
На своїй сторінці у «Фейсбуці» 
старший помічник Генпро-

курора з особливих доручень Ва-
лерій Карпунцов повідомив, що 
слідчим відділом Центрального 
регіону Головної військової про-
куратури України спільно з Голо-
вним управлінням по боротьбі з 
корупцією й організованою зло-
чинністю СБУ затримано началь-
ника управління тилу Нацгвардії 
України за отримання хабара у 
розмірі 230 тис. грн. 

За цю винагороду офіцер обі-
цяв посприяти одній із фірм у 
перемозі в конкурсних торгах 
на поставку харчових продуктів 
(м’ясних консервів) для потреб 
Нацгвардії. Також затримані по-
середник і керівник фірми-поста-
чальника. 

Вже відомо, що затриманим є 
підполковник Манжура Святос-
лав Анатолійович, який раніше 
обіймав посаду начальника продо-
вольчої служби Академії внутріш-
ніх військ у м. Харкові. Манжура 
був переведений на посаду началь-
ника управління тилу Нацгвардії 
України за клопотанням ниніш-
нього міністра оборони Степана 
Полторака, який очолював цей вуз 
із 2002 року. 

Досудове розслідування у 
вказаному кримінальному про-
вадженні здійснює слідчий від-
діл військової прокуратури Цен-
трального регіону України. Як 
повідомляється, проводяться за-
ходи для всебічного, повного та 
неупередженого дослідження всіх 
обставин у вказаному криміналь-
ному провадженні. 

На хабарі у
230 тис. грн погорів 
протеже Полторака 
генерал Манжура 

Минулої п’ятниці під головуванням 
Прем’єр-міністра Арсенія Яценю-
ка відбулася селекторна нарада з 
керівниками силових структур усіх 
регіонів України. Головне питання, 
яке порушувалося керівництвом, 
— загроза терористичних актів на 
території нашої держави. 

Зокрема, секретар РНБО Олек-
сандр Турчинов, який брав участь у 
заході, зазначив, що сьогодні на сході 
країни спостерігається загострення 
ситуації. 

— Російські терористичні угрупу-
вання фактично порушили будь-які 
домовленості щодо припинення вог-
ню і попередніх Мінських угод, скон-
центрувавши величезну кількість сил, 
переходять до активних наступальних 
операцій вздовж усієї лінії зіткнен-
ня, — сказав Олександр Турчинов. 
— Збройні сили, Національна гвардія 
контролюють ситуацію, відбиваючи 
наступ ворога і контратакуючи його. 
Однак ворог ні перед чим не зупиня-
ється. Мета російського керівництва 
— не просто встановлення контр-
олю над окупованою територією, а 
знищення державності, незалежнос-
ті країни. З цією метою проводяться 
системні заходи для дестабілізації 
ситуації в Україні, зокрема відпра-
цьовуються активні терористичні 
операції. Вибухи — у Харкові, Одесі, 

Запорізькій області. На превеликий 
жаль, терористична загроза стає сьо-
годні реальністю для інших регіонів. 
І саме тому без будь-якої паніки, сує-
ти ми повинні забезпечити адекватні 
контртерористичні заходи. Над цим 
завданням сьогодні працюють усі си-

лові структури. 
Міністр Арсен Аваков навів при-

клад Харкова, де активно впроваджу-
ються ці заходи. Кількість нарядів у 
місті подвоєно, якість оперативної 
роботи значно зросла. До складу па-
трулів входять працівники міліції, 
бійці Нацгвардії, ДСНС та курсанти 
відомчих вишів. У місті додатково 
встановлено 1200 камер спостережен-
ня. Діє гаряча телефонна лінія, на яку 
звертаються громадяни, якщо вияв-
ляють підозрілі предмети чи ситуації. 
І саме завдяки цій співпраці громад-
ськості й силових структур вдалося 
знешкодити дві диверсійні групи. 

Як повідомив начальник управ-
ління УМВС м. Києва Олександр Те-
рещук, у столиці уже посилено охо-
рону блокпостів на під’їздах до міста. 
У метрополітені безперебійно працю-
ють кінологи на предмет виявлення 
вибухівки. Посилено охорону мостів і 
залізничних сполучень. 

В Одеській області до патрулюван-
ня залучено 400 нарядів. Працівникам 
силових структур нести службу допо-
магають представники громадськос-
ті, під посилену охорону вже взято 
76 об’єктів. 

