
Лідер «Правого сектора» Дми-
тро Ярош претендує на по-

саду віце-прем’єра з силового 
блоку. Про це на своїй сторінці 
у Facebook повідомив журналіст 
Мустафа Найєм. 

«Дмитро Ярош претендує на 
посаду віце-прем’єра з силового 
блоку», — написав він. 

Крім цього, Мустафа розповів, 
що чільник «Правого сектора» зу-
стрічався з Віктором Януковичем 
у день кривавої бійні на Інститут-
ській у Києві 20 лютого. 

«20 лютого лідер «Правого сек-
тора» зустрічався з Януковичем, 
зустріч тривала півтори години, 
про що є відповідний запис у жур-
налі відвідувань в Адміністрації 
Президента», — написав Найєм. 

Журналіст повідомив, що на-

писав про це у Facebook, бо отри-
мати коментар від самого Яроша 
зараз важко. 

«Пишу це тут, оскільки з са-
мим Ярошем зустрітися зараз 
дуже важко, а ця інформація ви-
магає публічного коментаря», — 
зазначив Найєм. 
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Найєм: Лідер «Правого сектора» в день 
кривавої бійні зустрічався з Януковичем 

Верховна Рада здійснила низку 
призначень на ключові посади в 
країні. 

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПРОКУРОР — 
ОЛЕГ МАХНІЦЬКИЙ 

Генеральним Прокурором Укра-
їни було призначено Олега Мах-
ніцького — політика та правника, 
народного депутата України 7-го 
скликання, члена ВО «Свобода». За 
плечима — прокурорська й адвокат-
ська діяльність. 

Працював слідчим у прокуратурі, 
юристом на ПП «Агентство безпе-
ки «Скорпіон». Протягом 2001–2003 
років заробляв індивідуальною адво-
катською практикою. У 2003-му пра-
цював адвокатом у адвокатському 
об’єднанні «Осадчий і партнери». 

У листопаді 2003 року став спів-
засновником і керівним партнером 
адвокатського об’єднання «Валько і 
Махніцький». 

22 лютого 2014 року Верховна 
Рада призначила Олега Махніцького 
уповноваженим здійснювати контр-
оль за діяльністю Генеральної Про-
куратури України. 

ГОЛОВА СБУ — ВАЛЕНТИН 
НАЛИВАЙЧЕНКО 

Головою СБУ обраний Валентин 
Наливайченко від партії «УДАР». 
Він пропрацював 12 років у дипло-

матичній службі України. Вільно во-
лодіє українською, англійською, фін-
ською та російською мовами. 

З літа 2006 року Валентин На-
ливайченко працював у сфері наці-
ональної безпеки. У червні 2006-го 
був призначений на посаду першого 
заступника голови СБУ — керівника 
Антитерористичного центру при СБ 
України. З грудня 2006 року до берез-
ня 2010-го очолював Службу безпеки 
України. 

За його керівництва архіви СБУ 
були розсекречені, оцифровані та 
відкриті для вільного доступу грома-
дян. Він створив дослідницькі цен-
три для вивчення й оприлюднення 
документів, що стосуються різних 
періодів української історії, зокрема 
трагічних часів Голодомору-Гено-
циду 1932–1933 років, сталінських 
репресій, Другої світової війни, Укра-
їнської Повстанської Армії, репресій 
проти української інтелігенції 60-х, 
70-х і 80-х років. Громадяни отри-
мали доступ до справ і документів 
членів їхніх родин, переслідуваних 
радянським режимом. 

ГОЛОВА НБУ — 
СТЕПАН КУБІВ 

Головою НБУ призначено одного 
з комендантів Євромайдану, народ-
ного депутата України 7-го скликан-
ня від ВО «Батьківщина» Степана 
Кубіва. У Верховній Раді обіймав 
посаду заступника голови Комітету 
з питань фінансів і банківської ді-
яльності. 

Закінчив Львівський націо-
нальний університет імені Івана 
Франка, математичний факультет. У 
2002 році здобув другу вищу освіту 
зі спеціальності «економіка та ме-
неджмент» у Національному універ-
ситеті «Львівська політехніка». 

Працював викладачем у Львів-
ському державному університеті 
ім. І. Франка. З 1994-го по 2000-й — 
в АТ «Західноукраїнський комерцій-

ний банк». У 2000–2008 роках — го-
лова ВАТ «Кредобанк». Із 2008 року 
й донині — доцент кафедри марке-
тингу і логістики НУ «Львівська по-
літехніка». 

МІНІСТР ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
— АРСЕН АВАКОВ 

Міністром внутрішніх справ 
України призначено Арсена Авако-
ва, політичного і громадського дія-
ча, народного депутата України 7-го 
скликання. 

Працював головою Харківської 
облдержадміністрації (з 4 лютого 
2005 року по лютий 2010 року). За-
служений економіст України. За 
даними журналу «Фокус» на 2012 
рік, посідав 70 місце у списку най-
багатших людей України зі статка-
ми у 189 мільйонів доларів. Член 
партії ВО «Батьківщина», голова 
Харківської обласної організації з 
2010 року. 

