
Росія планує захопити ту части-
ну України, яка необхідна, щоб 

прокласти суходолом коридор до 
Криму, навесні можливий напад 
на Маріуполь. 

Про це заявив директор Наці-
ональної розвідки США Джеймс 
Клеппер 26 лютого під час слухань 
у комітеті зі збройних сил Сенату 
США, повідомляє DW із посилан-
ням на AFP. 

На його думку, президент Росії 
Володимир Путін не має на меті 
захопити всю територію України, а 
лише відділити ту частину, яка не-
обхідна для створення сухопутно-
го коридору до анексованого Росі-
єю Кримського півострова. Тобто 
йдеться про дві області у східній 
Україні, «міст суходолом до Кри-
му», а також порт, зокрема, Маріу-

поль. При цьому початку атаки на 
Маріуполь Клеппер очікує навесні. 
«Ми не вважаємо, що атака на Ма-
ріуполь буде здійснена одразу ж. 
На мою думку, вони зачекають до 
весни, перш ніж здійснити напад», 
— зазначив директор Національ-
ної розвідки США. 

Клеппер також додав, що він 
підтримує ідею надання озброєнь 
українській армії. Водночас він на-
голосив, що це лише його «особис-
та думка», яка не обов’язково збі-
гається з думкою американських 
спецслужб. У розвідці США не 
виключають, що надання озбро-
єнь Києву «спровокує негативну 
реакцію Путіна та росіян» і стане 
приводом для Москви постачати 
проросійським бойовикам на Дон-
басі більш сучасні озброєння. 

Згідно із законом в Україні від-
будеться: 

- поетапне підвищення на 5 ро-
ків пільгового пенсійного віку для 
жінок та збільшення страхового 
стажу для осіб, які мають право на 
пільгову пенсію; 

- поетапне підвищення на 5 ро-
ків страхового стажу, необхідного 
для призначення пенсії за вислугу 
років;

- для обчислення пенсії застосо-
вувати середню заробітну плату (до-
хід) в Україні, з якої сплачено стра-
хові внески, за 2012, 2013, 2014 роки;

- пенсії працюючим пенсіонерам 
будуть виплачувати у розмірі 85 від-
сотків, але не менше 1423 грн. Ця 
норма діятиме до 1 січня 2016 року. 

Пенсії військовим, інвалідам 
1–3 груп, учасникам АТО, членам 
загиблих учасників бойових дій ско-

рочуватися не будуть. 
Особам у період роботи на поса-

дах, які дають право на призначення 
спеціальних пенсій (народні депута-
ти, державні службовці та прирів-
няні до них особи, судді, прокурори 
та інші), пенсії, призначені відповід-
но до чинного законодавства Украї-
ни, не виплачуватимуться. 

У ході обговорень у Раді уряд 
зобов’язався до 1 червня подати в 
парламент законопроект, що скасо-
вує всі спеціальні пенсії та вводить 
єдине правило нарахування пенсій. 
Якщо такий проект закону не буде 
прийнято, то з 1 червня спецпенсії 
буде скасовано автоматично. 

Виступаючи у парламенті, 
Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк 
визнав, що цей закон є надзвичайно 
складним. Однак він зауважив, що 
уряду вдалося переконати міжна-
родних кредиторів, зокрема МВФ, 
не підвищувати пенсійний вік. 

«Підняття пенсійного віку із 60 
до 65 років не відбувається. Не бре-
шіть народу. Другий міф про те, що 
піднімається спецстаж для праців-
ників шкідливих сфер — це брех-
ня», — сказав Яценюк. 

За його словами, «всі, хто отри-
мує пенсії в розмірі 1500 грн, не під-
падають під дію цього закону». 

Нагадаємо, Кабмін у ході обго-
ворення у Верховній Раді вирішив 
дещо пом’якшити законопроект про 
зміни до пенсійного забезпечення. 

На жаль, у Верховній Раді все 
частіше з’являються законо-

проекти, мета яких — встановлен-
ня в країні авторитарного режиму. 
У цих випадках важко визначити, 
депутати не відають, що роблять, 
чи це цілком усвідомлені дії. 

Костянтин Матейченко, депу-
тат від «Народного фронту», у сво-
єму законопроекті № 2225 пропо-
нує саджати громадян до в’язниці 
за критику влади: 

«Стаття 339-1. Умисні дії щодо 
підриву авторитету держави та її 
органів влади. 

Суспільно небезпечні проти-
правні діяння, що посягають на 
авторитет України як суверенної 
держави, публічне паплюження, 
наруга, осквернення чи інші дії, 
спрямовані на підрив авторитету 
органів державної влади, місцево-
го самоврядування та об’єднань 
громадян України, та/або цинічне, 
зневажливе ставлення й непри-
йняття як окремих структурних 
елементів системи державного 
управління (її відповідних орга-

нів), так і держави в цілому, що в 
подальшому може тягнути за со-
бою порушення усталених соці-
альних норм і правил організації 
суспільного й державного ладу та 
життя, — карається виправними 
роботами на строк до двох років, 
або арештом до шести місяців, або 
позбавленням волі на строк до 
трьох років». 

До слова, у пояснювальній за-
писці зазначено що законопроект 
не вимагає консультацій із громад-
ськістю. 

Екс-міністр оборони України 
закарпатець Валерій Гелетей, 

відомий провальною військо-
вою операцією під Іловайськом, 
де загинуло багато українських 
військових, купив нерухомість в 
Англії за 23 мільйони фунтів стер-
лінгів. 

Садиба в неоколоніальному 
стилі та з великою територією роз-
міщена біля Імінгема (графство 
Лінкольншир) і коштує 23 мільйо-
ни фунтів стерлінгів. Містечко не 
сильно розкручене, але престиж-
не. 

