
Представники єврейської діа-
спори Дніпропетровська, а також 
керівники області заявили, що 
якщо російський спецназ з’явиться 
в місті, то це буде для нього другим 
Сталінградом, а також украй не 
радять сепаратистам їхати в місто 
на демонстрації. 

«По-перше, хочу попередити 
всіх так званих «зелених чоловіч-
ків»: на відміну від інших, ми не 
боязкого десятка і при спробі за-
хоплення будівель підрозділів СБУ 
та МВС будемо відразу стріляти на 
ураження. Всі, хто захоче влаштува-
ти війну в області, повинні знати, що 
Дніпропетровськ стане для них дру-
гим Сталінградом, тільки в цій битві 
виграє український народ. По-друге, 
хочу подякувати громадськості, 
журналістам, користувачам соці-
альної мережі «Фейсбук» за активну 
підтримку концепції громадянської 
самооборони та створення громад-
ських добровольчих сил безпеки на 
Сході України. Єдина позиція влади 
та суспільства заради захисту тери-
торіальної цілісності України — це 

гарантія ефективності нашої спіль-
ної роботи», — заявив заступник 
голови Дніпропетровської ОДА Ген-
надій Корбан. 

Також він повідомив, що в поне-
ділок, 14 квітня, у Дніпропетровську 
розпочалося формування батальйо-
ну спеціального призначення «Дні-
про». 

«Сьогодні рішенням міністра 
внутрішніх справ Арсена Авако-
ва створена нормативна база для 
формування частин самооборони 
жителів східних і південних облас-
тей України від диверсійних атак і 
нападів невідомих озброєних угру-
повань без розпізнавальних знаків. 
Ми оперативно погодили з паном 
Аваковим усі технічні питання на-
шої взаємодії. Я уповноважений за-
явити, що ми починаємо формуван-
ня в Дніпропетровську батальйону 
спеціального призначення«Дніпро», 
— сказав він. 

«Елітний батальйон сформуєть-
ся з жителів Дніпропетровської об-
ласті. Тут не буде ніяких політичних 
організацій, особовий склад комп-
лектуватиметься виключно з числа 

патріотів України та Дніпропетров-
щини. Порядок прийому доброволь-
ців буде днями офіційно оприлюд-
нений на сайті Дніпропетровської 
обласної адміністрації. Насамперед 
на службу будуть зараховані добро-
вольці з бойовим досвідом і практи-
ки служби в Збройних силах та пра-
воохоронних органах», — розповів 
Корбан. 

Зі слів посадовця, частково фі-
нансування виділяється МВС, а до-
фінансувати готова команда губер-
натора. 

«Командирами будуть призна-
чені досвідчені офіцери-«афганці», 
яких підберуть за їхніми бойовими 
якостями та заслугами, а не за прин-
ципом зв’язків і знайомств. Наша 
мета — гарантувати правопорядок і 
безпеку громадян України, яким за-
грожує діяльність невідомих дивер-
сійних груп і незаконних збройних 
формувань на території Дніпропе-
тровської області, а також на терито-
ріях сусідніх Харківської, Донецької, 
Луганської, Запорізької областей», 
— додав заступник глави Дніпропе-
тровської ОДА. 

«Озброєння батальйону буде 
забезпечено зі складів МВС та 
МО України. Операції будуть пла-
нуватись і проводитись у взаємодії 
з державними органами. Особис-
тий контроль за діями батальйону 
спецназу «Дніпро» здійснюватиме 
голова Дніпропетровської обласної 
державної адміністрації Ігор Коло-
мойський», — уточнив він. 

Чи можливо запобігти утворенню 
в Україні нових вогнищ сепара-

тизму та погасити ті, що є? Це запи-
тання, які цього тижня найбільше 
хвилюють українців по обидва бере-
ги Дніпра. 

Українці мають свої власні ре-
цепти: звертаються до телеканалів 
із вимогою припинити крутити 
російську пропаганду; проводять 
широку промоцію української сим-
воліки та продукції; у соцмережах 
декларують: люблять росіян, які не 
зазіхають на цілісність України, од-
нак виступають проти Путіна і його 
територіальних посягань. 

«Громади Сходу та Півдня у сво-
їй переважній більшості не підтри-

мують дій сепаратистів і виступають 
за єдність Української держави. За 
результатами соціологічних опиту-
вань, понад 64% громадян України 
підтримують унітарну форму дер-
жавного устрою і виступають проти 
федералізації. Люди розуміють, що 
це призведе до ще більшого їхнього 
визиску з боку місцевих князьків, 
які переважно є представниками 
бандитського режиму Януковича», 
— наголошує кандидат на пост Пре-
зидента України, керівник однієї з 
владних фракцій Олег Тягнибок. 

