
Якби парламентські вибори від-
булися найближчої неділі, то 

лідером парламентських перегонів 
було б «Об’єднання «Самопоміч».

Про це свідчать результати 
соціологічного дослідження, яке 
провів Інститут Горшеніна, пові-
домляє «Інтерфакс».

Згідно з ними, якби парла-
ментські вибори відбулися най-
ближчої неділі, то 15,6% виборців 
підтримали б «Об’єднання «Само-
поміч», «Батьківщину» підтрима-
ли б 14,0%, «Опозиційний блок» 
— 12,8%, Радикальну партію Олега 
Ляшка — 12,5%, «Блок Петра По-
рошенка «Солідарність» — 9,7%, 
Всеукраїнське об’єднання «Сво-
бода» — 8,6%, «УКРОП» — 6,3%, 
«Громадянську позицію» Анато-
лія Гриценка — 6,1%, «Народний 
фронт» — 2,9%.

У разі, якщо б найближчої неді-
лі балотувалася потенційна партія 
Михеїла Саакашвілі, то 13,4% ви-
борців підтримали б «Об’єднання 
«Самопоміч», а потенційну партію 
Саакашвілі — 12,2%. За «Батьків-
щину» проголосували б 12,1%, 
«Опозиційний блок» — 11,3%, 
Радикальну партію — 10,3%, «Со-
лідарність» — 8,5%, «Свободу» — 
7,3%, «УКРОП» — 6,1%, «Грома-
дянську позицію» — 5,6%.

Додамо, прохідний бар’єр до 

Верховної Ради, згідно з чинним 
законодавством, — 5%.

Соціологічне дослідження 
«Суспільно-політичні настрої на-
селення України з 8 до 17 лютого 
2016 року» провів також Інститут 
Горшеніна.

Згідно з його вибіркою, з ура-
хуванням основних соціальних і 
демографічних характеристик на-
селення України, у випадку про-
ведення позачергових виборів 
до Верховної Ради 5-відсотковий 
бар’єр у лютому подолали б 7 пар-
тій. Найвищий рівень підтримки 
— у партії «Блок Петра Порошен-
ка «Солідарність» — 16,6% опи-
туваних, на другому місці «Бать-
ківщина» — 15,1%. Також більше 
10% підтримки в «Опозиційного 
блоку» (14,2%), «Об’єднання «Са-
мопоміч» (11,8%) та Радикальної 
партії Олега Ляшка (10,3%).

Крім цих партій, до Верховної 
Ради за чинним законом, який 
передбачає 5-відсотковий бар’єр, 
пройшли би ВО «Свобода» (6,2%) 
та «Громадянська позиція» — 5,3% 
опитуваних. Найвищий відсоток 
серед партій, які не пройшли б 
до ради — в «УКРОПу» (3,9%) та 
«Руху за очищення» Міхеїла Са-
акашвілі (3,6%). Партію Арсенія 
Яценюка «Народний фронт» під-
тримали б лише 2,5%.
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Всіх, хто займався справою «діамантових 
прокурорів», звільнили з ГПУ

Нагадаємо, протягом зими 2013–
2014 років у Києві та інших міс-

тах України тривало протистояння 
мітингувальників і міліції. Першим 
поштовхом до початку акцій про-
тесту стала відмова тодішнього Пре-
зидента України Віктора Януковича 
підписати документ про асоціацію 
України з ЄС. На Майдан вийшли 
студенти й активісти.

Масового характеру протести 
набрали після ночі на 30 листопада, 
коли «Беркут» силою розігнав сту-
дентський протест, що вже майже 
сходив нанівець. Саме тоді відбув-
ся народний вибух. На вулиці Ки-
єва вийшли сотні тисяч українців. 
Активізувалося наметове містечко. 
Палатки росли як гриби. Протесту-
вальники з’їжджалися з усієї країни. 
Активісти зайняли будівлю КМДА. 
Було оголошено про безстрокову 
акцію. Кілька разів протягом груд-
ня протестувальників намагалися 
розігнати, але невдало. Перші сило-
ві протистояння почалися 19 січня 
—  після  прийнятих Радою «законів 
16 січня» — в районі Європейської 
площі та вулиці Грушевського, тоді 

загинули перші учасники акції, гра-
дус напруги підвищився.