В січні 2012-го проти Арсена 
Авакова прокуратурою Харківської 
області було порушено криміналь-
ну справу за статтею «перевищення 
влади та службових повноважень». 
31 січня в квартирах Авакова від-
булися обшуки. Тоді ж його було 
оголошено до міжнародного розшу-
ку. Червонозаводський суд Харкова 
видав постанову про арешт Авакова. 
Лідер фракції БЮТ—«Батьківщина» 
Андрій Кожем’якін назвав справу 
замовленою і сфабрикованою. Юлія 
Тимошенко заявила, що Аваков ви-
нен лише в тому, що є опозиціоне-
ром. 

За підсумками парламентських 
виборів 2012 року обраний народ-
ним депутатом України за списками 
Об’єднаної опозиції «Батьківщина». 
Заступник голови фракції. Голова 
підкомітету з питань законодавства 
про статус народного депутата Укра-
їни, Комітету Верховної Ради з пи-
тань регламенту, депутатської етики 
та забезпечення діяльності ВР. 

Мінфін підрахував, що Україні 
потрібно 35 мільярдів допомоги 
Міністерство фінансів оцінює плановий обсяг макрофінан-
сової допомоги для України протягом 2014–2015 років у 
35 млрд дол., ідеться в заяві Мінфіну. Отримання кредиту 
передбачається протягом найближчих 1–2 тижнів від держав-
партнерів (Польща, США). Також повідомляється, що за два 
останні дні проведені консультації і зустрічі з послами ЄС, США, 
інших країн і фінансовими організаціями щодо термінового 
отримання Україною макрофінансової допомоги. Як повідо-
млялося, Євросоюз готовий дати Україні 20 мільярдів на про-
ведення реформ після того, як у Києві з’явиться новий уряд. 

Партія регіонів іде в опозицію
Фракція Партії регіонів у Верховній Раді України 
переходить в опозицію. Про це заявив голова фракції 
Олександр Єфремов під час засідання погоджуваль-
ної ради. «Враховуючи те, що ви взяли всю владу в 
свої руки, а ми бачимо, що у вас є всі можливості й 
сформувати уряд, і вибудувати структури влади, ми 
прийняли рішення, що будемо в опозиції», — заявив 
Єфремов. Раніше голова політсили виступив від імені 
фракції з заявою, де звинуватив Віктора Януковича у 
зраді. 

2,5
по стільки мільйонів гривень 
грошової застави повинні внести 
кандидати в Президенти України, 
після чого вони будуть допущені 
до участі у виборах. Про це по-
відомив глава Центрвиборчкому 
Михайло Охендовський. 
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У Луцьку заборонено ходити в масках 

Турчинов звільнив Герман від виконання 
обов’язків радника Президента України 

Виконувач обов’язків Президен-
та України, голова Верховної 

Ради України Олександр Турчинов 
підписав указ № 114/2014 «Про 
звільнення Ганни Герман від ви-
конання обов’язків радника Пре-
зидента України». 

Про це повідомили у прес-
службі глави держави. 

Події

У вівторок міський голова Микола 
Романюк провів нараду з осо-

бовим складом Луцького МВ УМВС 
України у Волинській області. За його 
словами, робота міліції останнім ча-
сом була практично паралізована. 
Тому він зустрівся з правоохоронця-
ми, щоб обговорити питання норма-
лізації діяльності міськвідділу. 

Очільник міста поінформував, 
що в облраді відбулася розшире-
на нарада з участю представників 
Луцького МВ УМВС України у Во-
линській області, спілки ветеранів 
Афганістану, ветеранів МВС і де-
сантних військ, Автомайдану, «Пра-
вого сектора», «Варти порядку», 
Національної гвардії, під час якої 
досягнуто низки домовленостей. Зо-
крема, у масках і зі зброєю ніхто ву-
лицями ходити не повинен. Про це є 
домовленість із усіма громадськими 
формуваннями. Якщо такі будуть, 
то необхідно повідомляти за теле-
фонним номером «102». 

Крім того, працівники міського 
відділу міліції у форменому одязі 
нестимуть патрулювання вулиць 
разом із представниками «Варти по-
рядку», Національної гвардії, Авто-
майдану й інших громадських фор-
мувань. Зі слів мера, механізм уже 

напрацьований. Такі патрулі добре 
себе зарекомендували. 

Також він запропонував, щоби 
«Варта порядку» продовжувала ро-
боту з патрулювання вулиць і після 
нормалізації ситуації у державі. За 
його словами, до цього громадсько-
го формування за останні дні долу-
чилося більше ста людей. 

«Хто б що не казав про міліцію, 
але якщо стається якась біда, то всі 
звертаються до вас. Міліція пови-
нна оберігати спокій у нашому місті. 
Міська влада всіляко допомагатиме 
вам. Необхідно всім спільно зроби-
ти так, щоб лучани могли спокійно 
ходити по вулицях», — наголосив 
Микола Романюк. 