Арсен Аваков наголосив, що го-
лови ОДА разом із керівниками регі-
ональних органів внутрішніх справ 
повинні визначити перелік об’єктів 
інфраструктури та забезпечити їх 

охорону. В першу чергу це мають 
бути об’єкти життєзабезпечення, під-
приємства теплопостачання, водо-
відведення, газопостачання й інші, 
незалежно від форм власності, також 
заводи, аеропорти, низка об’єктів на 
залізницях, місця скупчення людей. 

— Враховуючи високий ризик те-
рористичної загрози в рамках агресії, 
яку ми маємо з боку Росії, ми повинні 
перевести режим спостереження та 
ретельного документування в режим 
«превентивного удару», — зазначив 
Арсен Аваков. 

Олександр Турчинов дав вказів-
ку керівникам облдержадміністрацій 
створити в регіонах штаби антитеро-
ру. До них мають входити представ-
ники СБУ, МВС, Нацгвардії, Мінобо-
рони, прокуратури й інших силових 
структур. Саме цей штаб повинен за-
безпечувати координацію усіх заходів 
щодо протидії терористичній загрозі, 
яких вживатимуть в області. 

Прем’єр-міністр дав доручення 
головам ОДА переходити у щоденний 
оперативний режим роботи і кожного 
дня контролювати ситуацію щодо без-
пеки громадян та об’єктів інфраструк-
тури. 

На виконання протокольного до-
ручення Прем’єра відбулося засідання 
ради оборони Волинської області. 

— Ми не будемо створювати ще 
одну структуру, — підкреслив голо-
ва облдержадміністрації Володимир 
Гунчик. — На території Волині пра-
цює рада оборони, яка має величезні 
повноваження в області. У силових 
структур та правоохоронців — свої 
завдання. Й керівництво відомств 
систематично інформує раду оборо-
ни, а остання координує спільні дії, 
мета яких — гарантувати цілісність 
держави. 

Щодо важливих і стратегічних 
об’єктів інфраструктури, то на бага-
тьох із них, особливо там, де охорону 
підприємства та відомства здійсню-
ють власними силами, забезпечу-
ватимуть безпеку фахівці відповід-
них служб. Також задля підвищення 
безпеки громадян до охорони гро-
мадського порядку й патрулюван-
ня вулиць залучатимуть громадські 
патрулі. Окрім того, правоохоронці 
посилять роботу щодо виявлення та 
вилучення зброї. 

Олена СТЕПАНЧЕНКО 
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Українська льотчиця Надія Савченко у дуже важкому стані 

Екс-чиновники «Енергоатому» 
розтратили 47 мільйонів гривень 
Служба безпеки України викрила факти розтрати і від-
мивання коштів на суму 47 млн грн колишніми посадо-
вими особами ДП НАЕК «Енергоатом». Про це йдеться у 
повідомленні СБУ. «В 2013 році зловмисники організували 
оборудку при закупівлі кабельної продукції для потреб 
українських АЕС. Встановлено, що вартість товару, при-
дбаного у комерційної структури, значно перевищує 
середньоринкові ціни», — повідомляє прес-служба. Крім 
того, характеристики продукції свідчать про її можливе 
контрафактне походження. 

24
стільки тонн на сьогодні ста-
новить золотий запас України. 
Такий висновок робить «Дзер-
кало тижня» з даних, опубліко-
ваних Міжнародним валютним 
фондом. 
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Адвокат української льотчиці Надії 
Савченко Марк Фейгін написав 

відкритий лист президенту Росії Во-
лодимиру Путіну. 

«Поки я пишу Вам, термін її від-
мови від їжі наблизився до 45 днів. Це 
багато, це дуже багато. Лякає те, що в 
останньому моєму з нею спілкуванні у 
в’язниці я прямо почув про її бажання 
померти», — написав Фейгін на своїй 
сторінці в Facebook. 

За його словами, суд не розібрав-
ся ні з викраденням Савченко, ні з 
обґрунтованістю її арешту, а також 
із обвинуваченням. Українка почала 
голодування 13 грудня 2014 року. На-
передодні адвокат Микола Полозов 
повідомив про можливі проблеми зі 
здоров’ям у його підзахисної Надії 
Савченко. 

Ув’язнена українська льотчиця, 
нардеп, член делегації України в ПАРЄ 
Надія Савченко внаслідок голодуван-
ня схудла на 15 кг і перебуває у жахли-
вому фізичному стані. Про це в ефірі 
«Подробностей» заявила її сестра. 

