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У Слов’янськ на підмогу 
сепаратистам прибуло 150 
російських козаків 
«У Красному Лимані відзначено формування 
озброєних груп сепаратистів чисельністю до 
100 осіб. Є також інформація, що в Слов’янськ із 
Криму прибули 150 російських козаків на допо-
могу сепаратистам, — повідомила речник СБУ 
Марина Остапенко. — Тож нині основна увага 
приділяється утриманню відбитих блокпостів і 
розблокуванню тих, що ще зайняті бойовиками». 

МВФ допускає падіння гривні 
до 12–13 за долар 
Курс гривні до долара на рівні 10,5–11,0 гривень за до-
лар є економічно обґрунтованим, але можливе подальше 
знецінення нацвалюти до рівня 12–13 гривень за долар у 
разі нових зовнішніх потрясінь. Про це йдеться у програмі 
«стенд-бай» Міжнародного валютного фонду для України, 
схваленій керівництвом МВФ 30 квітня й опублікованій на 
офіційному сайті установи. В документі наголошується, що 
стандартні кількісні методи оцінки на базі ефективної про-
центної ставки дають підстави вважати, що гривня рухається 
до свого фундаментально обґрунтованого курсу. 

Олег ТЯГНИБОК: 

24 квітня лідер Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода», кандидат у 
Президенти України Олег Тягнибок 
відвідав Волинь і провів зустрічі 
з громадою у Ковелі та Володи-
мирі-Волинському. Очільника 
націоналістів прийшло послухати 
чимало людей, які прагнули знайти 
відповіді на актуальні та непрості 
питання українських реалій. 

Своє спілкування з волиняна-
ми Олег Тягнибок розпочав зі слів: 
«Я вам не буду говорити ті речі, які 
ви хочете почути, а ті, які є держав-
ницькими і потрібні для розвитку 
України». Зокрема, лідер ВО «Сво-
бода» зазначив, що його політична 
сила завжди була ідеологічною і ні-
коли не зраджувала своїм принци-
пам. Адже в її основі лежить концеп-
ція українського націоналізму. І на 
засадах націоналізму збудовані всі 
успішні та високорозвинені країни. 

Олег Тягнибок акцентував увагу 
на підривній діяльності комуністів і 
регіоналів в Україні, які є агентами 
російського впливу і по суті ведуть 
підривну діяльність: «Комуністич-
на партія має бути заборонена в 
Україні. Адже комуністи є носіями 
злочинної ідеології. І вони мають 
відповісти як за геноцид україн-
ського народу, так і за підтримку 
російського вторгнення в Україну і 
сепаратистського руху. Аналогічно в 
Україні має бути заборонена і Пар-
тія регіонів. Не забуваймо, що ця по-
літична сила досі не засудила своїх 
членів, які голосували за приєднан-
ня Криму до Росії. А зараз вона під-
тримує сепаратистів на Сході». 

Кандидат у Президенти України 
зазначив, що в нашій державі по-
винна бути сильна армія. У перед-
виборчій програмі захисту укра-
їнців «Плекаймо українську силу» 
питанню війська приділена велика 
увага. Зокрема, Олег Тягнибок про-
понує, щоб 5% із ВВП щорічно йшло 
на потреби української армії. Лідер 
ВО «Свобода» переконаний, що за-
вдяки розвитку військово-промис-
лового комплексу ми самі зможемо 
себе захистити, створити нові робо-
чі місця та дати серйозний поштовх 
розвитку науки. 

«Приклад — Грузія. Коли Росія 

там починала агресію, то грузинів 
кинув увесь світ сам на сам із агресо-
ром. Ми повинні розуміти, що ніхто 
нам допомагати не буде, поки самі не 
почнемо захищатися», — зауважив 
лідер «Свободи». 

Олег Тягнибок переконаний, що 
президент Росії Володимир Путін 
планує зірвати президентські вибо-
ри в Україні, тому треба діяти рішу-
че: 

«Ліквідація озброєних терорис-
тів — це першочергова умова га-
рантування безпеки і прав мирних 
громадян у східних регіонах Укра-
їни. Влада зобов’язана покласти 
край убивствам і катуванням росій-
ськими диверсантами українських 
патріотів, викраденню і взяттю в 
заручники журналістів, викорис-
танню жінок і дітей в якості живо-
го щита, масовим порушенням прав 
громадян за національною ознакою, 
збройним нападам на військові час-
тини та захопленню державних уста-
нов», — зазначив лідер «Свободи» 
під час спілкування з волинянами. 

Олег Тягнибок запевнив, що у 
разі обрання його главою держави 
перше, що він зробить, — розпус-
тить чинну Верховну Раду України. 

Адже нинішній парламент не здат-
ний проголосувати за зняття недо-
торканності з народних депутатів, 
Президента і суддів, підтримати 
закон про люстрацію, повернути 
капітали з офшорів і покласти край 
олігархії. Націоналіст розповів 
про законопроекти, які розробила 
фракція «Свобода». І поскаржився, 
що чимало з них не знаходить під-
тримки у сесійній залі. Серед таких 
— надважливий Закон «Про лю-
страцію». Без люстрації побудувати 
нову країну й очистити державний 
апарат від корупціонерів і зрадників 
неможливо. 

