
Якщо Петро Порошенко здасть 
хоч один кілометр української 

землі в переговорах із «ДНР» і 
«ЛНР», його чекає повалення, а 
владу в країні візьмуть військові. 
Про це в ефірі телеканалу ТВі за-

явив командир штурмової групи 
батальйону «Донбас» Тарас Кон-
станчук. 

За його словами, кожен раз, 
коли військові відчують, що депу-
тати Ради приймають не ті закони, 
вони будуть приходити під парла-
мент і палити шини. 

«Поки ми не почнемо контр-
олювати те, що вони роблять, тол-
ку не буде. Ми повинні прийти і 
сказати: «Що ти, падла, приймаєш 
за закони? Ти зараз вийдеш звідси, 
тільки ногами вперед». Здадуть 
хоч одне місто — і Президент ви-
летить зі свого крісла, і буде вій-
ськовий переворот, а військові 
візьмуть владу в свої руки», — за-
явив Констанчук. 

Батальйон «Донбас» поставив Порошенку 
ультиматум 

Головне слідче управління МВС 
розпочало досудове розслі-

дування в кримінальному про-
вадженні за фактом вчинення 
службовими особами Пенсійного 
фонду України розтрати бюджет-
них коштів шляхом здійснення 
виплат пенсій екс-президенту 
України Віктору Януковичу й екс-
прем’єру України Миколі Азарову. 
Про це пише «Дзеркало тижня». 

«Справу порушено за ознака-
ми вчинення кримінального пра-
вопорушення, передбаченого час-
тиною 5 статті 191 Кримінального 
кодексу України. Однак станом на 
16 жовтня повідомлення про під-
озру у вчиненні вказаного право-
порушення не було складено», — 
йдеться у матеріалі. 

Про це стало відомо після того, 

як автор статті звернувся із запи-
том до Пенсійного фонду з про-
ханням повідомити, чи виплачу-
ється пенсія Януковичу й Азарову 
після їх відставки та втечі з Укра-
їни на початку 2014 року. І якщо 
виплачується, то у який спосіб. 

«Однак Пенсійний фонд на-
звав цю інформацію конфіденцій-
ною і не надав даних. Разом із тим 
у відповіді ПФ була інформація 
про порушення досудового роз-
слідування за фактом виплати 
пенсій вказаним особам. Дані про 
порушення справи згодом під-
твердили в МВС», — зазначено у 
повідомленні. 

При цьому в жодному з орга-
нів  не  повідомили,  які  саме  пен-
сії були нараховані Януковичу й 
Азарову. 

Екс-міністр економіки Грузії 
і радник Президента Поро-

шенка Каха Бендукідзе порівняв 
реформи в Україні з «пацієнтом, 
у якого відвалюється голова», ви-
словивши упевненість, що влада 
в Україні не зацікавлена всерйоз 
у дерегуляції економіки та скоро-
ченні держапарату. Про це він за-
явив у інтерв’ю Bloomberg. 

На його думку, чиновники не 
показали ані найменшого бажання 
щось міняти в країні після втечі 
екс-президента Януковича. 

Говорячи про роботу україн-
ського уряду після зміни влади 
на початку 2014 року, Бендукідзе 
заявив: «У пацієнта відірвана го-
лова, він стікає кров’ю. Що ж ро-
блять родичі? Вони лише смутно 
хвилюються про те, що подумають 
сусіди». 

На думку Бендукідзе, в Украї-
ні занадто багато міністерств і ві-
домств. 

«Кому вони потрібні, коли єди-

ною функцією уряду є взяти гроші 
від Міжнародного валютного фон-
ду і передати їх як оплату за росій-
ський газ?» — зазначає він. 

При цьому Бендукідзе нагадав, 
що дерегуляція економіки була 
включена до «порядку денного» 
усіх великих політичних партій 
на парламентських виборах. Од-
нак, за словами Бендукідзе, немає 
ніяких ознак того, що хтось із них 
серйозно ставиться до цього. 

Як нагадує видання, група іно-
земних експертів публічно запро-
понувала владі скоротити держви-
датки з 55% ВВП до 34%, усунути 
енергетичні субсидії та знизити 
чиновникам пенсію — 4% ВВП. 

За словами Бендукідзе, реалі-
зація цих пропозицій малоймовір-
на. 

«Я говорю людям в уряді про 
ліквідацію енергетичних субсидій, 
але чую у відповідь, що «люди не 
будуть раді», — зазначив він. 
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Бендукідзе про реформи уряду: 
«В пацієнта відірвана голова, а рідню 
турбує, що подумають сусіди» 

За 9 місяців ВВП України впав 
на 3,5% 
Падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України за під-
сумками січня–вересня 2014 року становило 3,5%.Про це по-
відомила глава Національної банку України Валерія Гонтарєва з 
посиланням на оцінки НБУ. Водночас експерти МВФ прогнозу-
ють зростання споживчих цін у країні на 11,4% у 2014 році та до 
14% у 2015 році. Показник платіжного балансу України на цей 
і наступний рік залишатиметься на рівні мінус 2,5%. Крім того, 
рівень безробіття в Україні в 2014 році очікується на рівні 10%, 
утім, в 2015 році знизиться до 9,8%. 

