
Губернатор Одеської області 
Михайло Саакашвілі ствер-

джує, що Прем’єр-міністр Арсеній 
Яценюк замовляє негативні статті 
про нього в західній пресі в жур-
наліста, який раніше захищав Ві-
ктора Януковича.

Саакашвілі звернув увагу на 
публікацію в американському ви-
данні Foreign Policy під назвою 
«Аргументи проти Саакашвілі».

Одеський губернатор заявив, 
що автор статті аналітик Адріан 
Каратницький раніше «завзято 
захищав на заході український 
олігархат, Віктора Януковича та 
навіть проросійську Сербську рес-

публіку».
«Мені дуже неприємно, що 

Прем’єр-міністр, котрий прийшов 
у владу на хвилі Майдану, вико-
ристовує адвокатів Януковича та 
людей, які на зарплаті в Ахмето-
ва», — зазначив Саакашвілі.

Нагадаємо, що в Foreign Policy 
вийшла стаття, в якій стверджу-
валося, що в Брюсселі та інших 
європейських столицях скептично 
дивляться на зростаючу роль Ми-
хайла Саакашвілі в українському 
політичному житті. А в кулуарах 
високопоставлені європейські лі-
дери називають Саакашвілі наві-
женим і неврівноваженим.

Служба безпеки України 
спільно з прокуратурою Ки-

ївської області затримала одного 
з керівників Головного управлін-
ня Державної міграційної служ-
би в м. Києві під час передачі 
п’яти тисяч доларів хабара на-
чальникові одного з департамен-
тів ДМС України.

Використовуючи службове 
становище, зловмисниця пла-
нувала організувати механізм 
незаконної легалізації громадян 
Сирії та Російської Федерації на 
території України через безпід-
ставне надання їм статусу біжен-
ця, повідомляє прес-центр СБУ.

Зокрема, вона намагалася 
вирішити питання щодо надан-
ня 160-ти сирійцям, які брали 
активну участь у бойових діях на 
території Сирії, статусу біженців 
за відповідну грошову винагоро-
ду.

Кримських листонош змушують шпигувати 
за «неблагонадійними» громадянами

В окупованому Криму співробіт-
ники ФСБ Росії направили в усі 

поштові відділення списки «під-
озрюваних в екстремізмі» жителів 
півострова та зобов’язали листонош 
повідомляти про надходження якої-
небудь кореспонденції на їхні адре-
си. Про це повідомляє сайт «Крим.
Реаліі», у розпорядження якого по-
трапили копії списків.

В орієнтуваннях вказані відо-
мості про кримчан, щодо яких ро-
сійські силовики проводили слідчі 
дії або які засуджені російським су-
дом. У документі вказані паспортні 
дані жителів Криму, їхні місце наро-
дження та місце проживання.

Серед кримчан, чию пошту зби-
раються ретельно контролювати, — 

політв’язні Олег Сенцов, Геннадій 
Афанасьєв, Олександр Кольченко, 
Олексій Чирній, засуджені в «спра-
ві Сенцова» до тривалих термінів 
ув’язнення в Російській Федерації. 
Також у списку — журналістка Ганна 
Андрієвська й експерт «Майдану за-
кордонних справ» Андрій Климен-
ко. «Кримський перелік» датований 
24 грудня 2015 року.

У документі повідомляють, що в 
списку кримчан зірочкою позначені 
ті, «стосовно кого є відомості про 
їхню причетність до тероризму».

Як стало відомо «Крим.Реалії», в 
усній формі співробітників пошто-
вих відділень попередили про те, 
що, якщо на адресу когось зі списку 
надійде на пошту лист або посилка, 
або ж хтось буде питати про цих лю-
дей, необхідно негайно зв’язуватися 
з керівництвом, яке, в свою чергу, 
проінформує російських силовиків.