На зустрічі з волинянами Олег 
Тягнибок зауважив, що у передви-
борчій кампанії не збирається по-
ливати брудом опонентів і партнерів 
по коаліції. Хоча деякі з них не гре-
бують розповідати відверту брехню 
про «Свободу». 

Лідер свободівців сподівається, 
що цього разу люди прийдуть на ви-
бори і проголосують не за цукор чи 
гречку, а за сильного проукраїнсько-
го президента. Адже Революція гід-
ності змінила українське суспільство. 

Вадим РЕМІСЬКО, 
«Свобода»
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майже стільки мільярдів користу-
вачів Інтернету буде налічуватись 
у світі до кінця 2014 року, причо-
му дві третини з них припадатиме 
на країни, що розвиваються. Про 
це йдеться у звіті Міжнародного 
союзу електрозв’язку. 
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Політологи вважають, що політика з дестабілізації ситуації в Україні 
продовжиться. Путін не зупиниться 

Політологи вважають, що зараз 
імовірність уведення військ РФ 

в Україну дуже висока, пише газета 
«Сегодня». 

«Путін запустив маховик шовініз-
му в Україні, й тепер від нього фак-
тично вимагають, щоб він захистив 
росіян в Україні. Але є чинники, що 
свідчать про те, що Путін не хоче пря-
мого конфлікту: це й участь у звіль-
ненні спостерігачів ОБСЄ, і газові 
переговори у Варшаві... Я думаю, він 
буде шукати золоту середину», — вва-
жає політолог Володимир Фесенко. 

За його словами, тиск Заходу й 
активні дії української армії можуть 
зупинити Путіна від прямого втор-

гнення, але від підігрівання сепара-
тизму він не відмовиться. «Не варто 
плекати ілюзій: політика з дестабілі-
зації ситуації в Україні продовжить-
ся, Путін не зупиниться, хіба що ви-
рішить, що ця стратегія більше не 
працює», — каже експерт. 

«Що більше дестабілізується 
ситуація в Україні, то вищі ризики 
вторгнення Росії», — вважає і Вадим 
Карасьов. «Якщо дивитися раціо-
нально, то Путіну вигідніша дестабі-
лізація ситуації на Сході, ніж пряме 
введення військ, — вважає профе-
сор політології НаУКМА Олексій 
Гарань. — Але диктатори не завжди 
діють раціонально. Анексія Криму 

була ірраціональна: Путіну було ви-
гідніше працювати з формально не-
залежним півостровом. Тому й тут 
він може, скориставшись подіями 
в Одесі, вчинити нераціонально і 
ввести в Україну «обмежений кон-
тингент». 

На думку Фесенка, ризики бун-
тів у регіонах зберігаються: «Зони 
ризику — Харків і Одеса. Та в Одесі 
активні й проросійські, і проукраїн-
ські сили. У Харкові проукраїнські 
настрої також сильні. У Херсоні та 
Миколаєві проросійські сили слаб-
кі, спокійно поки і в Запоріжжі, але 
там можуть з’явитися заїжджі «га-
стролери». А ось Дніпропетровськ 
контролює Коломойський, туди їх 
не пустять». 

«Ризики бунтів дійсно є, та я б їх 
не перебільшував, — каже Карасьов. 
— Ситуація в Одесі була необхідна, 
щоб показати, що Київ не контр-
олює країну». 

«Соціологія показує, що в Одесі 
прихильників сепаратизму — 7%, 
у Харкові — 16%, у Миколаєві — 
7,2%... Це агресивна меншість, але 
є ж інший, вдумливий Харків, інша 
Одеса, а на тих, хто вагається, тра-
гедія подіє витверезно», — вважає 
Гарань. 

Більшість жителів Сходу підтримує 
територіальну цілісність України 

Затримано вантаж радіоактивної 
речовини, яку везли з Придністров’я 
на Схід для створення бомби 

Результати опитування «На-
родний референдум», яке 

відбулось у східних областях 
4 травня, засвідчили, що 72,8% 
жителів Донеччини підтримують 
територіальну цілісність України, 
Луганщини — 70,1%, повідомляє 
УНІАН. 

Так, за результатами цього до-
слідження, проти територіальної 
цілісності України у Донецькій об-
ласті висловилися 24,75% респон-
дентів (23 234 особи), у Луганській 
— 26,9% (24 091 особа). 

Крім того, другим питанням 
«Народного референдуму» було 
розширення повноважень міс-
цевих громад, які виражаються в 
самостійній бюджетній і культур-
ній політиці регіону. Так, 84,79% 
мешканців Донецької області під-
тримують розширення повнова-
жень місцевих громад, Луганської 
— 87,7%. Проти висловилися 2,83 і 
3,3% відповідно. 

