
Секретар Ради національної 
безпеки й оборони України 

Андрій Клюєв заявив, що в краї-
ні не буде введено надзвичайний 
стан у зв’язку з протестами в 
Києві. 

У цьому він запевнив журна-
лістів у столиці у вівторок, пові-
домляє «Інтерфакс-Україна». 

«Ніякого надзвичайного 
стану не буде», — сказав він. 
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Секретар РНБО 
запевняє, 
що надзвичайний 
стан в Україні 
не введуть 

Українська «Вікіпедія» 
буде проводити щоденний 
30-хвилинний страйк 
Спільнота української «Вікіпедії» висловлює протест 
проти прийнятого Верховною Радою Закону 721-VII 
«Про внесення змін до Закону України «Про судоу-
стрій і статус суддів» і процесуальних законів щодо 
додаткових заходів захисту безпеки громадян» та як 
відповідь оголошує щоденний 30-хвилинний страйк 
із 16:00 до 16:30 за київським часом україномовного 
розділу «Вікіпедії» з вівторка 21 січня 2014 року. 

Захарченко дозволив «Беркуту» 
стріляти 
У Міністерстві юстиції України 01.11.2014 зареєстровано 
наказ МВС України № 1011 від 24 жовтня 2013 року — 
«Про затвердження Положення про спеціальний підроз-
діл міліції громадської безпеки «Беркут». Відповідно до 
норм документа, беркутівцям під час виконання наказів 
дозволяється застосовувати фізичну силу, «спеціальні 
засоби та вогнепальну зброю у випадках і в порядку, ви-
значених статтями 12–15 Закону України «Про міліцію». 

32
стільки державних підприємств в 
Україні станом на 27 грудня 2013 
року мали заборгованість із за-
робітної плати. Про це йдеться у 
повідомленні Фонду державного 
майна України у бюлетені «Відо-
мості приватизації». 
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Тридцятирічний банкір із 
Буковини Петро Олексюк 

готовий протягом півроку зі 
своєї кишені виплачувати зарп-
лату двом бійцям спецпідрозді-
лу «Беркут» в обмін на рапорт 
про звільнення з МВС. 

Молодий бізнесмен зазна-
чив, що розуміє: якщо право-
охоронці не виконають наказ, 
їх можуть звільнити з роботи, 
пише «Сегодня». 

«Щоб дати їм якусь гарантію, 
поки вони підшукають собі іншу 
роботу або буде змінюватися 
структура влади, ми гарантує-
мо їм виплату доходів у такому 
ж розмірі, який у них був, а це 
4–5 тис. грн на місяць. Головне, 
щоб вони перестали бити людей. 
Якщо знайдуться ті, хто готовий 
кинути щити і шоломи, то я ві-
зьму на тимчасове утримання 
двох екс-силовиків, їхні сім’ї», — 
заявив Олексюк. 

Бізнесмен стверджує, що вже 
знайшлося кілька прихильників 
його ідеї: «Мій друг із Німеччи-
ни теж готовий узяти під опіку 
двох «беркутів», іще один — із 
Канади. Чимало «спонсорів» 
знайдеться і в самих Чернівцях». 

Банкір закликав 
бізнесменів узяти 
беркутівців 
на утримання 
в обмін на рапорт 
про звільнення 

16 січня депутати Верховної Ради 
з Партії регіонів, КПУ та позафрак-
ційні ухвалили 11 резонансних за-
конів, що містять низку обмежень, 
а також передбачають кримінальну 
відповідальність за дії, які можуть 
бути сформульовані як екстреміст-
ська діяльність, наклеп, порушення 
громадського порядку... Найбільш 
«диктаторські» норми, що виклика-
ли обурення громадян, прописані в 
Законі «Про внесення змін до Зако-
ну України «Про судоустрій і статус 
суддів» і процесуальних законів 
щодо додаткових заходів захисту 
безпеки громадян» авторства нар-
депів від фракції ПР Володимира 
Олійника та Вадима Колесніченка. 
Ось лише деякі його норми. 

Більше п’яти не їхати. За по-
рушення заборони на рух у колонах 
більше п’яти автомобілів без узго-
дження з міліцією запроваджено 
штраф до 850 гривень або позбав-
лення права керувати автомобілем 
на термін від одного до двох років 
із можливим оплатним вилученням 
автомобіля. 

Обмеження ЗМІ. Передбачене 
покарання за здійснення діяльності 
інформаційного агентства без дер-
жавної реєстрації, «після припинен-
ня його діяльності або з ухиленням 
від перереєстрації». За таку інфор-
маційну діяльність передбачається 
штраф у розмірі до тисячі неоподат-
ковуваних мінімумів (17 тисяч гри-
вень) із конфіскацією «виготовленої 
продукції та знарядь виробництва». 
Закривати сайти можна без рішення 
суду — на підставі рішення Нацко-
місії, що здійснює державне регулю-
вання у сфері зв’язку. 

