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В ЄДНОСТІ — СИЛА!

введення військового стану  
вигідне росії
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україна нарешті наважилася 
визнати, що проти нас ведеть-
ся справжня війна. Чи змо-
жемо ми перемогти? скільки 
триватимуть бойові дії? Чому 
не запроваджують воєнного 
стану? кого і як будуть мобілі-
зовувати? воювати до кін-
ця Чи віддати росії донбас та 
луганськ? спробуймо знайти 
відповіді на всі ці запитання.

 цього тижня український парламент 
визнав росію державою-агресором. 
вражені обстрілом бойовиків мирного 
кварталу у маріуполі, депутати фрак-
ції об’єднання «самопоміч» ініціювали 
збір ради коаліції для того, щоб  заяви-
ти: проти україни розгорнуто війну за 
участі регулярних військ рФ. об’єднання 
підготувало низку пропозицій щодо по-
дальших дій українського парламенту у 
ситуації, яка склалася. 
 в результаті таки вдалося прийняти 
рішення про визнання прямої російсь-
кої агресії. те, що відбувається на сході 

нашої країни, можна більше не нази-
вати антитерористичною операцією. 
на нас напала сусідня держава, яка 
використовує у бойових діях регулярні 
війська, найманців, терористів та про-
фесійних диверсантів. 
ми перебуваємо у стані війни, це вже 
незаперечний факт. 
 «це політичне рішення, яке є сигна-
лом для світу, що в україні відбувається 
не громадянська війна, а пряма зов-
нішня агресія. це чітка відповідь на 
маніпуляційні заяви, нібито у нас сепа-
ратистські настрої, і це наша внутрішня 
справа. ні, ми бачимо пряму агресію 
сусідньої держави – російської Феде-
рації», – переконаний голова фракції 
об’єднання «самопоміч» олег березюк.
 отже, ворога назвати ми наважились, 
але запитання, що ж буде далі, залиши-
лося.  відповіді на ці запитання видання 
шукало разом із військовими експерта-
ми володимиром павловським та ан-
дрієм Чоботарем. 

Чому не запроваджують воєн-
ного стану?

 якщо ми воюємо, то чому в україні 
не вводять воєнного стану? про це ча-
сто говорять радикально налаштовані 
народні депутати, запитують люди. як 
війна – то війна! а ми на окупованих 
територіях надзвичайний стан вводимо, 
ніби там стихійне лихо сталося. 
 так то воно так, але життя країни – 
це не тільки війна. україна балансує на 
межі дефолту і потребує фінансових 
вливань. однак країнам, що перебува-
ють у стані оголошеної війни, мвФ гро-
шей не дає. наразі наш золотовалютний 
запас практично на нулі, і без допом-
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НечесНо Нажите майНо 
чиНовНиків – коНфіскувати

«самопоміч» іНіціюватиме ство-
реННя муНіципальНої міліції

У Раді заРеєстРовано законопРоект, що 
дозволить конфіскУвати нечесно нажите 

майно чиновників

фРакція «самопомочі» бУде ініціювати 
Розгляд У вР законопРоектУ пРо мУні-

ципальнУ міліцію. пРо це заявив голова 
фРакції «самопоміч» олег беРезюк

 наступного тижня парламент може розглянути законо-
проект щодо забезпечення діяльності національного ан-
тикорупційного бюро (№1660-1), який дасть можливість 
запустити нацбюро і конфіскувати нечесно нажите майно 
чиновників. про це повідомив депутат фракції об’єднання 
«самопоміч», голова комітету з питань протидії та запобі-
гання корупції єгор соболєв.
 «закон дозволить забирати майно у посадовців та пов’я-
заних з ними людей, якщо вони не можуть пояснити його 
походження. цей механізм чудово спрацював в грузії, до-
зволивши забрати награбоване і залишити шахраїв без ре-
сурсів», – зауважив нардеп.

