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Події

Планова демобілізація
військовослужбовців пройде в
кінці березня та в квітні
Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак
на Яворівському полігоні у Львівській області. Говорячи
про можливість проведення 7-ої хвилі часткової мобілізації в ВСУ, міністр повідомив, що «за два місяці поточного
року понад 9 тисяч військовослужбовців перейшли на
контрактну службу, і ця тенденція триває». Таким чином, на
думку міністра, поки що немає необхідності в новій хвилі
мобілізації.

Українці досі оплачують утримання
депутатських квартир, які давно
приватизовані

Ж

урналісти програми «Гроші»
знайшли десятки багатоповерхівок, що належать Верховній
Раді, які оплачуються із кишень
українців. Квартири у цих будинках вже приватизовані депутатами. Верховна Рада — це не тільки
будівля під куполом та офіси комітетів, а ще й майже два десятки
жилих багатоповерхівок у різних
куточках столиці. Не тільки в центрі, але й на самісінькій околиці
столиці опинилися депутатські
помешкання. Як йдеться в програмі «Гроші», прямісінько навпроти сміттєпереробного заводу
стоїть будинок для депутатів. Ще в
1990-ті роки всі 80 квартир роздали депутатам як службові та тимчасові помешкання, але в 2002-му
році дозволили приватизувати.
Консьєрж каже, що наразі тут проживають колишні депутати-комуністи.
«Це колишній депутатський
будинок. Депутати другого зібрання», — каже місцевий житель
Василь, який є сином колишнього
депутата Юрія Запорожця. Повідомляється, що депутати в отриманих від держави квартирах
живуть вкрай рідко — у кращому
випадку залишають дітям, а частіше — продають.

«Багато хто продає квартири,
деякі здають або обмінюють житло», — додає Василь. Така ж картина і в інших багатоповерхівках
Верховної Ради. Наприклад, у будинку на Панельній, 3 охоронець
каже, що деякі депутати в квартирах і самі не живуть, й іншим не
дають. У центрі столиці на Панаса
Мирного, 27 квадратні метри значно дорожчі й порядки тут інші.
Тут консьєрж хвацько охороняє
від журналістів місцевих жителів.
«Є люди, які отримували квартири. Двокімнатні продавали, а
однокімнатні лишили собі», —
каже інша мешканка. Напевно,
саме через такі оборудки довідатись у Верховній Раді, скільки,
коли та кому з депутатів надали
житла, неможливо. Втім у нетрях
сайту законодавчого органу серед
офіційних документів журналісти
знайшли приголомшливу цифру.
Виявляється, тільки близько 15%
всього парламентського житла є
державним, усе інше вже приватизоване депутатами та працівниками Ради. Існує ціле державне підприємство з обслуговування цього
житлового фонду та штат — 150
людей: сантехніки, двірники, електрики і аж 27 начальників.

Надія Савченко не збирається
відмовлятися від голодування

«12

березня 2016 року з 13-ї до
13.30 члени ОНК з Новочеркаська Валентина Череватенко
та Володимир Катасонов знову,
вже в четвертий раз, відвідали Надію Савченко, — повідомляє журналістка Вікторія Івлева на своїй
сторінці у Facebook. — Ось що
вони розповіли:
«Надя підстриглася і сказала,
що прийняла душ. Була одягнена
в футболку з короткими рукавами і короткі штани до литок. Стан
стабільний. Надя п’є воду. Вага зупинилася. Думаємо, що організм,
в якому був високий рівень зневоднення, протягом декількох днів
набирав рідину.
Можна сказати, що відчуває
себе нормально для людини, яка
голодує.
Від запрошення фахівців для
огляду та УЗД Надя відмовляється. Температура та тиск у нормі,
міряються тюремним лікарем два
рази на добу. Коливань тиску немає. Вага вимірюється кожен день
вранці. На жоден біль не скаржиться. Про примусове годування
не йдеться.
Ось Надіїні слова:
— Я відстежую своє здоров’я.