Ще через місяць, коли в СБУ 
було оголошено про початок антите-
рористичної операції проти намето-
вого містечка на Майдані, була спро-
ба зачистки площі, яка переросла у 
фазу силового протистояння.

Вранці 18 лютого протестуваль-

ники з вимогою обмеження повно-
важень Президента почали ходу 
до Верховної Ради. У Маріїнському 
парку «майданівці» вступили в про-
тистояння з «антимайданівцями» та 
«тітушками», серед яких, як потім 
стало відомо, були й представники 
силових органів. Зав’язалася масова 
бійка, яка переросла в антитерорис-
тичну операцію, котру СБУ оголо-
сила в той же день. У Києві закрили 
метро, почалися масові виступи в 
інших містах України.

За результатами слідства вста-
новлено, що події, як вранці 18 лю-
того, так і під час штурму Майдану 
ввечері, пов’язані між собою єдиним 
планом.

На озброєння силовикам були 
надані спецзасоби посиленої дії, які 
надійшли з РФ протиправним чи-
ном, деякі з них містили вкрай шкід-
ливі речовини, які в ніяких спецза-
собах країн світу не застосовуються.

Станом на 18 лютого були роз-
дані шумові, газові гранати право-
охоронцям. Планувалося застосу-
вання максимального насильства 
до протестувальників: застосовува-

лася зброя, було багато поранених, 
десятки вбитих. Протестувальники 
опинилися в такій ситуації, що були 
змушені захищати своє життя та 
здоров’я.

Найкривавішим було проти-
стояння на вулиці Інститутській, де 
силовики відкрили вогонь по міти-
гувальниках із вогнепальної зброї. 

Загалом загинули 105 людей, 
яких тепер називають Небесною Со-
тнею.

Слідчі встановили причетність 
спецроти київського «Беркута» до 
розстрілів 48 протестувальників і 
заподіяння вогнепальних поранень 
80 протестувальникам 20 лютого 
2014 року на вулиці Інститутській. 
За результатами слідства, повідо-
млено про підозру 25 співробітни-
кам цієї спецроти і керівного скла-
ду полку «Беркута» в причетності 
до цих подій, з яких 20 оголошені в 
розшук та 5 знаходяться під вартою. 
Стосовно двох кримінальна справа 
слухається в суді.

Під час Революції Гідності вбито 
13 правоохоронців, 1 100 отримали 
різного ступеня тілесні ушкоджен-
ня. Протягом листопада 2013 р. 
— лютого 2014 р. за фактами пра-
вопорушень, вчинених щодо праців-
ників «Беркута» та інших працівни-
ків правоохоронних органів під час 
Революції Гідності, ГПУ відкрила 
345 кримінальних проваджень.

Крім того, за два роки ГПУ за-
крила два кримінальні провадження 
за фактами вбивств і замахів на пра-
воохоронців.

Також ГПУ і СБУ поінформу-
вали про те, що знайдено зброю, з 
якої вбивали «майданівців». Були 
виявлені фрагменти 23 одиниць вог-
непальної нарізної зброї. За резуль-
татами проведеної експертизи СБУ 
ідентифіковано 12 із 23 одиниць 
зброї.

Клімкін: Росія хоче повісити мафіозний 
Донбас на шию України

Прокурорів та слідчих, які за-
ймалися справою так званих 

«діамантових прокурорів», звіль-
нили з Генеральної прокуратури 
України.

Про це пише «Укрінформ» із 
посиланням на власні джерела в 
ГПУ.

«У підпорядкуванні Каська 
було Управління з розслідування 
кримінальних проваджень сто-
совно працівників прокуратури, 
у якому працювало 10 осіб: сім 
слідчих і три керівники. Також 
був Відділ процесуального керів-
ництва, який складався з п’яти 
прокурорів. Усіх, хто брав участь 
у розслідуванні справи Корнійця, 
звільнили», — повідомив співроз-
мовник видання.

За його словами, всі — і слід-
чі, і прокурори — були виведені 
за штат, а Управління з розсліду-
вання кримінальних проваджень 

та Відділ процесуального керівни-
цтва були ліквідовані.