Взагалі, треба сказати, що 
українські політики люблять Ан-
глію. Тут і наддорогі апартаменти 
Рината Ахметова — одного з най-
багатших українців, також квар-
тиру в Лондоні має в своєму роз-
порядженні дочка екс-президента 

Кучми. 
До слова, з 15 жовтня 2014 року 

Гелетей обіймає посаду начальни-
ка управління Державної охорони 
України. 
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Приходив на роботу п’яним, лапав дівчат 
і хотів бути мачо 

Харківські терористи 
одержали 10 тисяч доларів 
від ГРУ РФ 
Організатори терактів у Харкові отримали зброю 
та фінансування від Головного розвідуправління 
Генштабу Росії. Про це заявив глава СБУ Валентин 
Наливайченко. За його словами, терористи 
одержали зі штабу в Бєлгороді знаряддя для 
вчинення теракту, зокрема осколкову некеровану 
міну з направленою дією МОН-100. 

1,5 
стільки мільярдів доларів 
становить розмір збитків, за-
вданих російською агресією 
на уже звільнених україн-
ських територіях. Таку цифру 
озвучив Прем’єр-міністр 
України Арсеній Яценюк. 
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У Німеччині вийшов докумен-
тальний фільм про роботу 

Путіна в системі «Штазі», повідо-
мляє independent.co.uk, передають 
«Патріоти України». Зловживав 
алкоголем, бив дружину, лінувався 
на роботі й обмацував дівчат — та-
ким є далекий від створеного ро-
сійськими ЗМІ ідеального образу 
портрет Володимира Путіна, який 
постає в новому документальному 
фільмі про президента РФ. Творці 
стрічки зосередилися на минуло-
му Путіна, переважно часів його 
служби в КДБ, коли він як опера-
тивний офіцер жив у Німецькій 

Демократичній Республіці в 1980-х 
роках. Кінематографісти вивчили 
документи секретної служби НДР 
«Штазі» у його справі, вислухали 
спогади його колишніх колег, голів 
і агентів західних розвідувальних 
служб. «На поверхню вийшла маса 
невигідних для Путіна фактів. 
Співрозмовники документалістів, 
зокрема, повідомили, як офіцер 
КДБ Путін часто приходив на ро-
боту п’яним. Він також не любив 
працювати. І, хоча Путін нічим не 
нагадує Джеймса Бонда, він охоче 
зображав крутого мачо», — пише 
видання. 

У Раді хочуть карати за критику влади 
тюрмою та виправними роботами 

Ще один 
екс-віце-прем’єр РФ 
побоюється, що його 
вб’ють 

Колишній заступник голови уря-
ду РФ Альфред Кох побоюється 

за своє життя після вбивства Бори-
са Нємцова. Про це він заявив ні-
мецькому виданню Bild, повідомляє 
«Инопресса». «Я боюся, що буду 
наступним», — сказав Кох. За сло-
вами Коха, восени минулого року 
він «організував триденну секретну 
зустріч нинішніх і колишніх лідерів 
російської опозиції в одному із сіл 
у німецькій Верхній Баварії». У ній 
взяли участь Борис Нємцов, Ми-
хайло Ходорковський і багато інших 
колишніх членів російського уряду, 
яких Кох відмовився називати по-
іменно. Крім інших, там був присут-
ній і колишній грузинський міністр 
та ворог російського президента 
Каха Бендукідзе, який помер усього 
через кілька тижнів після зустрічі 
нібито від проблем із серцем. У ході 
цієї розмови опозиціонери «шукали 
спосіб зламати владу Путіна». 

З 1 березня в’їзд на територію України 
для росіян за закордонним паспортом 

Події

Україна отримала летальну 
зброю 
Перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський 
заявив, що Україна отримала летальну зброю від зару-
біжних країн. Про це він сказав на брифінгу. «Там, де не-
має галасу, там, де немає впливу, який ми, на жаль, самі 
створюємо, від цих країн ми зброю летальну отримує-
мо», — сказав він. Інших подробиць не повідомив, по-
силаючись на державну таємницю. Як повідомлялося, 
посол Сполучених Штатів Америки в Україні Джеффрі 
Пайєтт констатує відсутність рішення про надання США 
українським військовим летальної зброї. 

Згідно з постановою уряду № 23 
від 30 січня, 1 березня набуло 

чинності призупинення дії окре-
мих положень «Угоди між Урядом 
України та Урядом Російської Фе-
дерації про безвізові поїздки гро-
мадян України і Російської Феде-
рації». 

З переліку документів грома-
дян Росії для в’їзду, виїзду, пере-
бування та пересування по тери-

торії України виключений паспорт 
громадянина Росії або свідоцтво 
про народження (для дітей до 14 
років). 

Таким чином, в’їзд на територію 
України для російських громадян 
можливий лише за закордонним, 
дипломатичним та службовим пас-
портами, паспортом моряка, по-
свідченням члена екіпажу повітря-
ного судна, а також посвідченням 
для повернення в Росію. 

Ті громадяни Росії, які до 1 бе-
резня в’їхали в Україну за вну-
трішніми паспортами, а діти — за 
свідоцтвом про народження, змо-
жуть перебувати в Україні до 90 
діб і безперешкодно повернутися 
в Росію. 

Порядок перетину кордону для 
громадян Росії був запроваджений 
із метою гарантування безпеки 
держави, збереження громадсько-
го порядку або охорони здоров’я 
населення. 

Працюючі пенсіонери отримуватимуть 
лише 85% пенсій 

Можлива атака на Маріуполь, Путіну 
потрібен «коридор» 

Одіозний екс-міністр оборони Гелетей 
купив віп-маєток в Англії 

Верховна Рада прийняла зміни до пенсійного законодавства 

Німці висміяли Путіна в новому фільмі 