Без дозволу влади мітинги не 
проводити. Порушення встановле-
ного законом порядку — без дозво-
лу влади — організації проведення 
зборів, мітингів, вуличних походів 

і демонстрацій біля органів влади, 
установ, підприємств, житла й іншо-
го володіння осіб карається штра-
фом до 3400 гривень або арештом на 
строк до 10 діб. 

За маску та шолом — до 
в’язниці. Документ встановлює від-
повідальність за участь у мітингах 
чи зборах у шоломах і масці, а також 
за участь у протестах у одязі, схожо-
му на форму правоохоронних орга-
нів. За такі дії передбачається штраф 
у розмірі понад чотири тисячі гри-
вень або арешт на термін до 15 діб. 

За встановлення намету без до-
зволу міліції — 15 діб. Встановлен-
ня без дозволу міліції для проведен-
ня мітингу наметів чи інших малих 
архітектурних форм або конструк-
цій, що використовуються як сцена, 
відтепер каратиметься штрафом у 
п’ять тисяч гривень або арештом на 
строк до 15 діб. Дозвіл на встанов-
лення наметів й інших архітектур-
них форм видає міліція. 

Допомагаєш протестувальни-
кам — плати державі. Згідно з до-
кументом, будь-яка особа, яка на-
дала для проведення недозволених 
протестів приміщення, транспорт, 
технічні засоби чи будь-яку іншу до-
помогу, буде покарана штрафом до 
10 тисяч 200 гривень або арештом 
на десять діб. Раніше за це був перед-
бачений лише штраф, а його макси-
мальний розмір був меншим. 

Екстремістська діяльність і на-
клеп. Документ запроваджує нові 
статті про екстремістську діяльність 
і наклеп, які поширюються, зокрема, 
через Інтернет, і визначає покарання 
за це. Виготовлення та розповсю-
дження екстремістських матеріалів 
у ЗМІ чи мережі Інтернет відтепер 
каратиметься штрафом у розмірі 
до майже 14 тисяч гривень або об-
меженням волі чи ув’язненням на 
строк до трьох років. 

За поширення недостовірних ві-

домостей, що ганьблять честь і гід-
ність особи, передбачений штраф у 
розмірі до 850 гривень. 

За наклеп, який прозвучав у за-
собах масової інформації, передба-
чений штраф у розмірі понад п’ять 
тисяч гривень. За наклеп зі звинува-
ченням у вчиненні тяжкого злочину 
можна отримати громадські роботи 
або до двох років обмеження волі. 

Акції під будинками можно-
владців заборонені. В законодав-
стві запроваджується нова норма 
про покарання за блокування до-
ступу до житла чи іншого воло-
діння особи. За це, за умови, якщо 
блокування здійснюється групою 
осіб, передбачено до шести років 
ув’язнення. 

За протест — у в’язницю. За 
участь у груповому порушенні гро-
мадського порядку посилюється 
покарання. За це тепер можуть засу-
дити не лише до штрафу чи арешту 
на строк до півроку, але й до позбав-
лення волі на термін до двох років. 

За перешкоджання роботі ор-
ганів влади — п’ять років. Запро-
ваджується новий вид покарання 
— за блокування споруд, що забез-
печують діяльність органів держ-
влади, місцевого самоврядування й 
об’єднань громадян, із метою пере-
шкоджання нормальній роботі. За ці 
дії передбачене покарання у вигляді 
обмеження волі або ув’язнення на 
строк до п’яти років. 

Збирати інформацію про мілі-
ціонерів і суддів заборонено. По-
силюються обмеження на збирання 
та поширення інформації про пра-
цівників правоохоронних органів 
та їхніх родичів. Посилюється також 
покарання за це: наприклад, макси-
мальний арешт тепер становитиме 
не три місяці, а шість. Так само по-

силюється відповідальність за роз-
повсюдження інформації про суддів 
і членів їхніх родин, що має образли-
вий характер. 

Громадські організації, які фі-
нансуються з-за кордону, тепер 
іноземні агенти. До Податкового 
кодексу вводиться поняття гро-
мадських об’єднань, які виконують 
функції іноземних агентів. Ідеться 
про ті, які отримують кошти з-за 
кордону та беруть участь у політич-
ній діяльності. Відтепер вони мають 
платити податок на прибуток. 

