
Ситуація з утриманням народно-
го депутата від «Батьківщини» 

Надії Савченко й інших полоне-
них українців, які перебувають у 
в’язницях Російської Федерації, по-
гіршується, і їм загрожує смертна 
кара. Про це на погоджувальній раді 
керівників парламентських фракцій 
та комітетів наголосила лідер фрак-
ції «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

«Зараз готуються в закритому 
режимі певні корегування, зміни 
законодавства Росії щодо застосу-
вання смертної кари. Я хочу сказа-
ти, що наші герої, які перебувають 
у в’язницях Росії, опинилися у край-
ній небезпеці, й це стосується вже не 
тільки обмеження волі, не тільки за-
гроз для здоров’я, — це вже питання 
про загрозу життю», — наголосила 
вона. 

«Ми наполягатимемо, щоб Вер-
ховна Рада України терміново ухва-
лила постанову щодо обрання на-

родного депутата Надії Савченко 
членом постійної парламентської 
делегації Парламентської асамб-
леї Ради Європи та звернулася до 
міжнародних організацій, таких як 
ПАРЄ, ОБСЄ, Європейський парла-
мент, Червоний Хрест та ін., із про-
ханням негайно долучитися до тер-
мінового звільнення українців, які 
перебувають у полоні в РФ. 

Нагадаємо, 23 грудня Москов-
ський міський суд відмовився за-
довольнити апеляційну скаргу на-
родного депутата України Надії 
Савченко та залишив її за ґратами. 
У СІЗО Савченко частково втратила 
слух через непроліковане запалення 
вуха. 

У російському полоні україн-
ська льотчиця перебуває вже майже 
півроку. Надії Савченко закидають 
сфальшовану справу щодо причет-
ності до загибелі російських журна-
лістів на Донбасі. 

У Верховній Раді України 10 грудня 
був зареєстрований законопроект 
№ 1135-1 «Про цивільну зброю і 
боєприпаси». Документом пропо-
нується надати право українцям ку-
пувати і використовувати холодну 
та вогнепальну зброю на підставі 
дозволу, а також визначається по-
рядок використання цієї зброї. 

Згідно з цим законопроектом, 
будуть дозволені такі категорії ци-
вільної зброї та боєприпасів: 

1) перша категорія — газова 
зброя; пневматична зброя калібру 
до 4,5 мм і швидкістю польоту кулі 
елемента до 100 м/с; вогнепальна 
зброя під патрон Флобера калібру до 
4,5 мм та боєприпаси до неї; 

2) друга категорія — вогнепаль-
на гладкоствольна довгоствольна 
зброя, пневматична зброя калібру 
понад 4,5 мм і швидкістю польоту 
кулі більше 100 м/с; вогнепальна 
зброя під патрон Флобера калібру 
понад 4,5 мм та боєприпаси до неї; 

3) третя категорія — довго-
ствольна вогнепальна нарізна та 
комбінована вогнепальна зброя і бо-
єприпаси до неї; 

4) четверта категорія — коротко-
ствольна гладкоствольна вогнепаль-
на зброя, призначена для стрільби 
набоями, спорядженими еластич-
ними метальними елементами менш 
смертельної дії, та боєприпаси до 
неї; короткоствольна нарізна вогне-
пальна зброя і боєприпаси до неї. 

Право на придбання цивільної 
зброї другої, третьої та четвертої ка-
тегорій громадяни України набува-
ють після одержання ними дозволу 
на зброю відповідної категорії. 

Начальник дозвільної системи 
УМВС України у Волинській області 
Володимир Войстрик у коментарі 
«Відомостям» повідомив, що до сьо-
годні закону, який би регулював ви-
користання, придбання й зберігання 
зброї, не було. 

— Ми користуємося тільки на-
казом МВС України, в який час від 
часу вносять зміни, — каже Володи-
мир Олександрович. — Тому закон 
потрібен, щоб було чітко вказано, 
яка зброя, хто має право на володін-
ня нею, на яких підставах. На мою 
думку, одна позиція у цьому законо-
проекті суперечлива — та, що стосу-
ється права громадян на володіння 
короткоствольною вогнепальною 
зброєю. У нас, вважаю, і так до-
статньо дозволених видів зброї для 
самозахисту (травматична, газова, 
пневматична). Дехто впевнений, що 
ця норма дозволить зменшити зло-
чинність, бо якщо, скажімо, крадій 
знатиме, що господар має і може ви-

користати пістолет, то до будинку 
вже не полізе. Хоча це також питан-
ня відносне. 

