
«Уряд жорстко контролює 
зменшення заборгованості 

з заробітної плати, зокрема на під-
приємствах житлово-комунально-
го господарства. Завдяки цьому 
така заборгованість на підприєм-
ствах галузі в 2012 році скоротила-
ся в 1,6 разу, або на понад 14 міль-
йонів гривень (до 23 мільйонів 

гривень). А за шість місяців цьо-
го року — зменшилась ще на 9,4 
мільйона (на 41%)», — сказав віце-
прем’єр-міністр України Олек-
сандр Вілкул на виїзному засіданні 
колегії Мінрегіону в Донецьку. 

Він зазначив, що повністю по-
гашена заборгованість із виплати 
заробітної плати на підприєм-
ствах ЖКГ Дніпропетровської, 
Запорізької, Київської, Одеської, 
Рівненської, Хмельницької, Чер-
нівецької, Чернігівської областей, 
м. Севастополя та м. Києва. За-
боргованість із виплати заробіт-
ної плати зменшилась в Кірово-
градській та Харківській областях 
на 88% та Закарпатській облас-
ті на 70%. Віце-прем’єр-міністр 
дав завдання Мінрегіону взяти 
на контроль розробку в регіонах 
комплексу заходів, спрямованих 
на якнайшвидше подолання за-
боргованості з виплати заробітної 
плати на підприємствах ЖКГ. 

Не встигли вщухнути заворушення 
у Врадіївці, як країну сколихнув 
новий штурм міліції — тепер у 
столиці. Ці події наводять на думку, 
що й у Врадіївці, й біля стін Свято-
шинського РВВС народний протест 
зовсім не був спонтанним. Як від-
значають експерти, хтось зацікав-
лений у тому, щоб дестабілізувати 
ситуацію в країні та знизити й без 
того невисокий рейтинг силових 
структур. Адже за схожим сценарі-
єм у нас проходить більше полови-
ни всіх акцій, у яких народ відіграє 
роль звичайної маріонетки. 

За останній місяць в Україні 
стався сплеск народного гніву проти 
міліції. Стартувавши подіями у Вра-
діївці, де люди штурмом намагалися 
взяти місцевий райвідділ, він дійшов 
до столиці. На початку липня пра-
цівники одного з київських ринків 
разом із громадськими активістами 
влаштували «показовий виступ» із 
бійкою та сльозогінним газом під 
стінами Святошинського РВВС. 
Цього разу причиною народного не-
вдоволення стала образа партійної 
активістки (ВО «Свобода») Ірини 
Бондар. Один із міліціонерів під час 
планових заходів проти нелегальної 
торгівлі на столичному ринку вда-
рив її кулаком у спину, каже вона. 
Водночас міліція стверджує, що 
активістка, нецензурно висловлю-
ючись у бік працівників ППС, сама 
наштовхнулася спиною на витягнуті 
долоні міліціонера, коли він нама-
гався відгородитися від неї. До речі, 
Ірина не заперечує, що провокувала 
й обзивала правоохоронців. «Щодо 
нецензурної лексики в бік міліції — 
було...» — зізнається потерпіла, яку 
тільки за цей рік чотири (!) рази за-
тримували за «порушення порядку 
проведення мітингів». 

У результаті розлючений натовп 
кинувся слідом за кривдником, але, 
не наздогнавши, вирушив вимагати 
відплати до Святошинського райвід-
ділку, поваливши при цьому паркан. 

Здавалося б, це яскравий при-
клад народного гніву. Але, як заува-
жила газета «Взгляд», поряд із дій-
сно розгніваними людьми в акціях 
протесту в Києві й у Врадіївці брали 

участь професійні мітингувальники 
— громадські активісти і представ-
ники політичних партій. Так, окрім 
Ірини Бондар, серед учасників побо-
їща під Святошинським РВВС були 
помічені особи з досить довгим по-
служним списком. Один із них — го-
лова правління «Коаліції учасників 
Помаранчевої революції» Сергій 
Мельниченко, учасник практично 
всіх резонансних подій в Україні за 
останні кілька років — Податкового 
майдану, акції на захист української 

мови, сутичок на Михайлівській 
площі. Не менш відомим став і го-
лова праворадикальної організації 
«Патріот України» Ігор Криворучко. 
Він також бере участь у різноманіт-
них акціях протесту. 

Про що можна говорити, якщо 
більшість громадських працівників 
не на камеру зізнається в готовнос-
ті взяти участь у конфліктах будь-
якого рівня складності. Звичайно 
ж, за винагороду. Суть акцій у таких 
випадках просто не важлива — го-
ловне, щоб можна було «підтягнути» 
під протест ідеологію. А домогтися 
«ефекту бунту» дуже легко. Як за-
уважив політолог Володимир Фе-
сенко, для цього необхідний збіг 
кількох компонентів: невдоволення 
конкретними чиновниками, неадек-
ватна поведінка співробітника мілі-
ції та наявність постраждалої жін-
ки. Ось і шукають тепер по Україні 

чиновників і міліціонерів, котрі чи-
мось завинили. Питання в тому, хто 
шукає і для чого. 