SIM-карту продаватимуть за 
паспортом. Запроваджується по-
няття ідентифікаційної телекому-
нікаційної картки (SIM-картка, 
USIM-картка тощо). Надання теле-
комунікаційних послуг із викорис-
танням такої картки здійснюється 
на підставі договору, укладеного 
між оператором телекомунікацій і 
споживачем. 

Також, відповідно до інших при-
йнятих законів, людину можуть за-
судити (у т. ч. до багатьох років тюр-
ми) заочно, тобто за її відсутності 
на суді. До відповідальності за пору-
шення Правил дорожнього руху те-
пер можна замість водія притягнути 
власника авто, якщо порушення за-
фіксоване автоматичним засобом. 
Народного депутата віднині можуть 
позбавити недоторканності й дати 
згоду на його арешт без розгляду 
профільним комітетом — одразу на 
пленарному засіданні ВР. Співро-
бітники «Беркута» й посадовці, які 
розганяли Євромайдан, на рівні з 
громадськими активістами звільня-
ються від покарання. 

Більшість прийнятих законів на-
була чинності наступного дня після 
опублікування. 

Закони, які збурили українців 

Під час сутичок між євромайданівцями та «Беркутом» постраждали  журналісти Більшість 
українців — 
за врегулювання 
конфлікту 

У сутичках між міліцією та про-
тестувальниками постраждали 

30 журналістів. Про це повідомляє 
Інститут масової інформації. 

Серед потерпілих є представ-
ники «5 каналу», «1+1», ICTV, СТБ, 
«24 каналу», «Спільнобачення», га-
зети «Вести», LB.ua й інших медіа. 

Більшість із них отримала ушко-
дження від вибухів гранат і травма-
тичної зброї, які використовували 
правоохоронці, дехто був побитий 
міліцією чи «тітушками». 

Так, 20 січня у Києві молодики 
спортивної зовнішності побили фо-
токореспондента LB.ua Макса Леві-
на. Він уранці повертався до свого 
авто після подій 19 січня на вулиці 
Грушевського. 

Також у понеділок травматич-
ною зброєю поранили журналістку 
«1+1» Наталку Пісню. 

Серед постраждалих є також 
російські журналісти Євген Фель-
дман (фотокор «Новой газеты») та 
Дмитро Сурнін (екс-головред газети 
«Мой район»). 

Зафіксований факт, коли сило-
вики розхитали автобус, на якому 
стояли представники преси. Як 

результат, оператор «5 каналу» Де-
нис Савченко впав, із нього зірвали 
бейдж «Преса» та потягли до автоза-
ка. Зараз він удома, у нього зламана 
нога. 

Оператора онлайн-телебачення 
«Спільнобачення» Володимира Ка-
рагяура у міліції звинуватили у по-
стачанні бензину для виготовлення 
вибухових сумішей, які використо-
вувалися мітингувальниками. 

Були затримані двоє журналіс-
тів «Радіо «Свобода», одного з них 
звинуватили у тому, що він «кидав у 
міліцію заборонені предмети». 

Є відео, як беркутівець вистрі-
лив у камеру «5 каналу», яку тримав 
оператор Іван Наконечний. Із його 
слів, він просто стояв за щитом і 
знімав, потім у камеру влучила куля. 
«Добре, що не в голову», — сказав 
Наконечний. 

Попри різне ставлення до 
Євромайданів та Антимай-

данів, населення всіх регіонів 
солідарне у тому, що потрібне 
проведення переговорного круг-
лого столу влади й опозиції. Про 
це свідчать результати соціоло-
гічного дослідження, проведено-
го Фондом «Демократичні ініціа-
тиви імені Ілька Кучеріва». 

На необхідності проведення 
круглого столу сходяться 73% 
жителів Заходу, 64% — Центру, 
80% — Півдня та 78% — Сходу, 
йдеться у результатах досліджен-
ня. 

Події

 ДОВІДКА

Хто з депутатів-волинян підтримав скандальний 
закон Олійника — Колесніченка 
Найбільше норм, що обмежують права та свободи громадян, містить Закон 
№ 3879 «Про внесення змін до ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» і процесу-
альних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян». 
За нього проголосували, згідно з даними офіційного сайту Верховної Ради, 
позафракційні Ігор Єремеєв, Степан Івахів, Сергій Мартиняк, члени фракції 
Партії регіонів Катерина Ващук і Григорій Смітюх, комуніст Адам Мартинюк. 
Зазначимо, що 14 депутатів із фракції ПР цей закон не підтримали. Серед 
таких і голова фракції Олександр Єфремов. Так що, якби не підтримка поза-
фракційних, скандальний закон прийнятий би не був. 

Фотокореспондент видання «Коментарі» Олександр Брамс