 «торік, коли міста залишилися без представників органів 
внутрішніх справ, на захист громадської безпеки стали грома-
дяни. прості мешканці міст. тому ми ініціюємо розгляд у парла-
менті законопроекту про муніципальну міліцію. щоб мешканці 
міст мали вплив і дотичність до призначення керівників міліції 
на місцях», – зазначив депутат.
 за його словами, муніципальна міліція має мати всі ті ж 
функції охорони правопорядку, що зараз закріплені за мвс.
«за міністерством внутрішніх справ мають залишитися повно-
важення щодо розслідування кримінальних справ. а безпекою 
громадян мають займатися міліціонери, яких призначатиме і 
фінансуватиме громада міста», – додав олег березюк.
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чомУ УкРаїна не вводить воєнний стан?
порівНяльНа таБлиця ріЗНиХ аспектів в часі воЄННоГо стаНу та провеДеННя ато

 жертовна праця волонтерів, пенсіонери, які віддають свої 
заощадження на потреби армії, масовий героїзм доброволь-
ців та військових на фронті… такі зараз українці. більшість… 
 але є і люди, які заради власного збагачення готові 
на будь-який злочин.

Від солярки та бронежилетіВ…
 так, наприкінці минулого року  львів сколихнула новина 
про те, як місцеві підприємці продали близько ста неякіс-
них бронежилетів. родини купували їх для своїх синів та чо-
ловіків, що збиралися в зону ато.
 як усім нам тоді хотілося, щоб це виявилося помилкою, або 
принаймні божевільним випадком, який вже ніколи не повто-
риться. однак минуло не так багато часу, і новобранці затри-
мали на полігоні офіцера, який крав солярку, призначену для 
машин у зоні конфлікту.
 «найгірше, що з нами потім намагались домовитись», — 
розповідає солдат, який брав участь у затриманні. «підходи-
ли від начальства і просили, щоб ми не розголошували цього 
випадку. пропонували комфортні умови служби подалі від 
передової».
 і от, уже цього року неабиякий скандал на волині: волонте-
ри закупили у бізнесменів 10 тисяч бронежилетів, які куля з 
будь-якої зброї прошиває наскрізь.
 військовий півроку возив зі собою прострелений жилет, 
щоб повернути його продавцю. знайти винуватця не вдалося. 
продавець звалює провину на виробника, виробник — на по-

стачальника пластин, а той — на установу, яка мала перевіряти 
якість.
 трапляються безсердечні, безсовісні люди, для яких біз-
нес — понад усе. але якщо вони такі прагматичні, що не вірять 
в існування душі, яку не можна оцінити у грошовому еквіва-
ленті, то  невже не  можуть збагнути, що така партія неякіс-
них бронежилетів — це загибель десяти тисяч солдатів і, як 

наслідок, поразка у битві, а можливо — й у війні. тоді ворожі 
танки можуть дістатися до їхнього міста, а снаряди з «граду» 
почнуть падати на їхні крамниці, підприємства й будинки…
 недавно з’явився ще один спосіб заробітку. до маленьких 
сіл приїздить мікроавтобус із людьми у  військовій формі. 
«вояки» називають себе працівниками військкомату. вони 
розповідають чоловікам жахливі історії про війну та пропо-
нують відкупитися від мобілізації.
 на щастя, цей вид «бізнесу» виявився нерентабельним, 
оскільки мешканці селища, куди навідались шахраї, ледь 
не взяли їх за комір. пощастило, що втекли.

…і до мільйоніВ
 в останньому номері журналу «новое время» вийшла стат-
тя «сволота», у якій редактор видання віталій сич написав: 