Він чи не єдиний із політиків, 
який запропонував комплексний 
пакет заходів, необхідних для при-
пинення сепаратистських та екстре-

містських спалахів. 
Серед них: невідкладні захо-

ди для закриття українсько-росій-
ського кордону від проникнення 
диверсантів; притягнення до відпо-
відальності представників право-
охоронних органів і місцевої влади, 
які не протидіяли сепаратизму; по-
силення кримінальної відповідаль-
ності за сепаратистську діяльність; 
запровадження кримінальної відпо-
відальності за пропаганду ідеї феде-
ралізації України тощо. 

Ці заходи давно назріли. Буде-
мо сподіватися, що, коли відповідні 
рішення буде ухвалено, не буде за-
пізно. 

Михайло ШТАНЬКО 
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Український конгресовий комі-
тет Америки закликає США 

вжити негайних заходів задля збе-
реження територіальної цілісності 
і суверенітету України. Відповідна 
заява опублікована організацією, 
повідомляє Медіапортал україн-
ської діаспори. 

Серед інших вимог — прохан-
ня надати Україні статус союзника 
НАТО, що уможливить отриман-
ня Україною різноманітних вій-
ськових і фінансових привілеїв, які 

наразі є недоступними, зокрема 
поставку зброї. 

Євросоюз виділив Україні 
мільярд євро 
Цей ресурс буде додатковим до фінансової угоди з 
МВФ. Євросоюз остаточно затвердив рішення про 
виділення Україні 1 млрд євро макрофінансової допо-
моги. Таке рішення ухвалила Рада ЄС із закордонних 
справ у понеділок у Люксембурзі, повідомляє УНН. 
«Рада ухвалила рішення виділити до 1 млрд євро 
макрофінансової допомоги Україні задля підтримки 
економічної стабілізації та програми структурних 
реформ. Цей ресурс буде додатковим до фінансової 
угоди з МВФ», — ідеться у заяві Ради ЄС. 
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на стільки мільярдів із почат-
ку року зменшилися гривневі 
депозити фізосіб. Про це 
повідомив президент Україн-
ського аналітичного центру 
Олександр Охріменко на 
власній сторінці у «Фейсбуці». 

Кандидат у Президенти України, 
екс-міністр соціальної політики 

Наталія Королевська звернулася до 
Конституційного Суду з вимогою 
пояснити скорочення окремих ви-
дів соціальної допомоги. 

Українцям не звикати до всіля-
ких випробувань. Але нещодавно 
влада запропонувала нові правила 
гри: в обмін на прийдешні зміни 
на краще прийняти підвищення 
вартості на продукти харчування, 
ліки, бензин, комунальні тарифи 
і стрімке знецінення національної 
валюти. За останній місяць в Укра-
їні подорожчало практично все. 
Реалії змушують кожного з нас за-
тягувати паски, відмовляючи собі 
в найнеобхіднішому. 

Більше того, наприкінці бе-
резня парламент ухвалив Закон 
«Про запобігання фінансовій ка-
тастрофі та створення передумов 
для економічного зростання в 
Україні», яким вводиться режим 
жорсткої економії державних ко-
штів. Наповнити спорожнілу каз-
ну чиновники вирішили за раху-
нок пенсіонерів і новонароджених. 
Так, документом передбачено ска-
сування березневого підвищен-
ня пенсій, замороження розміру 
зарплат працівників бюджетної 
сфери, скорочення на 20  тис.  грн 
допомоги при народженні другої 
дитини та на 83  тис. — третьої і 
кожної наступної. А допомогу по 
догляду за дитиною до трьох років 
узагалі скасовано. В уряді запевня-
ють: саме такі заходи здатні вряту-
вати економіку від дефолту. 

Але чи готові пересічні грома-
дяни до таких змін? І чи зможуть 
пенсіонери, ветерани, молоді сім’ї 
прожити без допомоги держави? 

Запитання риторичні. 
Реанімаційні заходи нової вла-

ди для бюджету країни кандидат у 
Президенти Наталія Королевська 
вважає абсолютно неправильни-
ми. На її думку, кожен українець 
має бути упевнений у завтрашньо-
му дні, а парламентарі можуть зна-
йти інші шляхи для наповнення 
державної казни. Але категорично 
не за рахунок простих людей — 
тих, хто понад усе потребує під-
тримки. 