«Я не здивована цією окупант-
ською рознарядкою. У такий спо-
сіб вони намагаються відстежувати 
будь-які інформаційні сполучення 
з Кримом неугодних окупаційному 
режиму людей», — говорить журна-
лістка Ганна Андрієвська.
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Відтепер і солдат, і генерал в зоні 
проведення АТО отримуватимуть 
однакову грошову винагороду 

Петро Порошенко сказав, що якщо 
Рада не проголосує за зміни до 
Конституції, то ми залишимося 
один на один з Росією, яка може 
розпочати повноцінну війну з Укра-
їною. Захід зніме санкції, і тоді нас 
чекає сумний кінець.

Це твердження носить маніпуля-
тивний характер і ось чому.

По-перше, незрозуміло, як За-
хід зніме санкції, якщо Росія почне 
широкомасштабну війну з Україною. 
Якщо Захід буде знімати санкції в 
той момент, коли загарбницькі орди 
будуть топтати нашу священну зем-
лю, то це буде означати одне — Захід 
уже домовився з Путіним з приводу 
України. І в цій ситуації нам можна 
сміливо нехтувати думкою Заходу, 
як Ізраїль ігнорував думку США в 
1948 році, які радили припинити ві-
йну з арабами.

Однак, якщо Захід буде не в змо-
ві по розділу України, то ескалація 
викличе нову хвилю санкцій, аж до 
нафтового ембарго Росії. Від якого, 
до речі, найбільше виграють амери-
канці, які зароблять масу бонусів. А 
якщо паралельно зчепляться сауди-
ти з Іраном, то Вашингтон отримає 
«джек-пот» від цієї ситуації і зможе 
зняти вершки на минаючій хвилі 
старого укладу, паралельно отри-
мавши додаткові ресурси під роз-
гортання нового, в якому американ-
ці і так процвітають.

По-друге, якщо Росія не почи-
нає ескалацію після того, як Украї-
на провалює зміни до Конституції, 
а Захід у відповідь знімає санкції 
Росії, то нічого страшного не ста-

неться. Адже реалізація Мінських 
угод і так привела б до скасування 
більшої частини санкцій стосовно 
Росії. Про що днями говорив Джон 
Керрі. Росія укладала Мінські уго-
ди, щоб мінімізувати свої витрати, 
передусім від санкцій, тому дивно, 
коли нам говорять, що ми повинні 
реалізувати Мінськ-2, щоб зберегти 
санкції Росії. Ми повинні розуміти, 
що мета нашої зовнішньої політики 
полягає не в тому, щоб завдати Росії 
максимальної шкоди, а в тому, щоб 
максимально ефективно захищати 
наші національні інтереси.

На цьому етапі ключовим прі-
оритетом для нас є збереження 
України хоча б у де-факто теперіш-
ніх територіальних межах, щоб про-
вести повноцінні зміни в державі та 
знайти міцну стійкість до зовнішніх 
і внутрішніх ризиків. Таким чином, 
життєздатність України, а не фор-
мальне повернення окупованих те-
риторій і Криму, є головним пріо-
ритетом сьогодні. Тому що сьогодні 
повернення Донбасу знизить, а не 
збільшить життєздатність України, 
оскільки не тільки заблокує на до-
вгі роки якісь серйозні зміни, але й 
створює передумови для розвалу 
держави у формі параду «широких 
автономій» у найближчій перспек-
тиві.

По-третє, протягом минулого 
року Петро Олексійович неоднора-
зово заявляв про істотний прогрес 
у модернізації армії, яка стала мало 
не найпотужнішою в Європі. Однак 
панічна риторика з приводу того, 
що Україна не зможе встояти перед 
Росією у разі вторгнення останньої, 

ставить під питання успішні пере-
творення ВСУ, наскільки глибокі та 
реальні вони насправді.