«коли чиновники крали у часи януковича, це було погано, але 
якось зрозуміло – це ж янукович, що з нього візьмеш?
 але коли у промислових масштабах крадуть люди, які от-
римали величезний кредит довіри після того, як сотні людей 
віддали життя за зміни, за те, щоб більше ніколи не було тако-
го мародерства, як за часів януковича, ось цього я не розумію. 
я вже давно підозрював, що деякі люди невипадково закри-
вають очі на злочини соратників екс-президента, але фактів 
не було. тепер же, після приходу нових міністрів у кабмін, 
багато що стало явним. за допомогою старих схем нові люди 
у кабміні вкрали мільярди вже після революції. Частина гро-
шей пішла на фінансування партій, повідомляють джерела, і 
це не партія регіонів, а ті партії, які стояли на майдані і чиї 
представники отримали квоти на міністрів».
 у своєму розслідуванні журналіст розповідає, як після рево-
люції корупційні схеми у мінапк продовжували збагачувати 
його шефа, міністра аграрної політики ігоря швайку, та його 
підлеглих; як начальство державної міграційної служби об-
клало непомірними данинами підлеглих, як виводилися гроші 
через держкомпанію укрекоресурси, що під контролем міні-
стерства екології.
 зловживання на $100 млн у державній продовольчо-зер-
новій корпорації виявив делегований від «самопомочі» 
міністр аграрної політики та продовольства олексій павлен-
ко. його попередником, що допустив таких втрат для держ-
бюджету, був «свободівець» ігор швайка.
 на засіданні комітету верховної ради україни з питань 
протидії та запобіганню корупції олексій павленко розповів, 
про які зловживання йдеться: «здійснювалося відвантаження 
спирту за  заниженими цінами. це принесло збитків державі 
на 9,55 млн грн. незаконно занижений пдв — 213 млн 63 тис. 
грн. недоплачено податку на прибуток — 203 млн 66 тис. грн».
 крім того, за  словами павленка, генеральний директор 
укрспирту михайло лабутін нарахував собі матеріальної до-
помоги на суму 287 154 грн.
 «додайте до цього понад 400 млн грн вкрадених грошей 
в  укрспирті. і найстрашніше — це все творилося вже після 
майдану! під носом у пана міністра швайки. в час війни», — 
прокоментував цю інформацію мер львова андрій садовий.

 а от  звіт міністерства оборони україни: «протягом 
2014 року до єдиного реєстру досудових розслідувань вне-
сено відомості про вчинення 148  кримінальних корупцій-
них злочинів відносно посадових осіб міністерства оборони 
україни та збройних сил україни».
 зловживання найрізноманітніші. ось наприклад: «у  січні 
2014  року опрацьовано питання щодо викриття можливих 
корупційних механізмів у сфері лазне-прального забезпечен-
ня збройних сил україни. попереджено можливе нанесення 
збитків економічним інтересам мо україни на  суму понад 
2,3 млн грн».
 донедавна навіть на такому намагалися заробити.
 кому війна, а кому мати рідна.

Влад Якушев

Для оДних війна – це трагеДія, Для інших – можливість набити кишені. У тяжкий 
Для країни час на біДі наживаються Дрібні шахраї та чиновники Державного рівня.

оги міжнародної спільноти на покращення економіки 
сподіватися не варто. більше того, без цієї допомоги 
ситуація різко погіршиться, і, відповідно, у нас не буде 
грошей на армію. парадокс у тому, що оголошення 
воєнного стану може призвести до поразки у війні. це 
остаточно розв’яже руки росії, яка зможе напасти на 
нас, не ховаючись. вистояти у боротьбі з однією із най-
могутніших армій світу буде нелегко.

 введення воєнного стану має й інші негативні на-
слідки. інформаційно-аналітичний центр ради націо-
нальної безпеки і оборони україни пояснює: з воєнним 
станом запроваджується заборона зібрань, контроль 
військових над пресою, заборона передачі інформації 
через комп’ютерні мережі, можливість конфіскувати 
будь-яке майно на потреби армії, можливість приму-
сово залучати цивільних до роботи на користь армії. 
 перший заступник голови адміністрації президента 
україни геннадій зубко під час спілкування з громад-
ськими активістами минулого місяця взагалі заявив: 
«воєнний стан вигідний рФ, оскільки країна, яка вво-
дить воєнний стан, не може отримувати військово-тех-
нічну допомогу від будь-якої іншої країни».
 як бачимо, ситуація у країні важка, але не настільки, 
щоб обмежити себе у тому, за що воюємо, – у демо-
кратії. 

Хто піде на Війну? 