Для обох регіонів було надру-
ковано по 100 тис. бюлетенів. На 
Донеччині кількість використаних 
бюлетенів становить 93 878 штук, 
на Луганщині — 89 560. Таким чи-
ном, за підтримку територіальної 
цілісності України у Донецькій об-
ласті проголосували 68 343 особи, у 
Луганській — 62 782. За розширен-
ня повноважень місцевих громад у 
Донецькому регіоні — 79 599 осіб, у 
Луганському — 78 544 особи. 

Як зазначив співорганізатор 
«Народного референдуму» в До-
нецькій області Дмитро Ткаченко, 
результати опитування свідчать 
про те, що «вся ідея про федералі-
зацію, ідея про створення якихось 
територіальних республік — це 
надумана тема, це те, що активно 

фінансується з третьої сторони й 
організовується ззовні». 

За словами співорганізатора 
опитування на Донеччині Євгена 
Семехіна, на референдумі працю-
вали понад 100 мобільних груп. 
У цій області було опитано меш-
канців 48 з 66 територіальних оди-
ниць обласного підпорядкування. 
Опитування проводилось у Крас-
ноармійську, Добропіллі, Добро-
пільському районі, Артемівську, 
Артемівському районі, Донецьку, 
Маріуполі, Макіївці, Харцизьку, 
Амвросіївці, Амвросіївському 
районі, Новоазовському райо-
ні. Водночас його не провели у 
Слов’янську та Слов’янському ра-
йоні, Краматорську, Костянтинів-
ці, Дружківці, Горлівці, де активно 
діють бойовики. 

Співорганізатор «Народного 
референдуму» в Луганській облас-
ті Володимир Семистяга повідо-
мив, що в регіоні опитування про-
водилося, зокрема, у Сватовому та 
Сватівському районі, Старобіль-
ську та Старобільському районі, 
Алчевську, Антрациті й Антра-
цитівському районі, Луганську. 
Не провели його у Красному Лучі 
та Лисичанську. Крім того, Семи-
стяга зауважив, що дехто з людей 
рвав і палив бюлетені або ж псував 
їх у інакший спосіб. Протоколи з 
результатами «Народного рефе-
рендуму» будуть передані до ЦВК. 

Нагадаємо, що Прем’єр-
міністр Арсеній Яценюк у Вер-
ховній Раді зареєстрував за-
конопроект «Про проведення 
всеукраїнського консультативного 
опитування 25 травня 2014 року», 
однак у вівторок парламент не під-
тримав його.

Події

На території Чернівецької об-
ласті затримано дев’ятьох 

осіб, серед яких, за попередніми 
відомостями, є громадянин РФ, а 
решта — українці, котрі везли пів-
кіло радіоактивної речовини. 

Контррозвідка СБУ вилучила 
1,5 кг радіоактивної речовини, яку 
ввезли з Придністров’я на Східну 
Україну. Про це під час брифінгу в 

Службі безпеки сказала речник ві-
домства Марина Остапенко. 

«Не виключено, що цю речови-
ну мали доставити у східні області 
для створення так званої «бруд-
ної» бомби та використання її під 
час масових акцій на Сході. За 
цим фактом відкрито кримінальне 
провадження, триває слідство», — 
додала речник СБУ. 

 ПОГОДА

У західних областях 8 трав-
ня змінна хмарність, увечері дощ. 
Температура вночі +10...+14 °C, 
вдень +15...+19 °C. 9 травня 
хмарно з проясненнями, дощи-
тиме. Температура повітря вночі 
+11...+14 °C, вдень +16…+20 °C. 
10 травня змінна хмарність, 
сухо. Вночі +10...+15 °C, вдень 
+16...+21 °C. 

У північних регіонах 8 трав-
ня ясно, сухо. Температура по-
вітря вночі +9...+13 °C, вдень 
+13...+19 °C. 9 травня переваж-
но сонячно, без опадів. Уночі 
+8...+14 °C, вдень +14...+20 °C. 
10 травня похмуро, дощ. Уночі 
+9...+15 °C, вдень +14...+15 °C. 

У Києві 8 травня сонячно, 
опадів не прогнозують. Уночі 
+10…+13 °C, вдень +14...+19 °C. 

9 травня змінна хмарність, 
сухо. Вночі +9...+14 °C, вдень 
+14...+19 °C. 10 травня хмарно, 
очікується дощ. Температура вно-
чі +10…+14 °C, вдень +13...+15 °C.

У східних регіонах 8 травня 
ясно, без опадів. Уночі +5...+12 °C, 
вдень +14...+17 °C. 9 травня 
змінна хмарність, сухо. Вночі 
+10...+14 °C, вдень +15...+20 °C. 
10 травня похмуро, дощити-
ме. Температура повітря вночі 
+11...+15 °C, вдень +16...+21 °C. 

У південних областях 
8 травня ясно, без опадів. Уно-
чі +7...+13 °C, вдень +14...+20 °C. 
9 травня змінна хмарність, 
сухо. Вночі +11...+14 °C, вдень 
+16...+20 °C. 10 травня ясно, сухо. 
Нічна температура +13...+16 °C, 
денна +14...+21 °C. 

«Комуністи і Партія регіонів мають 
відповісти за зраду України» 