По-четверте, Євген Марчук дня-
ми чітко сказав, що Штайнмайєр і К 
«забули», що в Мінських угодах є 10 
пунктів, які Росія «забуває» реалі-
зувати. Тому з боку України цілком 
справедливо вимагати виконання 
цих пунктів, а не змінювати Кон-
ституцію, щоб Кремль за допомогою 
виборів закріпив «гнійник» «ЛНР-
ДНР». Очевидно, що Україна може 
піти на таку авантюру тільки в тому 
випадку, якщо ФРН особистим при-
кладом надихне нас і дасть широку 
автономію мусульманам в Кельні та 
Гамбурзі. Враховуючи, що Марчук 
представляє Україну в Контактній 
групі в Мінську, дивно, що Поро-
шенко каже прямо протилежні речі. 
Або, навпаки.

Тому заяви Порошенка вигля-
дають непереконливо. Одна справа, 
якщо він говорить це тому, що по-
винен говорити. Не може ж він пу-
блічно відкрито сказати Заходу, що 
реалізація Мінська-2 в такій формі 
вб’є Україну. Це поставить під удар 
Меркель і Олланда, які самі не в кра-
щій ситуації.

Однак, якщо Порошенко серйоз-
но вважає, що безвідповідальними 
силами є ті, хто виступає проти ре-
алізації Мінська-2, і ці сили, мовляв, 
провокують ситуацію, коли Україна 
залишиться один на один зі своїми 
проблемами, то залишається нага-
дати Петру Олексійовичу, що його 
влада спочиває на легітимності в 
очах народу і еліт. Вона стає все 
більш сумнівною. Реалізація Мін-
ська-2 призведе до того, що саме По-
рошенко залишиться один на один з 
розлюченим народом. Ні Штайнма-
йєр, ні Меркель не будуть рятувати 
того, хто більш не має внутрішньої 
легітимності. Фіаско Януковича — 
яскраве тому свідчення. Є й інший, 
не менш повчальний приклад — іс-
торія Гетьмана Павла Скоропадсько-
го, від якого в листопаді 1918 від-
вернулися всі і йому довелося бігти 
до Німеччини, щоб до кінця життя 
згадувати про те, «як могло б бути, 
якби». Петро Олексійович за крок 
від такої ж сумної історії.

Юрій РОМАНЕНКО, 
політолог, директор Центру полі-

тичного аналізу «Стратагема»

У 2015 році українські військовослужбовці 
отримали 658 квартир

Про це під час брифінгу повідо-
мив міністр оборони України 

генерал армії України Степан Пол-
торак.

Очільник оборонного відом-
ства зазначив, що з метою впо-
рядкування виплати винагороди 
військовослужбовцям за участь в 
антитерористичній операції Кабі-
нет Міністрів України надав мож-
ливість керівникам міністерств 
і відомств, особовий склад яких 
бере участь у операції, оперативно 
в межах бюджетних призначень 
встановлювати розмір та здійсню-
вати виплату винагороди за участь 
в АТО. Відповідну постанову ухва-
лено під час засідання Уряду 20 

січня.
Міністр повідомив, що  під-

пише наказ, яким буде встановле-
но грошову винагороду за участь 
в АТО. Вона буде однаковою як 
для солдата, так і для генерала, ін-
формує прес-служба Міністерства 
оборони України.

— Життям на фронті всі ри-
зикують однаково — і солдат пер-
шого року служби, і генерал, що 
служить довгі роки. А ось вина-
городу за участь в АТО отриму-
ють у різних розмірах. Цю неспра-
ведливість необхідно виправити. 
Тому ми маємо і суми грошової 
винагороди за перебування в АТО 
платити однакові, незалежно від 
звань, вислуги років та посад, — 
зазначив міністр оборони України 
генерал армії України Степан Пол-
торак.

За словами міністра, грошова 
винагорода за участь в АТО буде 
встановлена у двох розмірах: для 
тих, хто несе службу на лінії бо-
йового зіткнення, і для тих, хто 
знаходиться в інших районах про-
ведення антитерористичної опе-
рації.