Багатотисячні скарги пенсіоне-
рів, ветеранів і бюджетників стали 
причиною звернення Наталії Ко-
ролевської і її команди до Консти-
туційного Суду. Політик просить 
служителів Феміди пояснити по-
ложення Закону «Про запобігання 
фінансовій катастрофі та створен-
ня передумов для економічного 
зростання в Україні». 

Зокрема, особлива увага гро-
мадськості прикута до пунктів, де 
йдеться про скорочення окремих 
видів соціальної допомоги і при-
пинення щорічного обов’язкового 
перерахунку пенсій. 
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Як лікується сепаратизм? 

Балансування над економічною прірвою 

Сполучені Штати просять надати Україні 
статус союзника НАТО 

На Донеччині почалась антитерористична операція 

На півночі Донецької області роз-
почалась антитерористична 

операція, але вона буде поетапною і 
виваженою. Про це на засіданні Ради 
заявив спікер Олександр Турчинов. 

«У вівторок вранці на півно-
чі Донецької області розпочалась 
антитерористична операція. Вона 
буде проводитися поетапно, від-
повідально і виважено. Бо її мета 
— захистити громадян України», 
— заявив Турчинов. 

Він визнав, що «колосальна не-

безпека загрожує Донбасу», але по-
яснив, у чому полягає складність 
антитерористичних заходів. 

«Але, крім російського спец-
назу, крім терористів, на Донбасі є 
сотні тисяч обдурених російською 
пропагандою громадян України. А 
поруч із ними — сотні тисяч ні в 
чому не винних українців», — по-
яснив виконувач обов’язків пре-
зидента. 

«Саме тому будь-які антитеро-
ристичні заходи треба проводити 

максимально виважено і відпові-
дально. Їх мета — захист людей», 
— додав він. 

Також Турчинов звернувся до 
мітингувальників, які пікетують 
парламент. 

«Я звертаюся до тих, хто хоче 
проявити героїзм. Ми оновлюємо 
підрозділи МВС на Сході. Ідіть 
працювати в міліцію і доброволь-
цями в Національну гвардію, в ар-
мію. А бити вікна Верховної Ради 
— це не героїзм», — заявив він. 

Генерал-лейтенанта Крутова призначено 
керівником Антитерористичного центру 

Події

Василя Крутова призначено пер-
шим заступником глави СБУ 

та головою Антитерористичного 
центру при СБУ. Відповідний указ 
в понеділок підписав в. о. прези-
дента Олександр Турчинов. 

Раніше на цю посаду був при-
значений Віталій Циганок, якого в 
понеділок Турчинов своїми інши-
ми указами звільнив із посад ке-
рівника АТЦ і першого заступника 
глави СБУ, призначивши заступ-
ником голови СБУ. 

Крутова називають «легендою 
спецпідрозділу «Альфа» — він за-

сновник і перший керівник спец-
підрозділу при СБУ, спеціаліст із 
боротьби з тероризмом. 

Він генерал-лейтенант Служ-
би безпеки України, кандидат пе-
дагогічних наук, доктор юридич-
них наук, професор. Брав участь 
у звільненні українських моряків 
із судна «Фаїна» від сомалійських 
піратів. 

Василь Васильович Крутов — 
почесний президент Міжнародної 
антитерористичної єдності, док-
тор юридичних наук, професор, 
генерал-лейтенант СБУ в запасі. 
В органах державної безпеки — з 
1977-го. У 1990 році був призна-
чений заступником керівника од-
ного з підрозділів спецназу КДБ 
СРСР — групи «Альфа», а в 1994-
му — першим керівником спец-
назу СБУ — Управління «А», яке 
довелося створювати на основі 
спецпідрозділів, що існували ра-
ніше. На початку 90-х років — та-
кож радник голови СБУ з питань 
боротьби з тероризмом, згодом — 
керівник Апарату голови Служби 
безпеки України. Брав безпосе-
редню участь у проведенні низки 
оперативно-бойових операцій і 
спеціальних заходів в Україні та за 
кордоном. 

КОЛОМОЙСЬКИЙ:

СБУ за місяць затримала стільки 
ж шпигунів, скільки «за всі часи 
незалежності» 
Відповідну заяву зробила у вівторок глава прес-центру 
СБУ Марина Остапенко. «За останній місяць ми затримали 
таку кількість диверсійних груп шпигунів і диверсантів, 
яку затримували за всі часи незалежності України», — за-
значила вона. За її словами, диверсанти і шпигуни збира-
ють інформацію про пересування військових частин і їх 
розташування, вербують громадян, передають їм гроші, 
зброю. 

Якщо російський спецназ з’явиться 
в Дніпропетровську, то ми влаштуємо 
йому другий Сталінград 


