила кримінальне прова-
дження щодо «Укроборонпрому» 
за підозрою в службовій недба-
лості, яка  призвела  до  втрати 
27 млн грн. 

Під Савур-могилою 
та Іловайськом знайшли 
тіла 72 українських воїнів 
Їхні тіла виявили під час пошукових робіт, 
частину довелося витягати з розбитої техніки. 
Наразі загиблих бійців ідентифікують, хоча 
робити це важко: документи забирають і рвуть 
мародери, а інших особистих ідентифікаторів у 
воїнів немає. Пошук полеглих солдатів триває. 
Є райони бойових дій, де роботи ще навіть не 
починалися. 

Російський літак помилково 
знищив три сотні російських 
полонених 
Терористи помилково знищили близько 300 російських 
військових під селищем Перемога Донецької області. Про 
це повідомила російська активістка Олена Васильєва. За 
її словами, бойовики думали, що атакують штаб українців. 
Цю інформацію підтверджують також користувачі Twitter, 
передає OnPress.info. Нагадаємо, з 1 по 3 вересня росій-
ські терористи завдали по селищу Перемога масованого 
удару із застосуванням авіації, «Ураганів» і «Градів». 

проголосований. І то під тиском, із 
«боєм». Зрозуміло, ніхто у ньому не 
зацікавлений. Не готові виявилися 
не тільки «регіонали», але й «ударів-
ці», «тимошенківці», «свободівці». 
Але ще цікавіше: колись опозиційні, 
а тепер провладні партії чомусь ви-
рішили після Революції, не спитав-
шись дозволу в людей, поділити чи-
новницькі крісла між собою, так би 
мовити, на трьох, навідріз забувши 
про обіцянку — «Влада — професі-
оналам!». Майдан відстоювали всім 
миром, а владу поділили на трьох. 

Кадрові призначення, а ми мали 
і маємо можливість за цим спостері-
гати щодня, часто виходять за межі 
розумного. Як приклад, наша рідна 
Волинь. «Взірець» кадрових призна-
чень. Прийшли хлопці та дівчата у 
владні кабінети, а що його робити — 
не знають. Хоча на мітингах сорочки 
на собі рвали, лозунги кричали, а 
прийшлося до діла… Нуль — про-
фесіоналізму, нуль — досвіду. Одне 
слово, мітингарі. Й сьогодні окремі 
з них знову рвуться у владу, тільки 
тепер їм подавай вищий законодав-
чий орган. 

МАНІПУЛЯЦІЇ ЛЮДСЬКОЮ 
СВІДОМІСТЮ 

Якщо з мажоритарниками все 
зрозуміло: люди бачитимуть їхні 
прізвища і при бажанні, знаючи 
їхні «подвиги» на політичній арені, 
зможуть відсіяти «полову», була б 
достойна альтернатива, то з парті-
ями все набагато складніше. Який 
список не відкриєш — усі відомі об-
личчя, які за два десятки літ неабияк 
набили оскому. Правда, є маленька 
хитрість: цього разу, як і передбача-
лося, майже всі включили у виборчі 
списки польових командирів: і їм 
рот закрили, і населення приспали, 
мовляв, оновилися. Насправді ті ж 
самі люди, які при всіх їхніх ротаці-

ях — то в депутатстві, то на посадах 
у міністерствах, адміністраціях — 
показали свою абсолютну нездат-
ність працювати на державу. Для 
прикладу, Луценко, який сьогодні 
обраний головою Блоку Петра По-
рошенка. Партія «Народний фронт». 
Поважний Арсеній Яценюк. А по-
ряд із ним — ті ж відомі всім нам 
обличчя: Шкіряк, Парубій, Кири-
ленко, Денисова, Турчинов. Він же 
керівник виборчого штабу. До речі, 
за Тимошенко Турчинов теж був ке-
рівником виборчого штабу (незмін-
ний штабіст), Пашинський, Ляпіна... 
І вкраплений комбат «Дніпра» Юрій 
Береза. 

