
Після більш як дворічного 
ув’язнення Верховна Рада, внісши 
зміни в деякі статті Кримінально-
процесуального кодексу, відпусти-
ла Тимошенко на волю. 

Перше, куди вирушила екс-
прем’єр, повернувшись до столи-
ці, — на вулицю Грушевського. Там 
вона віддала шану загиблим. Потім 
поїхала на Євромайдан, де на неї че-
кали десятки тисяч активістів. 

Юлія Володимирівна висловила 

свою підтримку народу та великий 
жаль із приводу того, що не змогла 
в цей період бути разом із людьми 
на барикадах. Вона переконана, що 
якби була на волі, то не допустила б 
цих кривавих подій. А ще звернулась 
до Майдану з закликом не полишати 
своїх позицій, доки не відбудуться 
вибори, доки не будуть здійснені всі  
кадрові призначення, щоб не дати 
політикам укотре звести нанівець 
ідеї та напрацювання Майдану. 

Нагадаємо, екс-прем’єра Укра-

їни, лідера партії «Батьківщина» 
Юлію Тимошенко в 2011-му було 
звинувачено у перевищенні повно-
важень при підписанні «газових 
контрактів» із РФ і засуджено до 7 
років позбавлення волі. Наприкін-
ці грудня 2011 року Тимошенко до-
правили до Качанівської колонії у 
Харкові для відбування покарання. 
Але вже у квітні 2012-го у зв’язку з 
погіршенням здоров’я її перевели 
для лікування до ЦКБ № 5 «Укрзаліз-
ниці» у Харкові. Влада часто її умови 
перебування пов’язувала мало не з 
санаторними. Мовляв, для неї тут 
послуги медиків, кімната на двох, усі 
побутові умови. Її захворювання ви-
значали як симуляцію. 

Проте мільйони українців у су-
боту, 22 лютого, пересвідчилися, що, 
незважаючи на її оптимістичний 
дух, вона таки хвора. Тимошенко не 
може сама пересуватися, постійно 
перебуває на інвалідному візочку. 

Щодо її можливого прем’єрства 
чи балотування в президенти, то 
захисник екс-прем’єрки Сергій 
Власенко прокоментував одному з 
телевізійних каналів: «Хтось поши-
рив інформацію, ніби Юлія Володи-
мирівна запевнила, що збирається 
балотуватися в президенти. Це не 
відповідає дійсності. Такої заяви не 
було — я практично постійно був 
із нею вчора. Дуже дивно з’явилося 
повідомлення, що розглядається 
кандидатура Тимошенко на крісло 
глави уряду. Проте у неї зараз не в 
планах обіймати посаду прем’єра», 
— резюмував юрист. 

Кілька сотень активістів про-
російських організацій у ві-

второк заблокували будівлю Вер-
ховної Ради Криму, повідомляє 
кореспондент «Радіо «Свобода».

Учасники акції вимагали, щоб 
на позачерговій сесії кримський 
парламент заявив про відмову 
підпорядковуватися централь-
ній владі, проголосив проведення 
референдуму про незалежність і 
звернувся до російського керівни-
цтва по допомогу. 

Присутні скандують: «Ро-
сія!», «Криму — кримську владу!», 
«Крим, вставай!», «Константинов, 
виходь!». 

До мітингувальників вийшов 
спікер Володимир Константинов, 
який повідомив, що планує на се-
реду скликати позачергову сесію 

кримського парламенту, але її по-
рядок денний залежить від того, 
чи ухвалить Верховна Рада Украї-
ни рішення про позачергові вибо-
ри парламенту автономії. 

Попри те, що учасники мітин-
гу схвально зустріли слова спікера, 
назад до Верховної Ради Криму він 
не зміг пройти, оскільки централь-
ний вхід перекрили проросійські 
козаки. До приміщення парламен-
ту він потрапив через «чорний». 

Акцію перед Верховною Радою 
автономії ініціював досі не відо-
мий рух «Кримський фронт». До 
мітингу також приєдналися козачі 
формування, угруповання «На-
родно-визвольний рух», органі-
зація «Таврійський союз» та деякі 
інші проросійські об’єднання. 
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Проросійські сили в Криму вимагають 
референдуму про незалежність 

Яценюк: Державна скарбниця 
України розкрадена 
Державна скарбниця України розкрадена, а країна 
доведена до банкрутства. Про це на засіданні по-
годжувальної ради у Верховній Раді заявив лідер 
фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк. «Держскарб-
ницю розграбували, а країну довели до банкрутства», 
— резюмував політик. 

