
Усім структурам Самооборони 
Майдану наказано переформа-

тувати свою діяльність упродовж 
10 діб: вони діятимуть у рамках під-

розділів Міністерства внутрішніх 
справ, Національної гвардії України 
і армії або як батальйони резервістів. 
Таке рішення ухвалила Рада сотни-
ків Самооборони під головуванням 
секретаря РНБО Андрія Парубія. 
Відповідний наказ Парубій опублі-
кував на своїй сторінці в Facebook. 

Згідно з рішенням сотників, са-
мооборонівці відтепер діятимуть 
або в регулярних підрозділах Нацг-
вардії, спецпідрозділах МВС, ба-
тальйонах територіальної оборони 
при ЗСУ, або в інших формуваннях, 
створених державою. 

Також Самооборона створить 
резервні батальйони територіальної 
оборони і відкриє центри набору та 

підготовки добровольців. 
Усім її структурам наказано пе-

реформатувати діяльність за 10 днів. 
Інакше їх перестануть вважати час-
тинами організації. 

Самооборона Майдану обіцяє 
захистити ветеранів, які святкувати-
муть 9 Травня. Про це на брифінгу у 
вівторок, 6 травня, заявив командир 
батальйону тероборони Збройних 
сил Тарас Бородач. 

«Ми пообіцяли ветеранам, що 
зробимо все, щоб був мир і спокій, 
щоб вони могли спокійно відсвят-
кувати День Перемоги», — розпо-
вів Бородач. Також він звернувся до 
киян із закликом не піддаватися на 
провокації. 

Про це Gordonua.com розповів го-
ловний редактор інтернет-видання 
«ОстроВ» Сергій Гармаш, який за-
лишив Донецьк після того, як пізно 
ввечері 5 травня невідомі вчинили 
замах на його життя. 

«Думаю, сьогоднішня ситуація 
в Донецькій області вигідна тільки 
Ахметову. Він контролює лише вер-
хівку тих, хто дестабілізує регіон. 
Що стосується «шісток» (малоліток, 
наркоманів, алкоголіків), то вони 
вже нікому не підпорядковуються: 
отримали зброю і мародерствують 
у місті. Це бандитська вольниця. З 
цим доведеться дуже довго і дуже 
жорстко боротися», — вважає Гар-
маш. 

За словами журналіста, навіть 
якщо Ахметов захоче стабілізувати 
ситуацію, не зможе. 

«Конфлікт перейшов на рівень 
громадянської війни. Це вже во-

рожнеча не між політиками, а між 
звичайними людьми. Ахметов може 
вплинути на конфлікт, але припи-
нити його не в силі. До президент-
ських виборів 25 травня українська 
влада не відновить контроль ні над 
Східним регіоном у цілому, ні в До-
нецькій області зокрема. Ситуація з 
кожним днем буде лише погіршува-
тися. Там уже повний хаос. Незрозу-
мілі люди ходять по місту з автома-
тами, викрадають жителів не тільки 
на вулицях, але вриваються в квар-
тири», — каже редактор «ОстроВа». 

«Останні дні я жив на заміській 
дачі: так було безпечніше. Вчора був 
там разом із народним депутатом 
від «УДАРу» Єгором Фірсовим і ще 
однією людиною. Ми вечеряли на 
кухні. У будинку на всіх вікнах були 
опущені жалюзі, а на кухні я забув 
це зробити. Близько 11-ї вечора з 
вулиці по вікну стали стріляти, ми 
швидко погасили світло, знайшли 

свою зброю (у Єгора та нашого 
третього друга була зареєстрована 
зброя) і почали стріляти в темряву, 
щоб нападники зрозуміли — ми теж 
озброєні», — розповів Гармаш. 

За словами головреда, стріляли 
з автомата Калашникова. Коли на-
падники зникли, Гармаш із друзями 
швидко зібрали речі й вирушили до 
сусідньої Дніпропетровської облас-
ті. 

«Їхали якимись селами, вимкну-
ли телефони, щоб нас за сигналами 
не відстежили. Проїхали три блок-
пости, на яких міліція стояла разом 
із сепаратистами. В’їхали в Дніпро-
петровську область — і ніби в інше 
життя потрапили: тихо, спокійно, 
українські прапори висять», — зга-
дує Гармаш. 

За словами журналіста, най-
ближчим часом він не зможе повер-
нутися в Донецьк: занадто небезпеч-
но. 

Глава Білорусі Олександр Лу-
кашенко на закритій нараді з 

силовиками терміново наказав 
готуватися до оборони країни від 
зовнішнього агресора. Також ого-
лошено прихований призов ре-
зервістів у військо. Зі зберігання 
в білоруській армії знімається ве-
личезна кількість озброєння, яке 
приводиться в бойовий стан. 

