
У Севастополі окупанти з ФСБ 
увірвалися в квартири 10 сі-

мей українських військових, які 
виїхали на материк. Про це на 
своїй сторінці в Facebook повідо-
мив журналіст Роман Бочкала, 
зазначивши, що інцидент став-
ся 23 грудня. Він повідомив, що 
ФСБешники спробували «вики-
нути мешканців на вулицю, серед 
яких були і маленькі діти», пові-
домляє Оbozrevatel.com.

«Замки поміняли і двері опеча-
тали. Свої дії мотивували тим, що 
житло — відомче, а тому його по-
трібно звільнити. Але вони забули, 

що це житло — власність Мініс-
терства оборони України. Ніяких 
рішень суду й інших нормативно-
правових актів немає. Більше того, 
ФСБшники забрали у дружин і 
дітей телефони, дзвонили військо-
вим — погрожували, що ті більше 
не побачать своїх близьких», — на-
писав Бочкала. 

Він додав, що «обструкції під-
дали сім’ї військовослужбовців, 
які проживають у Севастополі та 
Сімферополі за адресою Лексіна, 
44. Йдеться про військових, які 
виїхали на материк, залишившись 
вірними українській присязі». 

Вдову героя нововолинські чинов-
ники страхали судом за комунальні 
борги, а днями викликали у викон-
ком на комісію — «пробирати». 

За кілька днів перед тим у центрі 
міста врочисто відкрили меморіаль-
ну дошку на честь цього героя, пише 
«Нововолинськ діловий». 

Міський голова, до якого після 
засідання комісії прийшли разом із 
дружиною загиблого бійця обурені 
волонтери й журналісти, повівся як 
чинуша. Заслужений господарник 
вичитував безробітній удові героя, 
що вона не спромоглася сплатити 
комунальний борг — 3 тисячі гри-
вень. 

— Ми ж вам дали 2 тисячі, то 
що ви хочете? — дратувався мер. — 
Чому не погасили заборгованість? 

Пояснень молодої жінки, що чо-
ловік пішов на війну ще у травні до-
бровольцем, жодних виплат від дер-
жави не одержував, а дитину треба 

годувати, лікувати, збирати до шко-
ли, пан Сапожніков не сприймав. 

На завершення він запропону-
вав іншій безробітній, аби та дала 
удові героя «пару тисяч», бо він не 
має з чого. 

Нагадаємо, 23 серпня під час за-
пеклих боїв за Іловайськ загинув 
розвідник із батальйону «Донбас» 
Володимир Пушкарук. Було йому 
42… 

Бійці потрапили під «Гради». 
З-під обстрілу тіло Володимира ви-
несли Олександр Маслов із побрати-
мами. 

На той день у підрозділі Пуши-
ка (так його лагідно називали друзі) 
після сутичок із терористами уцілі-
ли лише 8 бійців із 22, але відчайду-
хи все одно пішли на нове завдання. 
Володимир із нього не повернувся. 
Троє бійців батальйону «Донбас» 
23 серпня дістали поранення. 

Наталя КАМИШНИКОВА

Адвокат Марк Фейгін, який за-
хищає українську льотчицю 

Надію Савченко, прогнозує, що 
незабаром у Росії розвиватимуть-
ся події за «сценарієм Донбасу». 
Про це він заявив у ефірі телека-
налу «112 Україна». 

«Я бачу, що буде відбуватися 
в Росії. В Росії буде не Майдан — 
у Росії буде Донбас, одразу. Там є 
низка факторів, які багаторазово 
збільшують ситуацію», — заявив 
Фейгін. 

На його думку, головними 
причинами негативного розви-
тку ситуації в РФ будуть етнічний 
фактор та соціальні невдоволення.

«Наприклад, етнічний фак-
тор, якого немає в Україні. На-
приклад, вираженість елементів 
нетитульних. Сильна їх присут-
ність і опора влади на них. Це не 
тільки мігранти, не тільки люди з 
півдня Росії. Вони, загалом, самі 
не винні, але влада їх активно в 
цьому використовує. Наприклад, 
чи використовує вона Кадирова 
в захисті від громадянського сус-
пільства? Звичайно, послухайте 
його заяви... Насамперед спус-
ковим гачком буде соціальне не-
вдоволення, проблиски якого вже 
виникають на горизонті», — роз-
повів Фейгін. 
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В Росії не буде Майдану, буде «Донбас» 

23 грудня у Нововолинську на 
площі Незалежності відбувся мітинг 
протесту гірників ВП шахт № 1, 9, 
10 та «Бужанської» проти закриття 
копалень. Мітингарі висловили 
своє невдоволення діями влади, 
затримкою заробітної плати і ви-
конання коаліційної угоди. 

Підтримати шахтарів завітали 

міський голова Віктор Сапожніков, 
заступник голови ОДА Сергій Куш-
нірук, голова волинського теркому 
гірників Юрій Калістратов, керів-
ники вугільних підприємств та шах-
тних профспілок. 

Міський голова зазначив, що 
стурбований ситуацією та вислов-
лює свою підтримку гірникам. «Важ-
ко уявити, що тисячі людей можуть 

залишитися без роботи, — сказав 
він. — Для мене це болюче питан-
ня, адже я сам брав безпосередню 
участь у створенні ДП  «Волиньву-
гілля». Тому буду і надалі докладати 
усіх зусиль для того, аби гірничі під-
приємства Волині працювали». 

