
Служба безпеки України вста-
новила особу киянина, при-

четного до викрадення коштів із 
рахунків клієнтів закордонних 
і вітчизняних фінансових уста-
нов. Як повідомляє прес-служба 
СБУ, хакер був відомий у Мережі 
під псевдонімами «4 × 4» і Stalin. 

Правоохоронці стверджу-
ють, що він причетний до не-
санкціонованого втручання в 
роботу комп’ютерних систем 
однієї з іноземних банківських 
установ, у результаті чого в 
2008 році було викрадено понад 
9 млн дол. 

У рамках кримінального 
провадження співробітники 
СБУ затримали 38-річного ки-
янина. За місцем його прожи-
вання, у приватному будинку, 
було проведено санкціонований 
обшук і вилучено спеціальне 
комп’ютерне обладнання та вог-
непальну зброю. 
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СБУ затримала 
хакера, який вкрав 
із банків 
9 млн дол. 

Анатолій Гриценко написав заяву 
про вихід із фракції «Батьківщи-

на», «у зв’язку з неможливістю впли-
вати на рішення, що приймаються». 
Про це він повідомив на своїй сто-
рінці у Facebook. 

Заяву він зареєстрував у вівто-
рок, 14 січня, після прийнятого на-
передодні рішення фракції, яким 
його позбавили права участі в її за-

сіданнях. 
Депутат вказує, що після виходу 

з фракції у статусі позафракційного 
депутата він залишається в опози-
ції до Президента Віктора Януко-
вича і його політики. Також він має 
намір виконувати виборчу програ-
му ВО «Батьківщина», з якою вони 
разом ішли на вибори. 

Гриценко обіцяє координувати 
свої дії «з опозиційними депутата-
ми, для яких принципи і цінності — 
не пусті слова». 

За словами депутата, рішення 
про вихід із фракції не було про-
стим. «Протягом року в рамках 
фракції я твердо й послідовно від-
стоював ті принципи і цінності 
(оголошені публічно і скріплені під-
писами Гриценка, Турчинова, Яце-
нюка), на яких наша партія «Грома-
дянська позиція» увійшла до складу 
Об’єднаної опозиції «Батьківщина», 
— зазначив Гриценко. 

«Ви все це бачили. Так само ба-
чите, чим воно завершилося. За цих 
умов рішення про вихід із фракції 
вважаю логічним, відповідальним і 
чесним», — резюмував він. 

Уряд готується знизити 
тарифи на комунальні послуги 
Кабінет Міністрів України збирається зменшити вар-
тість комунальних послуг в Україні. Таку рекоменда-
цію він дав Нацкомісії, що здійснює держрегулювання 
у сфері комунальних послуг (Нацкомпослуг). Згідно з 
документом, центральні та місцеві органи виконавчої 
влади повинні проконтролювати зниження тарифів 
на тепло для населення. Раніше повідомлялося, що 
українцям залишать чинні комунальні тарифи після 
здешевлення російського газу. 

Держава втратила на шахтах 
15 мільярдів 
За 2013 рік збитки від випуску товарної продукції дер-
жавними вугільними підприємствами становили 15,1 мі-
льярда гривень, збільшившись на 3,2 мільярда порівняно 
з 2012 роком. Про це повідомляється в звіті Міністерства 
енергетики та вугільної промисловості. За січень–грудень 
із державного бюджету надійшло 13,3 мільярда на част-
кове покриття витрат із собівартості вугільної продукції. У 
грудні 2013 року 1 тонна товарної продукції, виробленої 
державними підприємствами, реалізовувалася за серед-
ньою ціною 479,2 гривні. 

50
у стільки тисяч гривень на день 
обходиться утримання Євромай-
дану. Про це заявив комендант 
Будинку профспілок, нардеп 
Степан Кубів. Із 10 грудня по 1 січ-
ня на життєдіяльність Майдану 
витратили 1 млн грн. 

Генеральна прокуратура Литви 
готує ордери на арешт 79 гро-

мадян Росії, Білорусі й України 
у справі про штурм телецентру 
13 січня 1991 року. Про це повідо-
мляє interfax.by. 

Литовський генпрокурор по-
відомив, що лише Україна ви-
конала їхнє прохання про пра-
вову допомогу та вручила двом 
підозрюваним постанову суду. За 
його словами, Білорусь виконува-
ти її відмовилася, а Росія взагалі 
не надала відповіді. Генеральний 
прокурор також розповів, що ра-
ніше підозрювані належали до ке-
рівництва Комуністичної партії, 
Міністерства внутрішніх справ 
СРСР, Міністерства оборони, були 
військовослужбовцями або пра-
цювали в КДБ. 