Юрій Мірошниченко з «Парті-
єю розвитку України». «Регіонали» 
швиденько перереєструвались і ду-
мають, що їх не впізнають. Одіоз-
ні обличчя Чечетова, Колеснікова, 
Рибака, Герман настільки глибоко 
запали в душі українців, що ніяка 
зміна вивіски їм не допоможе. Або 
Тігіпко з «Сильною Україною». Ве-
ликий пенсійний реформатор. До 
речі, сьогодні у списку другим но-
мером у нього йде втікач Хорошков-
ський. Вітаємо з поверненням. 

У «Батьківщини» Тимошенко 
ряди явно поріділи. Як завжди, чер-
гова втеча колишніх однодумців, 
тільки вже під патронатом усім нам 
відомого Турчинова. Важко двом 
амбітним людям перебувати в одно-
му човні, особливо коли ти отримав 
такий бонус, як голова Верховної 
Ради. 

Так от, якщо ці кандидати-спи-
сочники, а вони не один рік у парла-
менті, не спромоглися щось змінити 
в країні раніше, вони й далі цього не 
робитимуть. І навіть нові обличчя, 
маю на увазі польових командирів, 
при всьому їхньому бажанні, ситуа-
цію не змінять. Пройшовши за спис-
ком, вимушені будуть діяти в унісон 
із партією — дисципліна. 

Правда, серед партій, що вже 
приїлися суспільству, з’явилася така 
собі «Самопоміч» Андрія Садового, 
яку ми вперше побачимо в списку 
до Верховної Ради. Реально там нові 
обличчя. Люди мало відомі громад-
ськості. Єдине вселяє надію, що Са-
довий є на всі сто проукраїнським і 
його позиція — і в період Революції, 
і сьогодні, коли триває війна, — до-
сить чітка та досить патріотична. 

ЗА 23 РОКИ — ЖОДНИХ 
РЕФОРМ 

В Україні тільки німий не гово-
рив про реформи. Які тільки нам 
не пропонували: судову, медичну, 
освітню, адміністративно-терито-
ріальну, пенсійну, військову і т. д. і 
т. п. А скільки коштів під них виді-
ляли! А українці як мали проблеми 
з медичним обслуговуванням, так і 
мають. Як не мали захисту в судах, 
так і не мають. Про пенсійне забез-
печення взагалі говорити не хочеть-
ся. Мова навіть не про збільшення 
вікового цензу для жінок, а про 
кошти. Як може в нинішніх умовах 
прожити пенсіонер за тисячу гри-
вень? Це навіть не сто доларів. Нам 

постійно говорять: немає грошей. 
Давайте поміркуємо. Наведу такий 
приклад. В Україні сьогодні нарахо-
вується 13 мільйонів 800 тисяч пен-
сіонерів. А тепер уважно. 200 тисяч 
із майже 14 мільйонів вибирають 
60% Пенсійного фонду. 60% усього 
Пенсійного фонду! Пояснюю. Пен-
сія, приміром, екс-глави Нацбанку 
України Стельмаха — 120 тисяч у 
місяць. Колишнього депутата-соці-
аліста Олександра Мороза — 38 ти-
сяч щомісяця... Постає питання: а 
чому б не встановити межу в період 
кризи — умовно не більше 10 тисяч? 
Вивільнилися би кошти, які можна 
було б спрямувати на зростання мі-
німальної пенсії. Так само звести до 
однієї шкали процент нарахування 
пенсій по Україні. Чому держслуж-
бовець-корупціонер отримує 70% 
від зарплати, а звичайний виробник, 
сільський трудяга, вчитель — 40%? 
Що більше працює? 