25 лютого стартувала 
президентська виборча 
кампанія
Виборча кампанія з дострокових президентських 
виборів в Україні автоматично стартувала 25 лютого. 
Про це повідомили у прес-службі ЦВК. «Виборча 
кампанія почалася автоматично, відповідно до поста-
нови Верховної Ради про призначення дострокових 
виборів Президента України», — зазначили там.  
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до стількох гривень за останній місяць 
подорожчав в Україні борщовий набір. 
Наприклад, кілограм картоплі на сто-
личному ринку нині коштує 8–9 гривень, 
морква — 8, а цибуля — усі 10.

На думку політика, це необхідно, 
щоб сформувати дієві право-

охоронні органи та судові служби. 
Він переконаний, що зараз Укра-

їні необхідно розпустити МВС, ГПУ 
та суди, щоб заново їх сформувати. 
Але працівників нових органів ма-
ють набирати з повним контролем 
декларацій про доходи і видатки 
їх самих та їхніх сімей, крім того, 
вони повинні пройти через детектор 
брехні, повідомили у прес-службі 
Луценка. 

«Мій рецепт простий: ліквіда-
ція МВС, ГПУ та судів указом Пре-
зидента, нове законодавство єв-
ропейського зразка і набір нового 

персоналу через детектор брехні, з 
подальшим контролем декларацій 
про доходи і видатки цих працівни-
ків і членів їхніх сімей. Самі кадрові 
перестановки в цих структурах мало 
що дадуть», — упевнений Луценко. 

Він вважає, що лише «повне пе-
реливання крові» дасть результат. 

«Тільки після повного «перели-
вання крові» ми отримаємо зовсім 
нову якість національної та місцевої 
поліції. Підкреслю, національної та 
місцевої. Місцеву контролювати-
муть місцеві депутати і громади. 
Треба перейти до нової якості про-
куратури без радянських звичок 
загального нагляду та вилучення у 

прокуратури функцій слідства. Тре-
ба набрати новий персонал суддів 
за об’єктивними тестами, зокрема 
через поліграф», — вважає політик. 
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Перші особи України заявили, 
що державна скарбниця — 

порожня. Крім того, є колосальні 
проблеми з наповненням Пенсій-
ного фонду та забезпеченням ста-
більності банківського сектора. 

Вкладники штурмували банки 
та достроково розривали депози-
ти. Наразі стан економіки — пи-
тання номер один для України. 
Гривня подешевшала, а населення 
лише за січень забрало з банків 
майже чотири мільярди. А ще 
плюс рахунки підприємств. 

Загалом депозитний портфель 
української банківської системи 
тільки за перший місяць року ско-
ротився на 15 мільярдів гривень. 

Бізнес активно шукає шляхи 
виходу з кризи. І весь ентузіазм 
після подій на Майдані бізнес-сис-
тема пропонує скерувати не на бо-
ротьбу за політичні привілеї, а на 
економічне зростання країни. 

«Тільки працювати, іншого 
рецепту немає. А не сподіватися, 
що хтось інший прийде, якийсь 
добрий дядько, й допоможе нам 
грошима, кредитами. Звичайно, 
будуть допомагати, тому що енту-
зіазм буде не тільки внутрішній. 
Буде великий ентузіазм і у наших 
сусідів, які дуже стурбовані цією 
ситуацією і, звичайно ж, допо-

магатимуть, але, крім нас самих, 
нам ніхто не допоможе», — каже 
голова правління «Приватбанку» 
Олександр Дубілет. 

Статистика вкладів НБУ за сі-
чень засвідчила цікаву тенденцію: 
попит на валюту в обмінниках не 
зріс, а українці масово забирали з 
банків валютні депозити, на грив-
неву частку перепало лише 25 від-
сотків. 

Сьогодні ж найбільша бан-
ківська установа країни «Приват-
банк» тим, хто під впливом паніки 
достроково розірвав грошові до-
говори, пропонує їх поновити без 
жодних втрат. 

«Ми з понеділка починаємо 
акцію для тих клієнтів, хто в цей 
непростий час злякався ситуації, 
прийшов і розірвав свій вклад до-
строково. До 8 березня тим клі-
єнтам, які, бачачи ситуацію, при-
йдуть назад у банк, ми залишимо 
без зміни і виплатимо всі відсотки, 
вони не втратять свої гроші», — 
додав Дубілет. 

Нагадаємо, що про готовність 
надати фінансову допомогу Укра-
їні, якщо звернеться керівництво 
держави, вже заявив Міжнарод-
ний валютний фонд. Мінфін по-
рахував, що Україні потрібно на 
2014–2015 рр. близько $35 млрд. 