Володимир Войстрик каже, що 
обіг нелегальної зброї збільшується, 
однак за її зберігання передбачена 
кримінальна відповідальність. 

— Навіть якщо і приймуть за-
кон, то зброю, привезену із зони 
АТО, зареєструвати не можна буде, 
бо вона армійських зразків, — пояс-
нює правоохоронець. 

Голова об’єднання «Волинська 
обласна колегія адвокатів» Микола 
Сорокопуд зауважує, що законопро-
ект написаний справжніми фахівця-
ми, юристами та людьми, що розби-
раються у зброї. 

— Я не побачив у ньому якихось 
недоліків — настільки все регла-
ментовано, продумані всі питання, 
зокрема й реєстрації, — розповідає 
Микола Олександрович. — Буде 
державний реєстр, яким відатиме 
Міністерство юстиції, і не тільки 
правоохоронні органи, а й суд, інші 
структури зможуть мати доступ до 
цього реєстру і, відповідно, отриму-
вати інформацію стосовно зброї або 
особи, яка нею володіє. Мені сподо-
балося, що зброя кваліфікована за 
різними параметрами, визначено її 
чотири види і порядок, як користу-
ватись, як вона має бути придбана, 
як має зберігатись, обліковуватися, 
реєструватися. Бо на сьогодні дозво-
ли видаються і на довгоствольну, і 
на нарізну, і на мисливські рушниці, 

і на неавтоматичну зброю, переро-
блену з автоматів, — це все є у лю-
дей. Але її можна носити тільки для 
певних цілей — ідеш на полювання, 
їдеш у тир і т. д. А тепер у законо-
проекті дозволено носіння зброї, от 
якраз короткоствольної, для само-

захисту, але знову ж таки регламен-
тований дуже сильно порядок, як із 
нею поводитися. Можна провести 
аналогію з дорожньо-транспорт-
ними пригодами. Вони стаються не 
від того, що дозволено на всіх видах 
транспорту їздити, а від того, що 
людина не дотримується Правил до-
рожнього руху. 

Однак, наголошує адвокат, якщо 
і виникне якась неординарна ситу-

ація, то пропонований закон перед-
бачив обов’язкове цивільне страху-
вання на випадок заподіяння шкоди 
третім особам, так само, як і на тран-
спорт. Тому, якщо законопроект 
приймуть, власники зброї будуть 
купувати поліс обов’язкового стра-
хування. Проект закону передбачає, 
що у зв’язку з цим внесуть зміни у 
ЗУ «Про страхування». 

— Чи не вплине прийняття цьо-
го закону на ріст злочинності в кра-
їні? — цікавимося думкою адвоката. 

— Ні. Моя довга юридична прак-
тика свідчить, що зброя у злочинців 
є, вони купують її в армії, тої ж мі-
ліції, де завгодно, тому що вона їм 
потрібна для вчинення протиправ-
них дій, — пояснює Микола Соро-
копуд. — Але що новий закон зупи-
нить злочинність — це однозначно, 
оскільки тепер зловмисник знатиме, 
що у людини може бути зброя, яку 
вона може застосувати. Відповідно 
до законопроекту, працівники пра-
воохоронних органів, швидше діль-
ничні, матимуть право перевіряти 
правила зберігання та поводження 
зі зброєю. Дільничний із двома по-
нятими може зайти до вас без жод-
них дозволів із суду для перевір-
ки, — пояснює юрист. — У цьому 
моменті законопроект виходить за 
межі тих нормативних актів, які є на 
сьогодні та не дозволяють проник-
нення у володіння особи. Я так ду-
маю, автори законопроекту брали за 
основу європейське законодавство, 
тому що це не американський закон 
однозначно. 

— Як же бути тим власникам, 
що вже мають дозволи, невже по-
новому потрібно буде оформляти 
документи? — продовжуємо розмо-
ву. 