ісля вирахування податків
сума до видачі склала 17 518,89
гривень. Глава МЗС Арсен Аваков
за лютий заробив 21 762 грн. Як
пишуть «Українські новини», посилаючись на відповідь МВС, сума
коштів, нарахована в лютому Авакову, склала 21 762,60 грн, з них
посадовий оклад склав 7 636 грн.
Повідомляється, що 1 145,4 грн
— це надбавка за вислугу років,
8 781,4 грн — надбавка за особливий характер роботи та рівень її
інтенсивності, 1 145,2 грн — надбавка за почесне звання, 1 527,2
грн — надбавка за роботу в умовах
режимних обмежень, 1 527,2 грн
— надбавка державного експерта
з питань таємниць, відпускні —
4 549,99 грн. Після вирахування
податків сума до видачі склала

Стільки мільярдів гривень Україна перерахувала в 2015 році жителям окупованої частини Донбасу у вигляді пенсій
та інших соцвиплат. Таку інформацію
озвучив Роман Безсмертний, на думку
якого бюджетні кошти працюють на
економіку Росії.

А

дміністрації окупованих територій можуть очолити Ахметов та
Бойко.
За інформацією «ДТ», Президент провів попередні переговори
з обома, і обидва нібито погодилися. Президент РФ Володимир Путін підтвердив готовність замінити
ватажків бойовиків Захарченка й
Плотницького менш одіозними персонажами, а Порошенко зацікавився
створенням в ОРДЛО адміністрацій,
які очолили б фігури, що влаштовують і Київ, і Москву. Про це в своїй
статті для DT.UA пише Сергій Рахманін з посиланням на власні джерела.

Б

Але нехай усі розуміють, що я не
кину голодування, сидіти в цій
країні не буду, і жити я тут не
буду...
На половині ліжка в неї були
розкладені різнокольорові шнурочки, комплектами по півторадва десятка, і щось вона з цього,
ймовірно, збиралася плести, сказала, що це заняття надовго.
Головне — Наді не гірше».

17 518,89 грн. У січні Авакову було
нараховано 22 876,39 грн, після вирахування податків сума склала
17 661,30 грн.
Нагадаємо, у грудні минулого року Арсен Аваков розповідав
про зміни в нарахуванні зарплат
для співробітників Національної поліції. Тоді міністр зазначив,
що згідно із постановою Кабміну
№ 988 «Про грошове забезпечення поліцейських Національної
поліції» від 11 листопада, розміри
посадових окладів українських полісменів зросли в 2–3 рази, а оклади за спеціальні звання — в 12–18
разів. Аваков також зауважив, що
Кабмін передбачив також систему
надбавок. Зокрема, за спеціальні
умови ведення служби.

500 гривень зразка 2015 року увійдуть в обіг
менш ніж через місяць. Оновлену банкноту
випустять у світ 11 квітня, щоб замінити зношені, пошкоджені та вилучені з обігу гроші,
зазначили в НБУ. Зараз українці користуються гривнями з портретом Григорія Сковороди зразка 2006 року. До слова, 500 гривень є
найбільшим номіналом національної валюти
України.

На місце Захарченка та
Плотницького можуть прийти
Ахметов і Бойко

У Нововолинську
одночасно згоріло
три автомобілі

У МВС оприлюднили зарплату Авакова за
лютий

П
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НБУ запускає в обіг нову
банкноту

лизько 5 години в місті Нововолинську згоріли три припарковані на вулиці Шопена автомобілі.
Вогонь повністю знищив Hyndai
Santafe, Мitsubisy Lancer і пошкодив
Volcswagеn Passat. Відкрито кримінальне провадження за фактом
умисного знищення або пошкодження майна.
Про подію до Нововолинського
відділу поліції повідомив 49-річний
власник одного з автомобілів. На
місце терміново виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські провели
детальний огляд місця події, вилучили пожежне сміття та електронний блок живлення.
Правоохоронці серед версій загорання автомобілів розглядають
вчинення умисного підпалу.
Відомості за цим фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194
(Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу
України. Санкція статті передбачає
покарання від трьох до десяти років
позбавлення волі, інформує сектор
комунікації ГУНП у Волинській області.

«Путін, за нашими відомостями, підтвердив готовність замінити Захарченка й Плотницького менш одіозними персонажами. Порошенко, як
нам стало відомо, зацікавився «планом Медведчука», що передбачає
створення в ОРДЛО адміністрацій,
які очолили б фігури, що влаштовують і Київ, і Москву. Сам же Віктор
Володимирович, зважаючи на все,
підказав Петру Олексійовичу кандидатів — Ріната Ахметова та Юрія
Бойка. Кажуть, кандидатури Президентові сподобалися», — йдеться
в статті. «За нашими відомостями,
він провів попередні переговори з