 наказ про четверту хвилю мобілізації стосувати-
меться всіх здорових чоловіків віком від 25 до 60 
років, незалежно від місця їх проживання.
 Чоловіків від 50 до 60 років відправлятимуть до вій-
ська тільки з їхньої згоди. 
 найбільше військкомати зацікавлені чоловіками, 
котрі мають такі військові спеціальності: танкіст, арти-
лерист, розвідник, ремонтник, фахівець ппо. 
 «наразі кількість військ, які перебувають на фронті, 

є достатньою, щоб утримувати позиції. але потріб-
ні люди, щоб проводити ротацію. укомплектованість 
частин у зоні конфлікту дозволяє виділити достатньо 
часу на навчання новобранців. а оскільки більшість із 
них уже має військову спеціальність, то у стислі тер-
міни можна буде повернути їм боєздатність. загальна 
підготовка має тривати 10 днів, фахова – 16. ще 15 
днів передбачено для бойового злагодження частин. 
тож чоловіки, яких мобілізували, опиняться на бойо-
вих позиціях не раніше, ніж за місяць. зміни, які від-
булися у керівництві зсу, все ж таки далися взнаки, 
і, мені здається, командування тепер розуміє, що від 
недосвідченого солдата на фронті більше шкоди, ніж 
користі», – розповів колишній викладач одеської вій-
ськової академії володимир павловський.       
 зараз дуже поширені чутки, що біженці зі сходу не 
ідуть воювати. насправді статус біженця не звільняє 
від військової служби. нещодавно роман Хардель, 
тимчасово виконуючий обов’язки відділу обліко-
во-мобілізаційної роботи львівської області, запевняв 
журналістів «24 каналу», що «східняків» беруть до вій-
ська так само, як і мешканців заходу країни. напри-
клад, із львівської області планують мобілізувати 600 
чоловіків, котрі переїхали туди з тимчасово окупова-
них територій. 

Чи зможемо ми перемогти? 

 щоденно ми бачимо труни, які повертаються у наші 
міста із зони ато. дехто запитує: «за що вони помер-
ли? може, краще віддати путіну той донбас та луган-
ськ, нехай вдавиться?».
 здавалося б, це простий вихід із ситуації, але тільки 
на перший погляд. 
  «в надії на те, що все обійдеться, україна без бою 
віддала крим.  Хіба путін на цьому зупинився? навпаки, 
це розігріло його апетити. потім був донецьк і луган-
ськ. ми знову надіялися на переговори. росія обіцяла, 
але жодної зі своїх обіцянок не виконала. зараз знову 
почався наступ. уже навіть бойовики не ховаючись за-
являють, що наступають і збираються йти до кордонів 

за допомогою стариХ сХем нові люди у кабміні вкрали 
мільярди вже після революції 
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україна нарешті наважилася визнати, що проти нас ведеться справжня війна. Чи зможемо ми перемогти? скільки триватимуть бойові дії? Чому не вводять 
військового стану? кого і як будуть мобілізовувати? воювати до кінця Чи віддати росії донбас та луганськ? спробуймо знайти відповіді на всі ці запитання.

донецької та луганської областей. вони там зупинять-
ся? ні в якому разі. якщо ми дамо їм дійти туди, вони 
захочуть усе чорноморське узбережжя, аж до одеської 
області. у нас будуть потрохи віджимати дедалі більше 
території. і що легше ми віддаватимемо нашу землю, 
то дужчатиме наступ. у львові чи івано-Франківську 
мають зрозуміти: імовірність того, що снаряди почнуть 
сипатись на їхні голови, існує. станеться це, якщо чо-
ловіки уникатимуть призову в армію. відсидітися не 
вдасться. не будете воювати у донецькій області – до-
ведеться воювати на власній вулиці. Чому у росії так 
запекло критикують нашу мобілізацію? тому що боять-
ся», – переконаний колишній начальник аналітичного 
відділу одного з спеціальних підрозділів зсу андрій 
Чоботар. 
 у тому, що вірити заявам росіян не можна, перекона-
ний і командир міжнародного миротворчого батальй-
ону імені джохара дудаєва іса мунаєв: «ми 23 роки 
воюємо з цим окупантом. знаємо, хто такий путін, ка-
диров. у них немає нічого людського, ніякої гідності. 
якщо вони говорять про перемир’я, то проголосять вій-
ну. вони не відводять війська, а подвоюють їх чисель-
ність».
 на думку андрія Чоботаря, шанси перемогти у нас 
є. росіяни також не в захваті від цієї війни. кількість 
вантажів-200, які щодня повертаються до росії, да-
ють мотивацію сильнішу, ніж кремлівська пропаганда. 
вербувальникам стає важче набирати найманців, та й 
кадрові військові дедалі частіше знаходять причини 
не їхати на український фронт. про це писали навіть 
російські видання, посилаючись на заяву представ-
ників союзу солдатських матерів росії. 
 «що запеклішим буде наш опір, то більше у нас шан-
сів на перемогу. пам’ятаєте, як маленька Фінляндія пе-
ремогла у війні з велетенською країною рад і зберегла 
свою незалежність? україна більша за Фінляндію», – 
заявляє андрій Чоботар.   