Сергій Кушнірук від імені об-
ласної адміністрації також висловив 
підтримку й повідомив про те, що 
керівництво області до останнього 
відстоюватиме інтереси гірників. 
Лунали виступи шахтарів, які ви-
словлювали невдоволення ситуаці-
єю та діями влади. 

Працівники шахт звернулися 
до вищого керівництва держави з 
вимогою передбачити на 2015  рік 
кошти для введення в дію першої 
черги шахти № 10 «Нововолинська», 
виплатити заборгованість гірникам 
десятої копальні (борг становить 
12 млн грн), залишити фінансування 
ДП «Волиньвугілля» й дати можли-
вість ВП шахті № 1 «Нововолинська» 
ШУ «Нововолинське» відпрацювати 
запаси. 

Зокрема, шахтарі попередили 
про те, що якщо упродовж найближ-
чих трьох днів ситуація з вугільним 
підприємством не покращиться, 
вони перекриють міжнародну трасу. 

Жанна МАРКОВСЬКА 

Саудівська Аравія готова 
спустити ціну на нафту 
до 20 доларів 
Міністр нафти Саудівської Аравії Алі 
аль-Наїмі заявив, що його країна готова 
на вартість нафти навіть по 20 доларів за 
барель. Міністр запевнив, що таку ціну також 
підтримають партнери по ОПЕК. Раніше 
Саудівська Аравія прогнозувала вартість на 
рівні 60 доларів, а потім — 40. Ціна на нафту 
в 20 доларів просто вб’є економіку Росії. 

1,65
стільки мільярдів доларів пе-
рерахував «Газпрому» «Нафто-
газ України» в рахунок оплати 
поставлених і несплачених 
раніше об’ємів газу. Про це по-
відомляє прес-служба НАКу. 
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Удові героя кинули подачку. 
І пригрозили судом за комунальні борги 

Нововолинські гірники 
погрожують перекрити трасу 
міжнародного сполучення 

Згуладзе розповіла, якою бачить реформу 
міліції 

Події

В Україні з’явиться 
оновлена банкнота 
номіналом 100 гривень 
НБУ готує до введення в обіг банкноти номі-
налом 100 гривень зразка 2014 року з удо-
сконаленою системою захисту. Про це йдеться 
у повідомленні регулятора. Банкноти будуть 
уведені в обіг із 9 березня 2015 року з метою 
поліпшення організації готівкового обігу та в 
межах планового випуску на 2015 рік на заміну 
зношених, пошкоджених та вилучених із обігу. 

Перший заступник міністра 
МВС Ека Згуладзе минуло-

го тижня розповіла про реформу 
МВС. 

«Ми будемо змінювати прин-
цип набору кадрів і методику на-
вчання. Важливий момент — хто 
буде вчити нових поліцейських», 
— підкреслила вона. 

За її словами, нові кадри бу-
дуть набирати на відкритому кон-
курсі вже з січня. 

«Починаємо з Києва. І це не пі-
лот, реформа вже почалася», — на-
голосила Згуладзе. 

«Для нас найголовніше — по-
будувати цивілізовані відносини 
між поліцейським і громадянином. 
І давайте не будемо багато говори-
ти про Грузію, я працюю в уряді 
України. Тому буду говорити про 
Україну», — підкреслила Згуладзе. 
«У середині січня ми представи-
мо детальний план реформування 
ДАІ. Але сьогодні можу вже сказа-
ти: ми зливаємо в одну службу ДАІ 
та патрульну службу», — анонсу-
вала вона. Заступник міністра на-
голосила, що початковою метою є 
боротьба із системною корупцією. 

«Всі пострадянські країни ко-
румповані, Україна не унікальна. 
Звичайно, буде опір реформам. 
Але я про це не думаю. Я впевнена, 
що ми зможемо провести рефор-
ми», — сказала вона. 

Новопризначена перший за-
ступник голови МВС Ека Згула-
дзе обіцяє підвищення зарплати 
співробітникам підрозділів і спо-
дівається, що в лавах створюваної 
в Україні поліції буде працювати 
більше жінок. 

«Я як жінка, як один із керів-
ників скажу, що сподіваюся на це, 
тому що в багатьох країнах жінки-
поліцейські показали себе дуже 
добре. І я думаю, що Україна не 
буде винятком. І якщо я можу за-
кликати, щоб жінки більш актив-
но брали участь у конкурсах, то я 
скористаюся цією нагодою». 

«Заробітні плати ми будемо 
підвищувати, і значно підвищу-
вати», — наголосила вона, зазна-
чивши, що це стосуватиметься 
працівників тих підрозділів, які 
будуть реформовані. 

Крім того, Згуладзе додала, що 
органи внутрішніх справ України 
в процесі реформування не змо-
жуть обійтись і без донорської 
підтримки. 

Що стосується боротьби з ко-
рупцією, то, за її словами, у цьо-
му необхідно рухатися в двох 
напрямках — каральні заходи, а 
також мінімізація позовів, тобто 
побудувати систему так, щоб вона 
була захищена. 

ФСБ вигнала на вулицю сім’ї українських 
військових у Криму

Якщо влада не прислухається до їхніх вимог 

Володимир Пушкарук. Тут він праворуч, а ліворуч — 
його друг Скіф, теж загинув у боях за Іловайськ...