Гроші можна винайти й іншим 
методом. Україна просить світ за-
блокувати рахунки колишніх мож-
новладців, а чому сама нічого не ро-
бить у цьому відношенні? Чому досі 
Ахметов, Колесніков, Єфремов і їм 
подібні продовжують і сьогодні ску-
пляти підприємства, брати в банках 
кошти на розвиток бізнесу? Підніма-
ти ціни на бензин до таких вершин, 
що скоро задихнемось? І це при 
тому, що нафта у світі подешевшала.  

До чого я веду: в Україні, на пре-
великий жаль, перевернуте розу-
міння того, що таке влада і хто ти у 
владі. У всьому світі у владу обира-
ють людей, головне завдання яких 
— писати і приймати закони, за яки-
ми має жити й розвиватися суспіль-
ство. У нас же робота в парламенті 
перетворилася на лобіювання біз-
нес-інтересів. Тому й не дивно, що 
у владу йдуть цілими сім’ями, залу-
чаючи кумів, сестер, братів, коханок, 
секретарок. Ахметов, наприклад, 
свого часу привів із собою водія... 

Як висновок: прийшла пора 
нам, українцям, думати про держа-
ву, її майбутнє не з позиції гречки, 
а з позиції того, чого вартий той чи 
інший кандидат, наскільки він чес-
ний, справедливий, дієвий. Тільки в 
цьому разі ми зможемо побудувати 
сильну, економічно розвинену, кві-
тучу країну. 

Галина ФЕДОРЕНКО, 
головний редактор 
газети «Відомості» 

14%
на стільки збільшено абонплату 
за користування стаціонарним 
телефоном для містян, для 
сільських мешканців — майже 
на третину. Максимальна плата 
у місті становитиме майже 34 
гривні на місяць, у селі   —27. 
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Голосування за путінський про-
ект «спеціального статусу», за 

наполяганням Порошенка і Тур-
чинова, відбулося у закритому ре-
жимі. Безпрецедентно закритому, 
небаченому раніше режимі. Під час 
голосування табло було мертвим, 
ніхто з депутатів не міг бачити, хто 
і як голосує. Лише наприкінці ви-

світилася цифра 277 — і Турчинов 
оголосив: закон прийнято. На всіх 
попередніх закритих засіданнях 
табло показувало хід голосування. 
Результати на сайті не оприлюд-
нювалися, але депутати все бачили. 
Такого закритого голосування в 
парламенті не було. Ніколи. Януко-
вич відпочиває... 

За Януковича робочу військову техніку 
продавали на брухт 

Кого і як хочуть люструвати в Україні? 

Верховна Рада прийняла закон 
про люстрацію. Згідно з доку-

ментом, обов’язкову люстрацію пе-
ред затвердженням на посаді має 
проходити ціла низка чиновників, 
зокрема голова Верховної Ради, де-
путати парламенту, Прем’єр-міністр 
із членами уряду та керівники цен-
тральних органів влади. Сюди ж 
входять глава СБУ, генпрокурор і 
багато інших високопосадовців, пе-
релік яких розтягнувся майже на 
сторінку друкованого тексту. Доку-
мент також визначає перелік осіб, 
які за замовчуванням не пройшли 
перевірку, а отже, не матимуть пра-

ва обіймати високі державні посади 
найближчі 10 років. Найбільше це 
зачепить чиновників часів прези-
дентства Януковича та діячів КПРС. 

Ось деякі категорії зі списку: 1) 
люди, які з 25 лютого 2010 року по 22 
лютого 2014-го були Президентом, 
Прем’єром, міністром, керівниками 
практично усіх органів виконавчої 
влади, СБУ, Нацбанку, Фонду держ-
майна, членами Вищої кваліфіка-
ційної комісії суддів та Вищої ради 
юстиції; 2) низка чиновників, які 
обіймали високі посади під час Єв-
ромайдану (від 1 грудня 2013 року 
по 22 лютого 2014-го) і добровільно 

не пішли у відставку (сюди потра-
пили омбудсмен, низка керівників 
органів влади 2-го ешелону і їхні 
зами, а також керівники підрозділів 
силових структур); 3) силовики, які 
затримували або чинили насильство 
проти протестувальників, а також 
судді та слідчі, які порушували спра-
ви проти мітингарів; 4) особи, які 
публічно закликали до сепаратизму; 
5) керівники компартій СРСР, УРСР 
(починаючи від рівня райкомів пар-
тії) та комсомолу (починаючи від 
обласного рівня); 6) штатні праців-
ники й агенти 5-го управління КДБ 
СРСР та УРСР. 