Чи доВго триВатиме Війна?

 на початку військової кампанії експерти схиляли-

ся до думки, що конфлікт буде тліючим, а донецьк та 
луганськ перетворяться на таке собі українське прид-
ністров’я. однак через відновлення наступу російських 
найманців почали обговорювати й можливість повно-
масштабного вторгнення. санкції значно підірвали 
економіку росії. життя там стрімко дорожчає. рівень 
життя, який і доти був невисоким, ще понизився. таке 
погіршення провокує невдоволення мас. люди не 
завжди  віритимуть, що живуть погано через підступи 
американців. рейтинг володимира путіна вже почи-
нає падати. врятувати популярність господаря крем-
ля може тільки швидка переможна війна.  якщо путін 
наважиться на це, нам потрібна буде потужна допом-
ога сша, країн нато. допомагати ж нам будуть, тільки 
зрозумівши, що ми бажаємо захищатись. 
 «звісно, можна здатися без бою. Чим нам це загро-
жує, окрім, звісно, втрати гідності? ми вже насміли-
лися боронитись, тож населення, яке потрапить під 
окупацію, путінський режим сприйматиме як вороже, 
«фашистське». нічого хорошого від такого ставлення 
очікувати не варто», – пояснив андрій Чоботар. 
 росія, а відповідно й окуповані території, опинять-
ся у жорсткій ізоляції, що неминуче призведе до та-
кої економічної кризи, порівняно з якою криза 1990-х 
років здасться дитячою забавкою. тож програвати нам 
ніяк не можна. 

Влад Якушев

якщо не воювати на сХоді 
україни, доведеться воювати 
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екс-керівНика «укрспирту» миХайла лаБутіНа, якоГо ЗвиНувачують 
в роЗкраДаННі На піДприЄмстві, іНтерпол оГолосив в роЗшук
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марта кривецькавлад якушев

чиновників перевіряють на  віДповіД-
ність люстраційним критеріям. оДнак 
посаДовці, які піДлягають звільнен-
ню за  цими критеріями, намагаються 
оскаржУвати люстраційні рішення 
У сУДі, отримУють посвіДчення Учасника 
ато, перехоДять на нижчі посаДи У Держ-
слУжбі. роблять Усе, щоб тільки віДтяг-
нУти в часі або й УникнУти такого неба-
жаного Для них очищення влаДи віД 
них самих. але люстраційні активісти 
невблаганні.

 уже понад сто днів діє люстраційний закон 
«про очищення влади». нагадаємо, аби його 
прийняв попередній парламент, довелося вда-
тися до майданівських методів — палити шини.

аВтоматиЧно — геть!
 «за  цей час звільнили кілька сотень високо-
посадовців — насамперед прокурорів, податків-
ців, міліціонерів. це дуже великий крок вперед, і 
я радий, що його здійснено. проте це в десятки 
разів менше, ніж могло би бути, і в сотні разів 
менше, ніж треба», — каже єгор соболєв,  депутат 
фракції об’єднання «самопоміч» та голова пар-
ламентського комітету з питань запобігання та 
протидії корупції.
 більшість звільнених потрапили під так звану 
автоматичну люстрацію (їй підлягають посадов-
ці, які не менше року обіймали одну або більше 
посад у період з 25 лютого 2010 по 22 лютого 
2014 року). у цю першу хвилю очищення влади 
374 чиновники були змушені вже звільнити свої 
посади.
 також у грудні 2014 року розпочалася люстра-
ційна перевірка 8,5 тис. суддів, яка триватиме рік.