«У країні сталися жахливі події, 
загинуло та було травмовано багато 
людей. Нині ж ми маємо далі буду-
вати вільну, незалежну, демократич-
ну державу Україна. Ми це повинні 
зробити для наших дітей, внуків, 
щоби їм стало жити краще. Українці 
показали, що вони є народом, який 
може відстояти свої інтереси та пра-
ва. Ми змусили поважати нашу дер-
жаву та рахуватися з нами у світі», 
— наголосив міський голова. 

Представник ветеранів аеромо-
більних військ Андрій Зубков за-

уважив, що десантники долучилися 
до «Варти порядку», щоб охороняти 
місто. Проте без працівників міліції 
це важко, адже є певні правові межі. 
Він закликав правоохоронців вийти 
на службу та з честю виконувати 
свій обов’язок. 

Звернувся до особового скла-
ду міліції й голова ради Волинської 
обласної ветеранської організації 
Асоціації ветеранів Міністерства 
внутрішніх справ України Сергій 
Шелєпін, який зауважив, що ветера-
ни МВС підтримують лучан і міліці-
онерів. «Працівники міліції завжди з 

народом. Я не розумію, чому народ 
почав звинувачувати співробітників 
міськвідділу в різних протиправ-
них діях. Вони щоденно виконували 
свою роботу відповідно до функціо-
нальних обов’язків. Їх загнали у кут. 
Ми побачили, що коїлось у місті, 
коли міліції не було на вулицях. Гро-
мадяни почали панікувати, люди бо-
ялися йти по вулиці. Без правоохо-
ронців починається хаос. Ми маємо 
забезпечувати порядок», — зазначив 
він. 

За словами Шелєпіна, «повинна 
бути тісна співпраця між місцевою 

владою, правоохоронцями і громад-
ськістю».

Голова Волинської профспілкової 
організації атестованих працівників 
органів внутрішніх справ України 
Володимир Буравський закликав 
працівників, які написали рапорти 
на звільнення, їх забрати, адже це 
— поспішні рішення. Він запевнив 
колектив міського відділу міліції, 
що ситуація нормалізується, а вони 
повинні захищати спокій громадян. 
«Ми пережили нелегкі 90-ті роки, 
коли нам по п’ять місяців не платили 
зарплату, на вулицях панували кри-
мінальні групи, рекет, у нас стріляли. 
Однак ми з гордістю ходили у формі 
і не боялися. Ми маємо працювати, 
показати, що міліція є на місці та 
працює далі. Громадяни вам допо-
магатимуть, бо вони й самі бояться 
молодиків у масках і з автоматами», 
— розповів він. Буравський закликав 
усіх гідно та з честю виконувати свій 
професійний обов’язок. 

У свою чергу в. о. начальника 
Луцького МВ УМВС України у Во-
линській області Анатолій Якимчук 
запевнив, що на сьогодні міліція го-
това працювати і захищати спокій 
городян разом із громадськістю. 

 ПОГОДА

У західних областях 27 лю-
того хмарно з проясненнями, 
без опадів. Температура вночі 
-1...-3 °C, вдень +5...+7 °C. 28 лю-
того прогнозують сонячну суху 
погоду. Вночі -1...+1 °C, вдень 
+7...+9 °C. 1 березня ясно, без іс-
тотних опадів. Уночі термометр 
покаже +1...+3 °C, вдень +7...+9 °C. 

У північних регіонах 27 лю-
того хмарно, переважно сухо. 
Температура вночі -1...-3 °C, вдень 
+2...+4 °C. 28 лютого сонячно, 
без опадів. Уночі -1...-3 °C, вдень 
+5...+7 °C. 1 березня ясно, без опа-
дів. Нічна температура 0...+2 °C, 
денна +5...+7 °C. 

У Києві 27 лютого ясно, без 
опадів. Нічна температура -1... 
-3 °C, денна +2...+4 °C. 28 лютого 

змінна хмарність, буде сухо. Вночі 
-1...-3 °C, вдень +5...+7 °C. 1 берез-
ня ясно, сонячно. Вночі -1...+1 °C, 
вдень +5...+7 °C. 

У східних регіонах 27 лютого 
буде хмарно, мокрий сніг. Уночі 
-1...-3 °C, вдень 0...+2 °C. 28 люто-
го похмуро, дощ із мокрим сні-
гом. Нічна температура -1...-3 °C, 
денна +2...+4 °C. 1 березня хмар-
но, йтиме дощ із мокрим снігом. 
Уночі -1...+1 °C, вдень +5...+7 °C. 

У південних областях 27 лю-
того ясно, без істотних опадів. 
Уночі -1...+1 °C, вдень +2...+4 °C. 
28 лютого ясно, опадів не про-
гнозують. Уночі -1...+1 °C, вдень 
+5...+7 °C. 1 березня сонячно, 
без опадів. Нічна температура 
+1...+3 °C, денна +6..+8 °C. 

Нові кадрові призначення 

Мер Микола Романюк зустрівся з особовим складом міського відділу міліції 

А сьогодні, за словами журналіста, він може стати віце-
прем’єром із силового блоку 