— Вони матимуть спрощений 
порядок отримання нових дозволів, 
оскільки такі люди вже пройшли на-
вчання та мають право на володіння 
зброєю, — пояснює Микола Олек-
сандрович. 

Крім того, за словами адвоката, 
у законопроекті регламентовано, 
хто має право провадити господар-
ську діяльність у сфері реалізації 
та ремонту зброї. Тож скоро будуть 
з’являтися нові суб’єкти господар-
ської діяльності, які здійснювати-
муть реалізацію зброї, тому що ри-
нок виросте, її ремонт, зберігання. 

— І ще один аспект, — зауважує 
юрист, — на сьогодні може так ста-
тися, що армія буде не в силі стрима-
ти ту навалу, яка йде на нашу країну. 
А стримати може тільки те, коли на-
роду роздати зброю. Така суспільна і 
моя думка. 

Людмила ПОЛІЩУК 
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Контролюючим 
органам радять 
готуватися 
до «гільйотини» 

В Україні планують створити 
100-тисячну резервну армію 
Про це під час брифінгу повідомив секретар РНБО 
Олександр Турчинов. «Для того щоб обороноздат-
ність країни не була поставлена під сумнів, нам 
не обійтися без декількох етапів нової мобілізації 
на заміну тим, хто виконав свій громадянський 
обов’язок і захищав Україну. Таким чином ми не тіль-
ки оновимо склад ЗСУ, але й отримаємо за рахунок 
звільнених військовослужбовців потужний 100-ти-
сячний резерв наших Збройних сил», — повідомив 
Турчинов. 

Ніяких приватних армій 
у країні немає і не буде 
В адміністрації Петра Порошенка вважають, що 
добровольчі батальйони мають влитися до скла-
ду армії. Про це заявив глава АП Борис Ложкін. 
«Ймовірно, оптимальне рішення — зробити ці 
батальйони частиною військових бригад», — за-
явив Ложкін. Також він наголосив, що у Порошен-
ка є жорстка позиція з приводу того, що в країні 
не повинно бути «приватних армій», які фінансу-
ються олігархами. 

340
до стількох доларів за тисячу 
кубометрів у першому кварталі 
2015 року може знизитися для 
України ціна на російський газ. 
У листопаді–грудні Київ купував 
блакитне паливо у «Газпрому» 
по 378 дол. 
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Уряд планує у три етапи про-
вести дерегуляцію україн-

ської економіки, й регулюючим 
органам доведеться довести 
свою потрібність. 

Про це в ефірі ICTV за-
явив міністр економіки Айварас 
Абромавічус. 

За його словами, зараз в 
Україні триває перший етап 
дерегуляції, у ході якого Міне-
кономрозвитку розробило па-
кет документів, що скорочує 
державне регулювання підпри-
ємництва. «Будуть забиратися 
15–16 видів ліцензування, 21 
дозвільний акт. І це буде тільки 
перша стадія дерегуляції», — 
сказав міністр. 

Другий етап Абромавічус на-
звав «гільйотиною». 

«Це означає, що всі контр-
олюючі та регулюючі органи по-
винні будуть самі довести свою 
необхідність. Протягом року 
вони матимуть це доводити пе-
ред незалежною комісією», — за-
явив він. 

«Якщо вони не зможуть до-
вести — їхня діяльність буде 
припинена», — додав він. 

На третьому етапі, за слова-
ми міністра, слід буде створити 
такі умови, аби скасовані функ-
ції та органи не змогли віднови-
тися пізніше. 

Казахстан 
поставлятиме 
вугілля в Україну 

Президенти України та Ка-
захстану домовилися про 

постачання вугілля до України. 
Про це минулого вівторка сказав 
глава Казахстану Нурсултан На-
зарбаєв на спільному брифінгу з 
Петром Порошенком у Києві. 

«Ми домовилися про по-
ставки вугілля з Екібастузького 
вугільного родовища. Думаю, що 
ми цього досягнемо», — сказав 
він. 

Нагадаємо, в Україні через 
захоплення бойовиками шахт 
спостерігається гостра нестача 
вугілля. Раніше неодноразово 
зазначалося, що бойовики виво-
зять паливо з підконтрольних їм 
шахт у Росію. 