обома, і обидва нібито погодилися.
Повірити в це (особливо стосовно
Ахметова) непросто, але джерело
DT.UA наполягає на достовірності
цієї інформації. Путіна з цією пропозицією ознайомили, однак згоди
ще не отримали», — пише Рахманін.
За його словами, у доборі кандидатур Київ пішов шляхом, уторованим на початку 2014 р.: олігархів
— на проблемні «царства», тоді як
у Москві ж зважують на трохи інші
чинники. «Наприклад, до Ріната Ахметова великої довіри Путін не відчуває. Її підточила як ахметовська
позиція «ні нашим, ні вашим», так
і позитивні відгуки Вікторії Нуланд
про українського олігарха під час
літнього візиту держсекретаря Керрі
в Сочі. До Бойка в Кремлі довіра є.
Але чи знімати Бойка на лідерському безриб’ї з «Опозиційного блоку»?
Чи ризикувати долею керівника
поки що єдиної проросійської сили
в українському парламенті? Чи створити йому в Луганську трамплін для
«стрибка на Київ»? Чого це коштуватиме Кремлю?», — йдеться в статті.
Нагадаємо, як раніше писав Рахманін у своїй статті «Зміна курсу?»,
вибори в ОРДЛО і визнання їх Києвом розглядаються як головний інструмент «достойного виходу Росії з
війни на Донбасі», який дозволить
Путіну одночасно і зберегти контроль над ОРДЛО, і ставити питання
про зняття санкцій.

Волинський депутат просить перевірити
будівництво дороги до угідь Колісників

Д

епутат Волинської обласної ради Сергій Духницький
звернувся із запитом до т. в. о. начальника волинської поліції Петра
Шпиги перевірити будівництво
дороги в маневицькому лісі.
Саме на Маневиччині взялися
вимощувати автошлях до Черемського природного заповідника.
На це планують витратити близько мільйона гривень та під корінь
вирубати дерева, які заважають.
Напередодні повідомлялося,
що дорогу в Маневицькому лісгоспі прокладають, аби зручно було
дістатися до заповідника автомобілем. Однак громадські екологи
кажуть, що шлях прокладають
туди, де, за збігом, мисливські
угіддя перебувають у користуван-

ні фірми родини колишнього начальника Волинського обласного
управління лісового та мисливського господарства Богдана Колісника, а точніше ТОВ «Вулф-К».
Свого часу ДП «Маневицьке
лісове господарство» відмовилося
від 12 тисяч гектарів мисливських
угідь на користь цієї фірми. Співзасновником і директором цього
підприємства є син Богдана Колісника Зиновій Колісник.
«Заявників цікавить, які є підстави цього будівництва і чи погодили його волинські екологи, хто
замовник, чи погоджувалися місця видобутку піску при дорозі, що
будується?», — зачитав на сесії запит депутата голова обласної ради
Ігор Палиця.

У Саакашвілі оголосили про створення
партії та підготовку до виборів

К

оманда одеського губернатора
Міхеіла Саакашвілі має намір
створити політичну партію та взяти участь у виборах до Верховної
Ради. Про це на своїй сторінці у
Facebook написав заступник Саакашвілі Саша Боровик.
«Скоро у нас буде політична
програма, по суті, — передвиборча. Це буде правоцентристська,
фіскально-консервативна та соціально-ліберальна програма. Ми
хочемо побудувати демократичну,
європейську партійну організацію, в якій лідери вибиралися б
демократичним шляхом», — заявив він.
При цьому Боровик різко розкритикував нинішню політичну
еліту України, нагадавши, що Президент Петро Порошенко був одним із батьків-засновників «Партії
регіонів», працював у МЗС та Мінекономіки, а Яценюк — «постсовдепівський політик і бюрократ,
який був і в НБУ, і в Парламенті».

«Так само збудовані їхні команди. Якщо ви подивитесь секретаріат Кабміну, це всі «старі» люди.
Те ж і в їхніх партіях. Якщо дивитися на промайданівські партії, на
БПП, — на 25% це регіонали. В НФ
— відщепенці від БЮТу», — додав
він.
Також Боровик вважає, що
«Порошенко терпіти не може Яценюка».
«У той же час він не може знайти альтернативу. Я б вже зараз
говорив, що політична еліта збанкрутувала. Це логічно веде до нових виборів», — упевнений він.
Як відомо, в останні місяці Саакашвілі активно розкручує свій
«Рух за очищення», зокрема шляхом організації «Антикорупційних
форумів» у різних містах України.
У грудні 2015 року він стверджував, що не має наміру перетворювати «Рух за очищення» в
політичну партію.