Українці знову можуть брати валютні 
кредити 

Події

Нацбанк України відмовився 
від заборони на валютне кре-

дитування клієнтів банків, щоб 
використовувати іноземну валюту 
на внутрішньому ринку. Про це 
повідомляється в постанові НБУ 
№ 557 від 9 вересня. 

Тижнем раніше Національний 
банк дозволив банкам видавати 
валютні кредити юридичним осо-
бам, підприємцям та постійним 
представництвам нерезидентів 
тільки для погашення їхніх зо-

внішньоекономічних зобов’язань. 
Раніше в НБУ уточнили, що 

зміцненню гривні також посприя-
ють додаткові заходи контролю та 
моніторингу й збільшення пропо-
зиції валюти на ринку. 

За оцінками глави НБУ Валерії 
Гонтарєвої, збалансованим є курс 
гривні 11,5–11,9 грн/$1. Вона по-
яснила, що падіння нижче рівня 
13 грн/$1, а потім і 14 грн/$1 ви-
кликане панічною реакцією на ві-
йну на Донбасі. 

У західних областях 18  ве-
ресня змінна хмарність, без опа-
дів. Температура повітря вночі 
+10...+11 °C, вдень +14...+19 °C. 
19 вересня хмарно з прояснення-
ми, сухо. Вночі +9...+10 °C, вдень 
+14…+19 °C. 20 вересня похмуро, 
дощитиме. Вночі температура 
повітря становитиме +11...+12 °C, 
вдень +15...+20 °C.

У північних регіонах 18  ве-
ресня переважно ясно, сухо. Тем-
пература повітря вночі +4...+6 °C, 
вдень +9...+18 °C. 19  вересня со-
нячно, без дощу. Вночі +4...+9 °C, 
вдень +11...+17 °C. 20  вересня 
похмуро, сухо. Температура по-
вітря вночі +5...+10 °C, вдень 
+13...+20 °C.

У Києві 18  вересня безхмар-
но, опади не прогнозують. Уночі 
температура повітря становити-
ме +8…+10 °C, вдень +11...+17 °C. 
19  вересня весь день буде со-
нячно, без опадів. Температура 
повітря вночі +7...+10 °C, вдень 

+11...+17 °C. 20  вересня змінна 
хмарність, сухо. Вночі термоме-
три показуватимуть +6…+12 °C, 
вдень +14...+21 °C. 

У східних регіонах 18  верес-
ня сонячно, опади не передбача-
ються. Температура повітря вночі 
становитиме +8...+11 °C, вдень 
+12...+19 °C. 19  вересня очікуєть-
ся ясна погода, сухо. Вночі термо-
метри показуватимуть +8...+12 °C, 
вдень +19...+20 °C. 20  вересня 
безхмарно, дощу не прогнозу-
ють. Температура повітря вночі 
становитиме +8...+11 °C, вдень 
+12...+20 °C. 

У південних областях 18  ве-
ресня очікується ясна погода без 
опадів. Уночі температура по-
вітря становитиме +13...+15 °C, 
вдень +16...+23 °C. 19  вересня 
сонячно, сухо. Температура по-
вітря вночі +11...+15 °C, вдень 
+17...+23 °C. 20 вересня ясно, дощ 
не очікується. Нічна температура 
+10...+14 °C, денна +15...+24 °C. 

 ПОГОДА

» обличчями не побудуєш
Верховної Ради якнайдалі 