Події

Громадянам хочуть дозволити 
вільно користуватися зброєю 

Уряд погодився 
дати гроші на 
боротьбу 
з корупцією 

У проекті бюджету на 2015 рік, 
який підготував Кабінет Мі-

ністрів, передбачені кошти на 
роботу Національного антико-
рупційного бюро та Національ-
ного агентства запобігання ко-
рупції. Про це на своїй сторінці 
у Facebook написав депутат від 
Блоку Петра Порошенка Сергій 
Лещенко. 

«Отримав Бюджет-2015. На 
Національне антикорупційне 
бюро — 249 мільйонів гривень. 
На Нацагентство запобігання 
корупції — 112 мільйонів», — 
повідомив він. 

Як відомо, ще тиждень тому 
Лещенко повідомляв, що у про-
екті Держбюджету-2015 грошей 
на Національне антикорупцій-
не бюро не передбачено взагалі. 
Проект головного кошторису 
країни внесли у ВР у вівторок. 

У західних областях 25 груд-
ня прогнозують хмарну пого-
ду з проясненнями, невеликий 
дощ. Температура повітря вно-
чі +3...+5 °C, вдень +5...+7 °C. 
26 грудня буде хмарно, йтиме 
мокрий сніг. Уночі -2...0 °C, денна 
температура 0...+1 °C. 27 грудня 
прогнозують хмарну погоду, йти-
ме слабкий сніг. Температура вно-
чі -6...-4 °C, вдень -3...-1 °C. 

У північних регіонах 25 груд-
ня впродовж дня передбачають 
мінливу хмарність, ітиме неве-
ликий дощ. Температура вно-
чі +3...+5 °C, вдень +5...+7 °C. 
26 грудня хмарно з прояснення-
ми, місцями мокрий сніг. Уночі 

-3...-1 °C, вдень -1...0 °C. 27 грудня 
синоптики прогнозують хмарну 
погоду, без опадів. Нічна темпера-
тура -7...-5 °C, денна становитиме 

-4...-2 °C. 
У Києві 25 грудня обіцяють 

мінливу хмарність, можливий дощ. 
Нічна температура +3...+5 °C, ден-

на +4...+6 °C. 26 грудня метеоро-
логи прогнозують хмарну погоду 
з проясненням, мокрий сніг. Уночі 

-3...-1 °C, вдень -2...0 °C. 27 грудня 
хмарно, без опадів. Температура 
вночі -6...-4 °C, вдень -3...-1 °C. 

У східних регіонах 25 груд-
ня очікується мінлива хмарність, 
невеликий дощ. Уночі +1...+3 °C, 
вдень +5...+7 °C. 26 грудня буде 
хмарно з проясненнями, дощ із 
мокрим снігом. Нічна темпера-
тура 0...+2 °C, денна +2...+4 °C. 
27 грудня хмарно, можливий сніг. 
Уночі -6...-4 °C, вдень -3...-1 °C. 

У південних областях 
25 грудня синоптики прогнозу-
ють сонячну погоду без істот-
них опадів. Температура вночі 
становитиме +2...+4 °C, вдень 
+10...+12 °C. 26 грудня буде хмар-
но з проясненнями, без значних 
опадів. Уночі +2...+4 °C, вдень 
+5...+7 °C. 27 грудня похмуро, 
дощ із мокрим снігом. Нічна тем-
пература -1...0 °C, денна 0...+1 °C. 

 ПОГОДА

КАТЕГОРІЯ 1 16 
років

Дозвіл 
не потрібен

Законопроект №1135-1 «Про цивільну зброю і боєприпаси».
Пам’ятка. Частина 1. Яка зброя буде дозволена.

КАТЕГОРІЯ 2 18 
років

Потрібен 
дозвіл

КАТЕГОРІЯ 3 21 
рік

Потрібен 
дозвіл

КАТЕГОРІЯ 4 21 
рік

Потрібен 
дозвіл

Кількість зброї певної категорії, яку має право придбати особа, що має 
дозвіл на зброю цієї категорії, та боєприпасів до неї не обмежується.

Власники зброї, що вже 
мають дозволи, мати-
муть спрощений порядок 
отримання нових дозво-
лів, оскільки такі люди 
вже пройшли навчання і 
мають право на володіння 
зброєю

Надію Савченко можуть стратити в Росії 