За повідомленням литовської 

Генпрокуратури, 79 осіб, які є гро-
мадянами Росії, Білорусі та Украї-
ни, фігурували в акціях протесту 
у січні 1991 року в Литві. Тоді для 
придушення «антирадянських 
протестів» до Вільнюса ввели по-
вітряно-десантні війська. Броне-
танкові колони були спрямовані 
до двох протестних осередків — 
будівлі парламенту і телецентру, 
який виходив у ефір аж до початку 
штурму. Коли бійці групи «Альфа» 
увірвалися до телестудії близько 
другої ночі, телемовлення припи-
нилося. 

Внаслідок придушення про-
тестів поранили 600 осіб, загинуло 
15. Окрім мирних громадян, помер 
один боєць «Альфи». 

У 1999 році у справі було за-
суджено шістьох осіб. Однак слід-
ство продовжувалося аж дотепер. 
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Лідер партії «УДАР» Віталій 
Кличко має намір в Європей-

ському суді з прав людини оскар-
жити поправку до Податкового 
кодексу, яка позбавляє його права 
бути кандидатом на президент-
ських виборах 2015 року. Як пові-
домили «Коментарям» в «УДАРі», 
про це заявив заступник голови 
партії Віталій Ковальчук. 

Він підкреслив, що Кличко є 
громадянином України, неодно-
разово балотувався в народні де-
путати й у ЦВК із цього приводу 
не виникало жодних запитань. 
«Ми не залишимо безкарними дії 
керівників парламенту, які з по-
рушеннями регламенту приймали 
зміни не тільки до Податкового 

кодексу, а й до інших законів. Тому 
на сьогодні рішення ВАСУ відкри-
ває нам шлях для оскарження дій 
влади вже в Євросуді з прав люди-
ни», — сказав Ковальчук. 

Він також вважає, що чутки 
про те, що Кличко має якісь про-
блеми і не може бути допущений 
до президентських виборів 2015 
року, поширюються навмисно. 

Зазначимо, що 10 січня Вищий 
адміністративний суд України від-
мовився відкривати провадження 
за позовом про скасування рішен-
ня Верховної Ради з голосування 
за зміни до Податкового кодексу 
України щодо так званої «поправ-
ки Кличка», яка зареєстрована де-
путатом від «Батьківщини». 

24 жовтня Верховна Рада при-
йняла законопроект № 2054а про 
внесення змін до Податкового ко-
дексу щодо обліку та реєстрації 
платників податків. Цей документ 
передбачає, що особи, які мають 
вид на проживання в іншій краї-
ні, не є резидентами України. Як 
заявили в опозиції, таким чином 
Віталій Кличко фактично позбав-
ляється права брати участь у пре-
зидентській кампанії 2015 року. 
Водночас сам лідер «УДАРу» вва-
жає, що рішення суду не завадить 
йому балотуватися в президенти в 
2015 році. 

Екс-міністр внутрішніх справ разом 
із дружиною Іриною приїхав для 
перемовин із правоохоронцями під 
Києво-Святошинський райвідділ 
міліції, оскільки там напередодні 
відбулася бійка. Протестувальники 
після чергового побиття людей 
оточили автобус із беркутівцями та 
вимагали у них показати обличчя. 

Приводом стало рішення Києво-
Святошинського суду, який засудив 
так званих «васильківських терорис-
тів» до шести років ув’язнення: вони 
нібито хотіли підірвати пам’ятник 
Леніну в Борисполі на День Неза-
лежності. Засуджені й активісти 
Євромайдану вважають цю справу 
сфабрикованою. В результаті бійки 
після винесення вироку п’ять осіб 
були госпіталізовані. Юрій Луценко 
приїхав, щоб зупинити конфлікт, і 
пішов на переговори з правоохорон-
цями. 

— Ми годину з Юрою намага-
лися добитися від «Беркута» прав-
ди про їхні подальші дії, вимагали 
показати документи і зняти маски, 
— розповіла пізніше його дружина 
Ірина. — Годину вони відпиралися. 
Після того як ми вийшли з автобу-
са, люди продовжували вимагати від 
беркутівців показати посвідчення і 
зняти маски, щоб бачити їхні облич-
чя й ідентифікувати, як вони іден-
тифікують мітингувальників. Нато-
мість силовики почали бити людей. 
Юра став між людьми та беркутівця-

ми, щоб припинити кровопролиття. 
Беркутівці почали нещадно бити 
його по голові, кров лилася рікою. 
Розбили на обличчі окуляри. Він 
упав, втратив свідомість, і лише тоді 
вони перестали його бити! Люди ви-
кликали «швидку». 