Як повідомляють джерела в 
уряді, «бацька» дуже різко висло-
вився з приводу обороноздатності 
країни і зажадав негайно постави-
ти під рушницю всіх боєздатних 
офіцерів резерву і бути готовим 

відбити можливу атаку зовнішньо-
го агресора з будь-яких напрямків. 
«Ми не повинні повторити долю 
братів-українців!» — заявив він. 
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Лукашенко наказав терміново готуватися 
до оборони Білорусі 

За інформацією віце-спікера 
Верховної Ради України Рус-

лана Кошулинського, диверсійні 
групи вже є на території Західної 
України, передає кореспондент 
УНН. 

«Переконаний, що нам не 
вдасться повною мірою забезпечи-
ти уникнення провокацій із огля-
ду на те, що я вже зараз володію 
інформацією про певні диверсій-
ні групи, які є на території навіть 

Західної України», — сказав він під 
час брифінгу в Івано-Франківську. 

За даними Кошулинського, 
нині в Луганській і Донецькій об-
ластях фіксують масове викраден-
ня номерних знаків з автомобілів 
із реєстрацією в центральних і за-
хідних областях. 

Він також зазначив, що СБУ 
контролює пересування дивер-
сійних груп, «зокрема, зі сторони 
Придністров’я, з Вінницької об-
ласті, з Чернівецької області, які 
будуть заїжджати у вигляді турис-
тів, які вже є частково». 

Крім того, за інформацією Ко-
шулинського, відбулося часткове 
розконспірування агентів ФСБ, 
які досі були засекреченими і 
працювали на території України. 
«Тому я не є в такому феєричному 
стані, що буде все гаразд. Навпаки, 
застерігаю не піддаватися на про-
вокації», — підкреслив віце-спі-
кер. 

Крим за приєднання до Росії 
фактично не голосував — така 

заява днями з’явилася на сайті 
Ради при президенті Росії з питань 
розвитку громадянського суспіль-
ства та прав людини. 

Незручну новину з президент-
ського сайту швидко прибрали, 
але правозахисниця Світлана Ган-
нушкіна заявила в інтерв’ю кана-
лу «24», що Росія оскандалилася 
кримською кампанією, йдеться у 
сюжеті «ТСН.Тиждень». 

Ганнушкіна — одна з тих, хто 
досліджував кримські настрої. 

За даними членів президент-
ської ради, на березневий рефе-
рендум про статус Автономної 
Республіки прийшло щонайбільше 
30% громадян. І лише половина з 

тих, хто з’явився на референдум, 
проголосували за приєднання до 
Росії. 

Отже, долю українського Кри-
му визначила проросійська мен-
шість — приблизно 15%. 

Раніше Меджліс кримсько-
татарського народу заявляв, що 
справжні цифри явки на так зва-
ний референдум і голосів за вхо-
дження Криму в РФ разючо менші 
за оголошені Росією. 

За даними Кремля, майже 97% 
громадян АРК підтримали вхо-
дження Криму до складу Росії. Й 
саме це «голосування» нібито ста-
ло підставою для так званого до-
говору про включення «держави 
Крим» до Російської Федерації. 

Санкції дорого обходяться 
Росії 
РФ через уведені Заходом санкції щомісяця 
втрачає десятки мільярдів доларів. Це та ціна, 
яку вона платить за дестабілізацію ситуації в 
Україні. Про це сказав міністр закордонних справ 
Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр в інтерв’ю 
виданню Gazeta Wyborcza. «Проте я не можу 
прогнозувати, чи вистачить цього, щоб схилити 
Росію до стабілізації ситуації в Україні разом із 
Європою», — зазначив Штайнмаєр. 

10
приблизно стільки відсотків 
українських компаній ско-
ротили персонал у першому 
кварталі, ще 12% запланували 
скорочення в другому. 
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Сьогоднішня ситуація в Донецькій області вигідна тільки 
бізнесмену Ринату Ахметову 

Виявляється, лише 15% кримчан 
голосували за вступ до Росії 

Війна — п’ять хвилин до початку 

Наливайченко просить не піддатися 
на провокації 9 травня 

Події

Глава СБУ Валентин Наливай-
ченко закликає громадян утри-

матися від участі у провокаціях 
9 травня. Про це він сказав жур-
налістам на брифінгу в парламенті. 

«Щодо 9 травня є багато пи-
тань. Підтверджуємо і просимо, 
що стосується громадської безпе-
ки, заспокоїти людей і утриматися 
від участі у провокаційних захо-
дах», — сказав Наливайченко. 

Він також повідомив про те, 
що СБУ відслідковує загрози кан-
дидатам у Президенти. «СБУ пра-
цює напряму зі штабами головних 
претендентів, і всі погрози, які 
надходять усно, через Інтернет, 
чутки або оперативні дані опра-
цьовуються нами, щоб не сталося 
серйозної загрози жодному канди-
дату», — розповів він. 

З його слів, у Луганську надхо-
дили погрози на адресу Порошен-
ка та Тимошенко, через що їм змі-
нили маршрут і місце проведення 
заходів. Як відомо, у вівторок СБУ 
попередило управління держав-
ної охорони про можливу загрозу 
життю Юлії Тимошенко.