особлиВим посадоВцям — особлиВа 
уВага
 однак є особливі випадки, коли доводиться 
втручатися активістам,  депутатам і журналістам.
так, нещодавно у  Харкові поновили на  посаді 
прокурора володимира суходубова (у  часи 
правління януковича він працював першим 
заступником прокурора Харківської області).
втрутився у  ситуацію єгор соболєв: «ми ска-
зали керівникам суду, який виніс це рішення, і 
керівникам апеляційного адміністративного 
суду, де воно зараз оскаржується: судді, ви зараз 
провокуєте суди лінча. якщо люди побачать, що 
правового виходу у них немає, вас почнуть вики-
дати з вікон. почнеться те, що почалося рік тому 
на грушевського, коли люди побачили, що мирні 
протести ні до чого не призводять».
 активісти із громадської люстраційної ради 
розповідають, що бюрократична система чинить 
сильний опір, і тільки громадяни україни можуть 
переломити ситуацію. саме тому вони закли-
кають допомогти провести очищення влади. 
будь-хто може перевірити того чи іншого чинов-
ника за  люстраційними критеріями та подати 
скаргу на сайті lku.org.ua (див. інфографіку).
 Член громадського люстраційного комітету 
олексадра дрік розповідає, як чиновники нама-
гаються уникнути люстрації. найбільш пошире-
ною практикою є отримання посвідчення учас-
ника ато, що звільняє чиновника від перевірок.
яскравий приклад — заступник міністра будів-
ництва дмитро ісаєнко (високопосадовець часів 

януковича), якого в раді буквально змусили під-
писати відмову від статусу учасника бойових дій 
у зоні ато.
 «практично кожен другий люстрований чи-
новник намагається оскаржити рішення через 
суд. проте тільки у  двох випадках суди Харко-
ва та запоріжжя скасували перевірки. інші по-
садовці користуються юридичної колізією, яка 
забороняє звільняти чиновника у  рамках лю-
страції, якщо той є стороною в іншому судовому 
спорі. ще деякі чиновники переходять на ниж-
чі посади на  держслужбі, щоб відтермінувати 
своє звільнення, оскільки спочатку піддаються 
перевірці керівники державних органів та їхні 

заступники»,  — розповідає голова антикоруп-
ційного парламентського комітету єгор соболєв.
 також за  очищення влади борються за  до-
помогою депутатських повноважень. парла-
ментський комітет з питань запобігання та про-
тидії корупції висловив недовіру генпрокурору 
віталію яремі за саботаж із розкриттям справ 
про терор проти активістів майдану та розкра-
дання державного майна януковичем і його 
оточенням. після рішення комітету єгор со-
болєв ініціював збір підписів депутатів за  від-

ставку пана яреми.
 «постанова про недовіру генпрокурору 
віталію яремі — це тест для кожного з нас, чи бу-
демо ми й надалі терпіти те, що в україну не по-
вернуто і не засуджено жодного представника 
тієї банди, що розстрілювала людей на майдані 
та вчиняла економічні злочини проти держа-
ви», — стверджує депутат. потрібно 150 підписів, 
залишилося зібрати трохи більше двадцяти.
 дивовижним чином після оголошення збо-
ру підписів прокуратура почала працювати: 

«бачимо і заочний арешт януковича та азаро-
ва, й оголошення про підозру цілому колу осіб, 
до  яких вона не  оголошувалася місяцями. це 
підтверджує саботаж. прокуратура могла зро-
бити все це ще минулого року. те, що ці дії поча-
лися під загрозою відставки, свідчить, що вона 
потрібна. адже як тільки питання відставки втра-
тить актуальність, знову почнеться тотальний са-
ботаж»,  — констатував соболєв.

Світлана Блінова

бюрократиЧна система Чинить силь-
ний опір, і тільки громадяни україни 
можуть переломити ситуацію

єгор соболєв та команда нардепів змусили заступника міністра будівництва дмитра ісаєнка 
підписати відмову від статусу учасника бойових дій у зоні ато. це високопосадовець часів 
януковича,  який отримав статус учасника бойових дій та уник люстрації
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