Віра Савченко зазначила, що голо-
дування для Наді — «єдина доступна 
форма боротьби та протесту проти 

агресії та дій Путіна щодо України». 
«Дух її не зламаний, настрій на висо-
ті, але стан тіла жахає. Її стала вага 
завжди була 75–78 кг, а зараз вона ва-
жить 60 кг, стан шкіри — жахливий», 
— зазначила сестра Савченко. За її 
словами, у СІЗО, де утримується На-
дія, є лише холодна вода. 

«Це не якась форма тиснення на 
жалість чи суїциду. Надя — боєць, і 
це єдина їй доступна форма боротьби 
за Україну. ...Форма протесту проти 
утримання під вартою, коли є залізне 
алібі, непохитні докази її непричет-
ності до цієї справи, але щодня Слід-
чий комітет РФ вигадує ще якісь нові 
докази нібито її стосунку до цього», — 
наголосила Віра Савченко. 

Нагадаємо, українська льотчиця 
Надія Савченко звернулася до колег 
по ПАРЄ з приводу свого утриман-
ня. Її лист оприлюднив адвокат Марк 
Фейгін. 

У своєму зверненні українка заяв-
ляє, що її утримують за злочини, яких 
вона не скоювала, незважаючи на від-
повідні докази, надані захистом. 

«Я винна тільки у тому, що захи-
щала свою Батьківщину, свій україн-

ський народ, якому давала присягу, 
свободу та благополуччя моєї землі», 
— написала вона. 

Раніше спікер Держдуми РФ Сер-
гій Наришкін заявив, що Савченко, 
яку звинувачують у причетності до 
вбивства двох російських журналіс-
тів, буде звільнена лише у випадку, 
якщо суд не встановить її вини. 26 січ-
ня на засіданні профільного комітету 
Парламентської асамблеї Ради Європи 
російська делегація офіційно заявила, 
що підтримує рішення щодо звільнен-
ня Надії Савченко, яку було незакон-
но захоплено, а вже 27 січня делегати 
із РФ відмовилися від свого рішення. 

Лукашенко подбав, щоб Путін не ввійшов 
у Білорусь 

Події

Візовий режим Україні можуть 
спростити у 2016-му 
ЄС може спростити візовий режим для України вже 
у 2016 році, проте цей процес залежить від утілення 
реформ у країні, заявила посол Латвії в Україні Аргіта 
Даудзе. «Що швидше будуть утілені реформи, то швид-
шим буде результат у цій сфері», — сказала вона. Зо-
крема, серед потрібних Україні змін — запровадження 
біометричних паспортів, а також антикорупційна 
реформа та реформа щодо боротьби з організованою 
злочинністю. До травня в Україну має приїхати місія 
експертів, яка перевірятиме втілення реформ. 

Волинь переходить на посилений 
режим патрулювання та охорони 

До білоруського закону «Про 
воєнний стан» додано пункт 

«про направлення іншою державою 
озброєних груп і регулярних сил або 
підрозділів регулярних військ» на 
територію республіки. Про це пові-
домляє «Медуза». 

«Такі дії офіційно вважатимуть-
ся воєнною загрозою, достатньою 
для запровадження в країні воєнно-
го стану», — йдеться у повідомлен-
ні. 

Окрім того, до переліку умов, за 
яких у країні може бути оголошено 
воєнний стан, також додані концен-
трація збройних сил іншої держави 
біля кордону, «якщо вона явно вка-
зує на агресивні наміри або прове-
дення в іншій державі мобілізації з 
метою нападу на Білорусь». 

Поправки до закону «Про воєн-
ний стан» прийняті парламентом 
Білорусі та підписані президентом 
Олександром Лукашенком. Нова ре-
дакція закону «Про воєнний стан» 
набирає чинності в країні з 1 лютого 
2015 року. 

Цими днями на всій території України введено режим 
підвищеної готовності до реагування на надзвичайні 
ситуації. Як пояснив Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк, це 
зроблено з метою повної координації всіх органів влади 
для гарантування безпеки громадян та цивільного захисту 
населення. Крім того, Яценюк повідомив про створення 
державної комісії з надзвичайної ситуації, головою якої 
є Прем’єр-міністр, а двома його заступниками — віце-
прем’єр Геннадій Зубко та голова Держслужби з НС Сергій 
Бочковський 