27
стільки мільярдів гривень про-
тягом січня–жовтня 2014 року 
недоотримав державний бю-
джет України. Про це повідо-
мили у прес-службі Державно-
го казначейства України. 
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МВС порушило справу за виплату пенсій 
Януковичу й Азарову після втечі 

Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ: 

Екс-уповноважений Президента 
України з міжнародних питань 
енергетичної безпеки Богдан 
Соколовський заявив, що Україна 
програла в переговорах по всіх 
фронтах. 

«Україна програла все, що тільки 
могла, — зазначив експерт. — Трис-
торонні газові переговори України 
та Росії з участю представників ЄС 
у Брюсселі завершилися цілковитою 
капітуляцією перед Путіним. При-
чому при європейських свідках». 

По-перше, Україна визнала борг 
у понад $5 млрд. Це незважаючи 
на те, що раніше були названі інші 
цифри — не більше $3 млрд. До кін-
ця року. «Тепер усі, хто причетний 
до брюссельської капітуляції, пре-
тендують на звання спонсорів росій-
ських військових операцій на сході 
України. А також на співучасників 
«убивств українських громадян», — 
зазначає Соколовський. 

По-друге, констатує експерт, Ро-
сія дочекалася згоди України на те, 
щоб газове питання було «вирване» 

з контексту всіх торгово-економіч-
них відносин між двома країнами-
сусідами. Включаючи крадіжку Мо-
сквою через Ощадбанк СРСР усіх 
українських заощаджень (а це понад 
$130 млрд). 

По-третє, Соколовський зазна-
чив, що немає жодних зрозумілих 
пояснень тому, що ціна для України 
на газ вище ринкової, вище, ніж для 
споживачів у Європі за довгостроко-
вими контрактами. 

І нарешті, по-четверте, Україна 
погодилася на те, щоб продовжува-
ти жити і при цьому не скорочувати 
споживання газу. «Тобто радянська 
законсервована система, як і раніше, 
буде функціонувати в Україні», — 
підсумував експерт. 

Нагадаємо, у ніч на 31 жовтня в 
Брюсселі завершилися тристорон-
ні переговори щодо газу. Сторони 
визначили тариф, за яким Росія по-
стачатиме блакитне паливо Україні. 
Сторони домовилися, що Україна 
купуватиме у Росії стільки газу, 
скільки їй треба, за ціною 385 дола-
рів за тисячу кубометрів. Наступно-
го року, до березня, Україна платити-
ме 365 доларів за тисячу кубометрів. 
Принцип «бери або плати» задіяний 
не буде. Цю угоду підписали пред-
ставники України, Росії та Євросою-
зу. Загальна сума операції становить 
4,6 мільярда доларів. Вона діятиме 
до березня 2015 року. 

Китай підтримав територіальну цілісність 
України 

Росія активно 
перекидає війська 
на територію, 
підконтрольну 
бойовикам 

Події

Україна — 63-я в рейтингу 
процвітання, Росія «впала» 
нижче 
Україна посіла 63-є місце в «індексі процвітання», 
оприлюдненому британським Legatum Institute. 
Очолює рейтинг Норвегія. У першій п’ятірці також 
— Швейцарія, Нова Зеландія, Данія та Канада. 
Згідно зі звітом, серед усіх країн Європи найбільше 
падіння цього року продемонструвала Росія. Вона 
на 68-му місці, тоді як ще минулого року посідала 
61-е. 

Про це на традиційному брифінгу 
розповів речник Інформаційно-

аналітичного центру РНБО Андрій 
Лисенко. 

«Не припиняється інтенсивне 
переміщення військової техніки та 
живої сили противника з території 
Російської Федерації до території, 
яка тимчасово підконтрольна бо-
йовикам. Присутність російських 
військ уже навіть не маскується», — 
сказав Лисенко. 

«В нас є підтвердження, що ро-
сійські військові є і в Донецьку, і в 
Луганську», — додав він. 

Визнання Росією фейкових «ви-
борів» на Донбасі стане ляпа-

сом Євросоюзу та всім, хто вірив у 
«мінські домовленості». 

Про це заявив екс-міністр за-
кордонних справ Швеції Карл 
Більдт у своєму Twitter. 

«Якщо Кремль визнає ці фей-
кові вибори Донбасу — це ляпас 
ЄС і всім, хто підтримував і вірив у 
мінські угоди», — написав Більдт. 