Сепаратисти обстріляли автобус, 
в якому вивозили поранених 
5 травня на трасі Харків — Донецьк, на ділянці між 
Слов’янськом і Ізюмом, озброєні сепаратисти обстріляли мі-
кроавтобус, у якому з зони бойових дій вивозили поранених. 
Про це повідомили в МВС України. В результаті обстрілу весь 
правий бік автомобіля вкритий слідами від куль. Завдяки 
тому, що мікроавтобус був броньований, вдалось уникнути 
загибелі пасажирів. Під час перестрілки загинув співробітник 
спецпідрозділу МВС, який входив до групи супроводу. 

Самооборона Майдану поповнить лави Нацгвардії і армії 

Сьогодні я зрозумів, що громадян-
ська війна в Росії почалася! Саме 
так! А ще я зрозумів, як почався в 
Росії 1937 рік. Як почалися репресії. 

Сонячний ранок, лунає телефон-
ний дзвінок: 

— Доброго ранку, мамуль! 
— За тобою в’язниця плаче! Я, 

нарешті, прочитала твою статтю. Ти 
в ній ображаєш президента! Ти мені 
більше не син. У такий час, коли вся 
країна... 

— А що країна? Країна напала 
на іншу, захопила її землю, вбиває її 
громадян, і президент дійсно мудак, 
якщо все це робить. 

— Усе! Ти мені більше не син! Я 
тобі більше ніколи не допомагатиму! 
Більше не дзвони! 

— Ти хочеш, щоб твого онука 
відправили на цю війну?! Щоб він 
убивав таких самих, як і він, хто роз-
мовляє тією ж мовою? А потім уби-
ли його? За просто так? За дурість і 
амбіції недалекого полковника? 

У відповідь — кинута слухавка! 

Саме так і починається грома-
дянська війна. Вона починається з 
розколу сім’ї, коли мати стає проти 
сина, дочка проти батька, брат проти 
брата. Так з’являються концтабори, 
так убивають незгодних, убивають 
руками їхніх рідних, найближчих їм 
людей. Це найстрашніша війна з усіх 
збройних конфліктів. Вона не має 
реальних причин, вона не ведеться 
за землю, вона не ведеться за сфери 
впливу, і її нічим не можна виправ-
дати. Сама лише ідеологія. 

Такою і є для мене потенційна ві-
йна з Україною! Для мене Україна — 
частина мене самого. Мені складно 
сприйняти, що моя права рука буде 
різати ліву. Немає причин для такої 
дії, крім шизофренії. І це можна зу-
пинити, якщо вчасно звернутися до 
лікарів і прийняти ліки. 

Зовнішня агресія згуртує Укра-
їну, а Росію ця війна розвалить. За-
гинуть тисячі синів, і їхнім матерям 
не допоможе ніхто. Чи готові матері 
відправити своїх синів на бійню за 
золотий батон? Тисячі дітей зали-

шаться без батьків. Хто їм пояснить, 
за що вони загинули? Хто їм допомо-
же вирости і хто з них виросте? Чи 
усвідомлюють вони це? Чи, як зазви-
чай, усі думають, що їм це минеться? 
Мовляв, це трапиться з сусідами, а у 
нас буде все нормально? Ні, не буде, 
ніколи не буде! 

Тисячі колишніх солдатів не 
отримають слави та почестей. На-
впаки, вони змушені будуть прихо-
вувати свою участь у ній, оскільки 
цю війну буде визнано злочинною, 
а, відповідно, всіх, хто брав у ній 
участь, — злочинцями, особами, що 
виконували злочинні накази. Таке 
вже було в історії, досить згадати 
Нюрнберзький процес. Там чітко і 
зрозуміло було зазначено, що ви-
конання злочинного наказу є зло-
чином і підлягає кримінальній від-
повідальності, якщо спричинило 
тяжкі наслідки. Смерть противника 
в цих умовах буде прирівняна з боку 
нападників до вбивства, а з боку 
тих, хто захищається, це буде визна-
но правом на самооборону. Рівною 
мірою будуть визнані злочинцями 
як особи, що віддавали накази, так і 
особи, що їх виконали, а також осо-
би, які підтримали та створили умо-
ви для їх виконання. Хотілося б за-
питати у тих, хто планує і здійснює 
підготовчі дії до цієї війни, вони 
усвідомлюють наслідки своїх дій? 
На скільки кроків вони планують? І 
що буде далі? Чи вони думають, що, 
розв’язавши війну, вони з неї ви-
йдуть переможцями, а переможців 
не судять? Для цього треба перемог-
ти... Так, і, до речі, Караджич із Ми-
лошевичем не приклад для них? 

Думайте! Час спливає! 

Леонід ВЛАСЮК, 
 фахівець 

із кризового 
PR, політичного 

консалтингу 
(Росія)  

Кошулинський: «Диверсійні групи вже 
дісталися Західної України» 