До речі, ще одним доказом того, 
що ситуацію «підштовхують» ззовні, 
є синхронне загострення протестів 
відразу в декількох регіонах країни й 
активна підтримка акцій із боку дея-
ких ЗМІ. Наводить на думки про те, 
що хтось стоїть за цим, і нещодавнє 
звільнення спецкореспондента теле-
каналу «Інтер» Євгена Кучерова, від 
якого домагалися «правильного» ви-
світлення подій у Врадіївці. «Продо-
вжуємо мочити ментів у будь-яких 
проявах...» — розкрив внутрішні 
циркуляри ображений на колишніх 
роботодавців журналіст. Цікаво, що 
співвласниками телеканалу «Інтер» 
є бізнесмен Дмитро Фірташ і голо-
ва Адміністрації Президента Сергій 
Льовочкін. Тому, як кажуть експер-
ти, насправді може йтися і про вну-
трішню боротьбу окремих людей у 
владі. 

Що б там не казали, але головни-
ми «жертовними ягнятами» намага-
ються зробити міліціонерів. Звичай-
но, з них ніхто провини не знімає: 
як у Врадіївці, так і в Києві протести 
були спровоковані поведінкою окре-
мих міліціонерів і загальним рівнем 
недовіри до правоохоронців. Одна-
че, як розповідає колишній мер міста 
Лубни Василь Коряк, який пропра-
цював у МВС 28 років, раніше про-
тести проти міліцейського свавілля 
відбувалися постійно. «Просто тоді 
такі факти намагалися приховати, 
не оприлюднювали», — додає він. 
На думку міліціонера зі стажем, 
проблеми в правоохоронній систе-
мі існують уже давно, а спад довіри 
до неї стався ще під час міністерства 
Луценка. «Пам’ятаєте, він їздив до 
Миргорода? Запхав у дежурці до 
кітеля сержанта 20 гривень, тут же 
з’явилися телеоператори з камерами 
і почалася гра на публіку. «Коли ж 
ти, нарешті, наїсися?» — театрально 
запитував його Луценко», — згадує 
Коряк і додає, що багато хто пішов із 
міліції після тієї пригоди. 

Він упевнений, що довіру до орга-
нів повернути реально, от тільки самі 
міліціонери повинні зрозуміти, яка 
на них лежить відповідальність. «Ну, 
приберуть через них Захарченка, а 
що толку? Від цього їхні проблеми не 
вирішаться, імідж міліції не змінить-
ся. Хіба що «причепом» пройдуться 
по кадрах, половину особового скла-
ду «вжарять», половину — виженуть 
на вулицю. Народ наелектризований, 
і будь-яка помилка з боку співробіт-
ників МВС штовхає маси на бунти», 
— зазначає Василь Коряк. 

Дійсно, настрої співвітчизників 
доброзичливістю не відрізняють-
ся, і хтось цим вміло користуєть-
ся. Чи потрібна «замовникам» та 
«сценаристам» народних протестів 
відставка голови МВС або ж про-
сто дестабілізація ситуації в країні, 
можна тільки здогадуватися. Але 
висновків це не міняє: ті, хто сьо-
годні виходить боротися з «ментів-
ським свавіллям» не тільки за гроші, 
а й абсолютно щиро, на жаль, більше 
грають на руку окремим політикам, 
аніж домагаються реальної справед-
ливості. 

Як повідомила міністр юстиції 
України Олена Лукаш, із 1 січ-

ня 2014 року безоплатна вторинна 

правова допомога буде надаватись, 
окрім кримінальних, ще й в адмі-
ністративних і цивільних справах. 

«Безоплатну вторинну право-
ву допомогу буде надано малоза-
безпеченим особам, інвалідам, які 
отримують пенсію або допомогу, 
що призначається замість пенсії, 
у розмірі менше двох прожитко-
вих мінімумів для непрацездатних 
осіб, дітям-сиротам, дітям, позбав-
леним батьківського піклування, 
безпритульним дітям, дітям, які 
можуть стати або стали жертвами 
насильства в сім’ї, та іншим кате-
горіям, що передбачено Законом 
«Про безоплатну правову допомо-
гу», — зазначила Олена Лукаш. 
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Події

10,8
майже стільки тисяч шлюбів 
протягом першого півріччя 
було зареєстровано на 
Донеччині, що є найбільшим 
показником по Україні. Про 
це повідомляє прес-служба 
Укрдержреєстру. 

Четверо українців 
задекларували понад мільярд 
гривень доходів 
Під час кампанії з декларування доходів і майнового 
стану громадянами до Міністерства доходів і зборів 
України надійшло майже 665 тисяч декларацій на 
загальну суму 48,7 мільярда гривень, повідомили у 
відомстві. Майже половину з цієї суми задекларували 
мільйонери, яких, за даними міністерства, аж 
3770. Доходи у розмірі більше мільярда гривень 
задекларували четверо громадян України. 