Він назвав заяву МЗС РФ щодо 
«поважання вибору жителів Схо-
ду» «цілком суперечливою». 

«(Це) чітке порушення мін-
ських угод», — заявив Більдт. 

Як відомо, російське МЗС за-
явило, що РФ поважає «волевияв-
лення жителів Південного Сходу», 
а обрані на них «представники» 
начебто «отримали мандат для ви-
рішення практичних задач із від-
новлення нормального життя в 
регіонах». 

Ні Україна, ні Захід не визна-
ють «голосування», організовано-
го бойовиками, і вказують на те, 
що воно суперечить «мінським до-
мовленостям». 

Захід уже пригрозив Росії но-
вими санкціями за визнання цих 
«виборів». 

Росія дала ляпас Євросоюзу 

Комбати погрожують не пустити в Раду тих, хто голосував 
за закони 16 січня 

Командири батальйонів, які про-
ходять до Верховної Ради, ма-

ють намір створити міжфракційне 
об’єднання і не допустити до при-
сяги нардепів, які голосували за за-
кони 16 січня. 

Про це на прес-конференції 
повідомили комбати батальйонів 
Міністерства внутрішніх справ 
«Дніпро-1» і «Миротворець» Юрій 
Береза та Андрій Тетерук, а також 
комбат батальйону Національної 
гвардії «Донбас» Семен Семенченко.

«Ми повинні не дати їм (депута-
там, які голосували за закони 16 січ-
ня і знову пройшли до Ради) мож-
ливості навіть прийняти присягу», 
— сказав Береза. 

Він назвав цю процедуру непар-
ламентською формою люстрації. 

Береза вважає, що саме ці депу-
тати винні в загибелі героїв Небес-
ної сотні й своїми діями призвели до 
загострення ситуації на Донбасі та в 
Криму. 

В свою чергу Семенченко під-

креслив, що вони не збираються 
влаштовувати в парламенті бійки. 

При цьому Береза вважає, що 
колишні регіонали можуть споку-
тувати свою провину тільки в тому 
разі, якщо не менше 30 днів будуть 
воювати на передовій у зоні антите-
рористичної операції. 

Також комбати заявили про 
намір створити міжфракційне 
об’єднання військових. 

«У Раді ми маємо намір створити 
міжфракційне об’єднання військо-
вих», — сказав Береза. 

При цьому він уточнив, що в 
міжфракційне об’єднання вступлять 
не тільки військові, а й волонтери, а 
також інші особи, що активно допо-
магали силам АТО. 

Однак він не зміг назвати точну 
кількість депутатів, які будуть вхо-
дити в це об’єднання. 

Його позицію підтримали Те-
терук і Семенченко та повідоми-
ли, що переговори про створення 
об’єднання вже практично заверше-

но. 
Водночас, коментуючи свою 

можливу роботу в парламенті, Бере-
за сказав, що готовий здати мандат 
депутата після того, як Рада прийме 
першочергові закони щодо підви-
щення обороноздатності країни. 

В свою чергу Семенченко та Те-
терук зазначили, що готові після 
прийняття присяги депутатів пере-
дати всі справи з управління баталь-
йонами своїм заступникам — на-
чальникам штабів. 

Комбати стверджують, що в разі 
загострення ситуації на Донбасі 
мають намір невідкладно відбути в 
зону проведення бойових дій. 

Як повідомлялося, згідно з попе-
реднім підрахунком голосів, у Вер-
ховну Раду проходять Семенченко 
(№ 2 у списку партії «Об’єднання 
«Самопоміч»), Тетерук і Береза (за 
списком партії «Народний фронт»), 
а також комбат батальйону «Айдар» 
Сергій Мельничук (за списком Ради-
кальної партії Олега Ляшка). 

Газові переговори закінчилися тотальною 
капітуляцією перед Росією 

Міністерство закордонних 
справ Китаю заявило, що 

КНР підтримує суверенітет і тери-
торіальну цілісність України. Таку 
заяву на брифінгу в Пекіні озву-
чила офіційний представник МЗС 
КНР Хуа Чуньїн, коментуючи не-
давні «вибори» в «ДНР» і «ЛНР». 

«Китай послідовно виступає 
за дотримання принципу невтру-
чання у внутрішні справи, за по-
вагу суверенітету і територіальної 
цілісності України», — сказала 
Чуньїн. 

«Ми сподіваємося на те, що 
всі зацікавлені сторони будуть 
суворо дотримуватися режиму 
припинення вогню, проявляти хо-
лоднокровність і стриманість, по-
долають усі розбіжності шляхом 
діалогу і консультацій, загальними 

зусиллями просунуть уперед про-
цес політичного врегулювання», 
— підкреслила представник МЗС 
КНР. 