Саакашвілі переконаний, що його 
«замовив» Яценюк

Щороку українці передають із Польщі на 
батьківщину 5 мільярдів євро

Затримано 
посадовця, яка 
здійснювала 
легалізацію 
сирійців

Міністр закордонних справ 
Польщі Вітольд Ващиков-

ський заявив, що щороку українці, 
які живуть і працюють у Поль-
щі, передають родичам в Україну 
близько 5 млрд євро.

«Більше мільйона українців, 
які живуть у Польщі, щорічно 
переводять в Україну — тільки 
за офіційним банківським дани-
ми — близько 10 млрд злотих. Ще 
приблизно стільки ж вони приво-
зять додому, відвідуючи свої сім’ї 

в Україні. Це означає, що в мину-
лому році, згідно з даними Націо-
нального банку Польщі, українські 
громадяни перерахували близько 
€ 5 млрд», — зазначив він, повідо-
мляє Polskie radio.

Ващиковський додав, що «це 
суттєва допомога для української 
економіки». Раніше повідомляло-
ся, що Польща прийняла мільйон 
трудових мігрантів з України. 

Змінити Конституцію — це за 
допомогою виборів закріпити в 
Україні «гнійник» «ЛНР–ДНР» 

Продовжується робота із забез-
печення житлом військовос-

лужбовців та членів їхніх сімей.
«У 2015 році українські вій-

ськовослужбовці отримали 658 
квартир у містах Одеса, Дніпро-
петровськ, Хмельницький, Рівне, 
Бориспіль, Миколаїв, Васильків, 
а також у Львівській, Київській, 
Рівненській, Житомирській та 
Одеській областях», — наголосила 
начальник Управління комуніка-
цій та преси Міністерства оборо-
ни України підполковник Оксана 
Гаврилюк під час брифінгу в Укра-
їнському кризовому медіа-центрі.

— Із фондів Міністерства обо-
рони України забезпечено житлом 
186 учасників АТО, у тому числі 27 
поранених військовослужбовців. 

Крім того, квартири отримали 94 
сім’ї військовослужбовців, які за-
гинули під час антитерористичної 
операції, — повідомила підполков-
ник Оксана Гаврилюк.

— Грошову компенсацію за 
піднайом житла в 2015 році отри-
мало 10 700 сімей військовослуж-
бовців Збройних сил України на 
суму, що перевищує 264 мільйони 
гривень, — зазначила Оксана Гав-
рилюк.

У 2016 році військовослужбов-
цям уже розподілено 75 квартир у 
місті Суми та селищі Супрунівка 
поблизу Полтави. Із фондів Мі-
ністерства оборони України за-
безпечено службовим житлом 22 
учасника АТО.

У Франції напади на християн 
збільшилися в 3 рази
У своїй останній заяві глава МВС Франції Бернар Казнєв 
зауважив, що саме християни та мусульмани все частіше 
страждають від релігійної ненависті в країні. Міністр пові-
домив, що минулого року було скоєно 810 нападів на хрис-
тиянські храми та кладовища (на 20% більше, ніж у 2014 
році), потроїлася кількість атак і на ґрунті ісламофобії — 400 
злочинів. Що стосується актів антисемітизму, то їх зафіксо-
вано 806, що є високим показником, хоча він і свідчить про 
незначне скорочення таких злочинів, заявив міністр.
  

У США через сильний снігопад 
загинули 30 людей
Буря та сильні снігопади майже паралізували життя в 11 
штатах США, де оголошено надзвичайний стан, повідо-
мляє агентство Anadolu. В основному причиною смерті 
людей стали серцеві напади під час розчищення снігу біля 
свого будинку. У Нью-Йорку, де вдруге за всю історію міста 
спостерігається настільки сильна хуртовина, товщина 
снігового покриву досягла 68 см. Влада заборонила жите-
лям користуватися автошляхами, скасовані залізничні та 
автобусні рейси. 

200
за стільки доларів за тисячу 
кубометрів НАК «Нафтогаз 
України» імпортує газ із Єв-
ропи.  Про це заявив міністр 
енергетики та вугільної 
промисловості Володимир 
Демчишин.Події