Пізніше Ірина Луценко оголоси-
ла діагноз свого чоловіка: струс моз-
ку, закрита черепно-мозкова травма 
та численні гематоми, отримав вісім 
ударів кийком і перебуває у палаті 
інтенсивної терапії. Стан здоров’я — 
важкий. 

Побиття Юрія Луценка викли-
кало надзвичайне обурення в єв-
ропейських політичних колах. На-
стільки сильне, що у вітчизняному 
МЗС провели брифінг для інозем-
них послів. Про що там говорили 
— таємниця, журналістів туди не 
допустили. Відомо лише, що послів 
намагалися переконати, що Юрія 
Луценка побив не «Беркут»: відеодо-
казів цього, мовляв, немає. 

Натомість у пресі з’явилась ін-
формація, що у крові Луценка було 
знайдено алкоголь. 

Дружина Ірина категорично  
спростовує, що екс-міністр перебу-
вав у стані алкогольного сп’яніння у 
вечір побиття. 

— Ніхто ніякого алкоголю не 
вживав. Ну хіба що «Гівалекс», ліки 
від кашлю, оскільки застудилися. 
Тоді під впливом алкоголю має пере-
бувати вся наша родина, як і решта 
громадян, які вживають цей медич-

ний препарат, — сказала Ірина Лу-
ценко. — Мені зрозуміло, що владою 
вибудовується така схема: п’яний 
Луценко сам себе побив і підкинув 
під паркан. 

У клініці «Борис» підтверджу-
ють, що екс-глава МВС і активіст 
Євромайдану Юрій Луценко в день 
зіткнень із «Беркутом» нічого, крім 
ліків, не приймав. Про це написав у 
своєму Facebook народний депутат 
Володимир Ар’єв. 

Наразі правоохоронці не дають 
відповідь на запитання: хто по-
звірячому побив відомого політика, 
якщо це був не «Беркут»? 

Тим часом прокуратура Києва 
почала кримінальне провадження 
щодо повідомлень про застосування 
сили беркутівцями біля Києво-Свя-
тошинського суду. 

У відповідь на побиття Юрія Лу-
ценка лідери опозиційних фракцій 
укотре наголосили на вимозі відпра-
вити у відставку міністра внутріш-
ніх справ Віталія Захарченка. Також 
опозиція вимагає розформувати 
одіозний міліцейський спецпідроз-
діл «Беркут». І кваліфікувати справу 
як замах на життя. 

Юрій Луценко потрапив у реанімацію після 
того, як його побили бійці «Беркута» 

Литва заарештує 79 осіб за штурм 
Вільнюського телецентру в 1991 році 

Анатолій Гриценко вийшов із фракції 
«Батьківщина» 

Сенат Сполучених Штатів прийняв 
резолюцію щодо України 

Сенат США прийняв резолюцію 
про підтримку українського 

народу. Про це в своєму Twitter 
повідомив посол США в Україні 
Джеффрі Пайєтт. 

У документі, зокрема, вказа-
но, що США підтримують народ 
України та його суверенне право 
здобувати незалежне і демокра-
тичне майбутнє для своєї країни, 
передає «Українська правда». 

Сенатори закликали лідерів 
у Сполучених Штатах і Євро-
пейському Союзі продовжити 
спільну роботу щодо активної 
підтримки мирного і демократич-
ного розв’язання нинішньої кризи 
в Україні. 

Резолюцією також різко за-
суджується рішення української 
влади застосовувати насиль-
ство проти мирних демонстран-
тів 30 листопада, 1 і 11 грудня 
2013 року та є заклик негайно 
покарати винних у застосуванні 
сили. Всіх затриманих під час мир-
них демонстрацій закликають не-
гайно звільнити. 

Відзначається, що в разі по-
дальшого державного насильства 
щодо мирних демонстрантів пре-
зидент і Конгрес повинні розгля-

нути можливість застосування 
цілеспрямованих санкцій, зокрема 
візових і заморожування активів, 
щодо осіб, відповідальних за за-
мовлення або застосування на-
сильства. 

Кличко оскаржить «президентську» 
поправку в Європейському суді 
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