Співрозмовник «Укрінфор-
му» пояснив, що після ліквідації 
управління та відділу на свою по-
саду були призначені лише ті пра-
цівники, які не мали стосунку до 
розслідування кримінальної спра-
ви стосовно заступника прокуро-
ра Київської області Олександра 
Корнійця і першого заступника 
начальника Головного слідчого 
управління ГПУ Володимира Ша-
пакіна.

«Із слідчих перепризначені 
були лише троє з семи осіб. Ті, які 
не брали участі в справі Корнійця. 
З прокурорів перепризначений 
був лише один прокурор, який теж 
нещодавно влаштувався на роботу 
і не брав участі в розслідуванні цієї 
справи», — повідомило джерело.

Нагадаємо, 15 лютого заступ-
ник Генпрокурора Віталій Касько 
написав заяву на звільнення. При-
чиною свого звільнення Касько 
назвав те, що Шокін забрав інстру-
менти для розслідувань і рефор-
мування прокуратури.

Касько спрогнозував, що після 
його звільнення справи так званих 
«діамантових прокурорів» будуть 
просто заморожені.

Українці на виборах до Ради надають 
перевагу «Самопомочі»

Революція Гідності. Як усе було

Міністр закордонних справ 
Павло Клімкін переконаний, 

що Кремль хоче інтегрувати в 
Україну Донбас за такою схемою, 
яка дозволить створювати пробле-
ми офіційному Києву.

Про це Клімкін заявив у 
інтерв’ю агентству «Інтерфакс-
Україна».

«Логіка Росії — намагатися 
інтегрувати в Україну створену 
ними зараз суміш російсько-ма-
фіозного Донбасу, щоб політично 
дестабілізувати Україну, переклас-
ти на Київ фінансування цієї тери-
торії та мати можливість постійно 
розкручувати за його допомогою 
проблеми для України. От саме 
цим варіантам ми запобігаємо», — 
зазначив міністр.

Клімкін також відмовився 
коментувати заяву ватажка до-
нецьких бойовиків Олександра 
Захарченка про «перенесення ви-
борів» на окупованих територіях 
Донеччини на 2017 рік.

«Я ніколи не коментую слова 
тих, хто там є, — бо вони не є са-
мостійними в словах і діях. І ніко-
му не раджу цього робити. Потріб-
но слухати, як це коментують у 
Москві», — пояснив свою позицію 
міністр закордонних справ.

До слова, журналіст впливо-
вого американського видання The 
New York Times Ендрю Крамер 
переконаний: спалах активності 
бойовиків на Донбасі означає го-
товність Росії вести активну війну 
одразу на двох фронтах.

НАТО не хоче нової 
холодної війни 
Про це заявив Генсек НАТО Єнс Столтенберг, 
виступаючи на засіданні комітету Європарла-
менту з закордонних справ.
«Ми хочемо більш конструктивних відносин 
із Росією. Ми хочемо діалогу, бо він посилює 
передбачуваність і прозорість», — зауважив 
Генсек НАТО. «Діалог знижує ризик інциден-
тів, і якщо інциденти трапляються, дає змогу 
уникати подальшої ескалації», — підкреслив 
Столтенберг.

Гонтарєва обвалила гривню до 
найнижчого курсу за останній рік
Національний банк України опустив курс гривні до ново-
го історичного мінімуму з лютого 2015 року. Курс гривні 
щодо американського долара НБУ встановив на рівні 27,23 
гривень за долар, а це на 22 копійки менше, ніж офіційний 
курс гривні, встановлений на 23 лютого 2015 року.
Востаннє більш низький офіційний курс національної ва-
люти щодо долара був зафіксований 27 лютого 2015 року. 
Тоді він становив 27,76 гривень за долар. Зазначимо, що в 
2016-му офіційний курс гривні вже двічі опускався нижче 
позначки 27 гривень за долар.

644 
На стільки мільйонів доларів Україна в 
2015 році закупила ядерного палива. 
Про це йдеться в повідомленні Держста-
ту. Зокрема, російського виробництва 
(компанії «ТВЕЛ») на 610,9 мільйона 
доларів, шведського — на 32,7 мільйона 
доларів.Події

В Україні в ці дні вшановують пам’ять героїв Небесної Сотні 