«У Сімферополь прибули депу-
тати Держдуми Росії. Голо-

вний — Леонід Слуцький — глава 
комітету з СНД. Зустрічали (крим-
ські депутати) Аксьонов і Цеков», 
— повідомив він. 

Журналіст тезами розповів, 
про що говорили депутати: «Росія 
починає видачу паспортів за по-
легшеною процедурою. РФ вима-

гає виконання умов домовленос-
тей між опозицією і Януковичем. 
І головне, у разі рішення кримчан 
на референдумі або звернення ВР 
Криму до Росії з проханням про 
приєднання... Москва розгляне це 
питання дуже швидко». 

«Цеков і Аксьонов м’ялися, го-
ворили про цілісність і фестиваль 
«Русское слово», — додав він. 

Раніше, на початку 2000 років, 
Росія масово видавала паспорти 
громадян Абхазії і Південної Осе-
тії. У момент загострення кон-
флікту між Тбілісі та Москвою 
російське громадянство жителів 
цих регіонів стало одним із клю-
чових обґрунтувань збройного 
вторгнення федеральної армії на 
територію Грузії. 

Росія готується масово роздавати 
паспорти в Криму. Щоб увести війська? 

Луценко вимагає провести міліції та ГПУ «повне переливання крові»

Міністр МВС розповів, якими шляхами втікав Янукович 

Віктор Янукович здійснив спро-
бу залишити територію України 

в кількох місцях. Про це повідомив 
міністр внутрішніх справ Арсен 
Аваков. 

За його інформацією, Янукович 
разом із екс-главою Адміністрації 
Президента Андрієм Клюєвим ви-
летів вертольотами з Києва в Харків, 
маючи намір узяти участь у з’їзді де-
путатів ПР. 

«22 лютого, в суботу, Янукович, 
переночувавши в держрезиденції 
в Харкові, відмовився від участі у 
з’їзді, записав відеозвернення і гвин-
токрилом полетів у аеропорт Доне-
цька. Після прибуття на летовище 

разом із охороною пересів на два 
приватних літаки типу «Фалькон». 
Намагався вилетіти. Прикордонна 
служба перешкодила вильоту. Після 
чого екс-гарант відбув до державної 
резиденції в Донецьку, де і пробув 
кілька годин», — повідомив Аваков. 

Далі, як пише міністр внутрішніх 
справ на своїй сторінці в Facebook, 
пізно ввечері 22 лютого автомобіля-
ми без супроводу ДАІ кортеж Яну-
ковича відбув у Крим. 

«23-го (неділя) прибув у Крим. 
Зупинився в одному з приватних 
санаторіїв, навмисно ігноруючи дер-
жавні спецоб’єкти, зокрема спеціа-
лізовану президентську держдачу, 
на яку раніше планував прибути. 
Дізнавшись про рішення парламен-
ту з призначенням в. о. президента 
України Турчинова А. В. і про виліт 
у Крим новопризначених голів МВС 
та СБУ, Віктор Федорович спішно 
покинув приватний санаторій у на-
прямку до аеропорту «Бельбек», в 
якому на той час уже були ми з На-
ливайченком», — зазначив чинов-
ник. 

Далі Янукович 23 лютого о 
23:50, не доїжджаючи до летовища, 
зупинився в приватній резиденції 
поблизу Балаклави, де зібрав свою 
охорону, яку просив про подальший 

супровід. 
«Частина співробітників УДО 

висловила бажання «залишитися 
тут». Янукович, попрощавшись із 
ними, передав офіційну відмову від 
державної охорони. Співробітники 
управління державної охорони, які 
не пішли за ним, забрали всю дер-
жавну зброю для передачі її до крим-
ського відділення УДО», — йдеться 
в повідомленні Арсена Авакова. 

В результаті колишній прези-
дент у супроводі Клюєва машинами 
відбув у невідомому напрямку, ви-
мкнувши всі види зв’язку. 

У той же час народний депутат 
від фракції «Батьківщина» Олек-
сандр Бригинець на своїй сторінці у 
соцмережі написав, що Віктор Яну-
кович переховується в одному з мо-
настирів. 

«Януковича виявили в одному 
з монастирів разом із охороною та 
найближчим оточенням. Загальна 
кількість людей із ним — близько 
тисячі», — написав народний депу-
тат. 

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідо-
мляли, що екс-главу держави затри-
мали у Криму, проте ця інформація 
не підтвердилась.

Як відомо, Янукович офіційно 
оголошений у розшук. 

В Україні є проблеми з забезпеченням 
стабільності банківської системи 

Події
Тимошенко на волі. В президенти 
поки що не збирається 