Нацбанк змусить інкасаторів 
пересісти на броньовані машини 
Резонансні пограбування інкасаторів в Україні змусили 
Нацбанк задуматися про серйозні зміни в правилах 
перевезень грошей, пише «Ділова столиця». Перший 
крок до серйозного переоснащення інкасаторських 
підрозділів вирішили почати з машин. До 2015 року повинні 
використовуватися лише броньовики. В цілому в Україні 
достатньо серйозні інкасаторські служби є лише у шести 
банків. Це «Ощадбанк», «Приватбанк», «Райффайзен Банк 
Аваль», «Експрес-Банк», «Укрсоцбанк» і «Промінвестбанк». 

Адвокати безплатно допомагатимуть 
малозабезпеченим громадянам 

У Ратнівському районі повісився 
міліціонер 
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У селі Заболоття Ратнівського 
району повісився інспектор 

райвідділу внутрішніх справ. Са-
могубство правоохоронець вчи-
нив у гаражі сільської ради. У ньо-
го залишилася донечка, якій немає 
ще й двох рочків, пише vz.ua. 

Співробітник МВС був одру-
жений і разом із сім’єю проживав 
у батьків дружини. Після того як 
інспектор не прийшов зі служби 
додому та перестав відповідати на 
дзвінки, жінка та тесть із тещею 
почали шукати зниклого. 

Через день його знайшли по-
вішеним у гаражі сільради, який 
перебував у користуванні діль-
ничного. Причини трагедії поки 
залишаються невідомими. 

Керівництво РВВС заявило, 
що загиблий мав виключно пози-
тивні характеристики на роботі, а 
незадовго до суїциду його навіть 
підвищили у званні, призначивши 
старшим дільничним у Заболотті. 

Обставини загибелі міліціоне-
ра з’ясовує слідство. 

Довіру до органів поверну-
ти реально, от тільки самі 
міліціонери повинні зрозу-
міти, яка на них лежить від-
повідальність. «Ну, прибе-
руть через них Захарченка, 
а що толку? Від цього їхні 
проблеми не вирішаться, 
імідж міліції не зміниться»

За півроку заборгованість із зарплати на 
підприємствах ЖКГ зменшилась на 41% 

25-річна жителька райцентру 
Свалява, що на Закарпатті, 

пішла з дому в справах, а ключ від 
вхідних дверей необачно залишила 
під килимком. Коли ж повернулася, 
то виявила в своїй оселі сліди непро-
ханих гостей. У кімнатах усе було 
поперекидане, а зі сховку зникли зо-
лоті прикраси (один лише золотий 
ланцюжок важив 15 г), розповіли у 
відділку міліції. 

Оговтавшись від пережитого 
шоку, потерпіла звернулася з заявою 

про крадіжку в міліцію. Проаналі-
зувавши зібрану від свідків інфор-
мацію, міліціонери вийшли на слід 
імовірного злодія. Як з’ясувалося, на 
місці пригоди в день пограбування 
люди бачили невідомого бродяжку, 
який ходив від хати до хати, випро-
шуючи милостиню. Запам’ятали 
лише, що жебрак був калікою й лед-
ве пересував ноги. 

Невдовзі міліціонери вже спіл-
кувалися з ним. 40-річний сваля-
вець Іван через вроджене каліцтво 

працювати не може, тому переби-
вався жебракуванням. Однак при 
цьому каліка виявився ще й неаби-
яким злодюжкою. Діяв він вельми 
просто. Коли в черговій хаті, до якої 
заходив, нікого не було, а двері ви-
являлися відчиненими, волоцюга 
нишпорив по кімнатах у пошуках 
чогось цінного. 

А у разі з потерпілою йому вза-
галі пофортунило: і ключ від дверей 
під килимком знайшов, і цілу жме-
ню золота. 

На Закарпатті міліція піймала «золотого» злодія-інваліда 

За смерть волинського гірника покарали 
21 особу 

12 осіб звільнили і дев’ятьом 
оголосили догани після 

смерті гірника на шахті №9 у Но-
воволинську. Також вирішили 
зробити переатестацію інженер-
но-технічних працівників шахт, 
відповідальних за промислову без-
пеку. Про це інформують у прес-
службі Нововолинської міськради. 

Таке рішення було прийня-
те на засіданні постійної комісії 
з охорони праці та промислової 
безпеки державного підприємства 
«Волиньвугілля». Члени комісії зі-
йшлися на тому, що не може бути 
жодних компромісів або посла-
блень у роботі служб, які відпові-
дають за безпеку та життя людей. 

Дослідивши обставини не-
щасного випадку з загибеллю гір-
ника очисного вибою дільниці №1 
ВП «Шахта №9 «Нововолинська» 
Валентина Карпюка, який стався 
14 липня, винних вирішили пока-
рати. Рішення членів комісії було 

однозначним: звільнити 12 по-
садових осіб — від головного ін-
женера до гірничого майстра — й 
оголосити догани дев’ятьом пра-
цівникам. 

Хто замовляє протести? 

Домогтися «ефекту бунту» легко. Та хто відповідатиме за наслідки?

Народні «бунти» розгортаються за наперед обумовленим сценарієм 


