
Таку сенсаційну новину в ефі-
рі «5 каналу» повідомив Над-

звичайний і Повноважний Посол 

України Роман Безсмертний, зазна-
чають «Патріоти України». Спец-
служби РФ почали в Білорусі де-
зінтеграційні процеси, спрямовані, 
зокрема, проти президента країни 
Олександра Лукашенка. 

«Всередині самої Білорусі роз-
почалися дуже серйозні дезінте-
граційні процеси, причому вони 
більшою мірою спрямовані проти 
самого Лукашенка», — сказав Без-
смертний. Це бажання не лише 
покарати «Бацьку» за загравання 
із Заходом, а й, перебравши контр-
оль над його країною, розгорнути 
комплекс дій проти країн Балтії. 
«Доля Білорусі, як і доля Лукашен-
ка, перебуває в руках Кремля. Оче-
видно, настав момент, коли її (Біло-
русь. — «ПУ») кинуть у «гру», аби 
торпедувати балтійські країни», — 
зазначив Безсмертний. 

Відсторонений голова Держфінін-
спекції України Микола Гордієнко 
звинуватив Прем’єр-міністра Арсе-
нія Яценюка у корупційних діяннях. 
«Корупційні схеми в Україні очолює 
уряд Яценюка», — заявив Гордієнко 
на засіданні Верховної Ради мину-
лого тижня. За словами чиновника, 
згадані порушення — на мільярди. 
Крім того, він повідомив, що уряд 
блокує розкриття корупційних схем 
часів Азарова, а ще — офіційно 
звернувся до Генпрокуратури з 
проханням перевірити діяльність 
Кабміну. 

— За час моєї роботи, а це майже 
рік, проведено чотири тисячі контр-
ольних заходів, за якими виявлено 
збитків на 7 млрд 700 млн, що в два з 
половиною рази більше, ніж за звіт-
ний період 2013 року, тобто за часів 
злочинного уряду Януковича й Аза-
рова. Введеним операційним аудитом 
попереджені фінансові порушення на 
5,2 млрд, із яких 4,6 млрд припало на 
НАК «Нафтогаз-Україна». 

Найбільш резонансні ревізії 
Держфінінспекції, за якими вже по-
рушено кримінальні виробництва 
ГПУ: ПАТ «Укртрансгаз» — 219 млн 
збитків, ПАТ «Укргазвидобуван-
ня» — 358 млн, «Укрзалізниця» — 
258 млн, «Укрзалізпостач» — 300 млн, 
«Укрпошта» — 61 млн. У ході прове-
дення ревізії «Держспецзв’язку» за 
рішенням суду наші ревізори вивча-
ли договір купівлі-продажу «Укрте-
лекому». Одним із пунктів цього до-
говору передбачалося, що компанія 
ЄЕСУ, яка купувала акції «Укртелеко-
му», за свої кошти має виконати для 
«Держспецзв’язку» на суму 220 млн 
телекомунікативну систему протя-
гом двох років. Однак ці роботи не 
були виконані, й колишній керівник 
«Держспецзв’язку», який працював 
за уряду Януковича–Азарова, наді-
слав листа тодішньому президентові 
Януковичу, котрий написав резо-
люцію на Кабмін і Мінфін про виді-
лення з держбюджету 220 млн грн. Із 
цієї ревізії теж відкрито кримінальне 
провадження ГПУ. 

Нинішній радник Яценюка Шла-
пак подав на Держфінінспекцію 
в суд про скасування актів нашої 
ревізії за період уряду Янукови-
ча–Азарова, коли Шлапак був міні-
стром фінансів. Мені не зрозуміла 
позиція уряду Яценюка, який захи-
щає злочинну владу та не реагує на 
повернення стратегічно важливого 
«Укртелекому». На жаль, перевір-
ки держпідприємств показали, що 
після революції системна корупція 
уряду Януковича–Азарова не була 
ліквідована, а поміняла керівників і 
стала невід’ємною частиною діяль-
ності нового уряду. Тепер корупційні 
схеми в країні очолює уряд Яценюка. 

За попередніми результатами 
ревізії Мінінфраструктури за п’ять 
років ревізори тільки за 10 днів ро-
боти виявили фінансових порушень 
більше ніж на 30 млн грн. Так само 
в «Енергоатомі» за короткий період 
ревізорами виявлено фінансових по-
рушень на 100 млн грн. Однак через 
кілька годин після заслуховування 
ревізійної групи Прем’єр-міністр 
відсторонив мене від обійманої по-
сади на час проведення службового 
розслідування. 

Я впевнений, що за минулий рік 
украли більше, ніж наданий МВФ 
кредит... Якби у нас була можливість 
робити повні ревізії, а не тільки за 
постановами суду, виявлені суми 
фінансових порушень були б у де-
сятки разів більшими. Проте реакція 
уряду на виявлені нами порушення 
дивна, адже щоразу ми відправляємо 
результати в Кабмін і Мінфін. Мене 
жодного разу не заслухали, скільки б 
я довідок не 
писав. Окрім 
того, коли 
нас забло-
кував уряд 
Яценюка, ми 
не виконали 
3 5 3  п о с т а -
нови суду та 
не почали 
634 ревізії», 
— заявляє 
чиновник. 

У Тбілісі прихильники «Єдиного 
національного руху» — най-

більшої опозиційної сили — про-
вели на центральній площі міста 
акцію з вимогою відставки уряду. 

Як заявили організатори, «На-
црух» звинувачує кабмін, сформо-
ваний «Грузинською мрією», у роз-
кішному способі життя і в тому, що 
він нічого не зробив, аби запобігти 
погіршенню економічної ситуації в 
країні. Свою підтримку вимог «На-
цруху» висловили 12 неурядових 
організацій. 

Саакашвілі, оголошений в 
Грузії у внутрішньодержавний 
розшук, узяв участь в акції дис-
танційно, звернувшись до своїх 
прихильників відеозв’язком. 

За його словами, «дуже скоро 
Грузію звільнять від цих темних 
бездіяльних сил і повернуть її на 
світлий шлях». 

При цьому Саакашвілі оголо-
сив про перехід до вирішального 
етапу боротьби за повернення до 
влади в Грузії «Єдиного нацруху». 

«Очевидно одне — ми перехо-
димо до вирішального етапу бо-
ротьби», — заявив він у Facebook. 

Після ходи центральними ву-
лицями міста і мітингу на площі 
Свободи учасники акції попряму-
вали до будівлі Держканцелярії, 
де уряду Грузії вручили велику 
«червону картку», вимагали його 
відставки та випустили у повітря 
повітряні кулі у вигляді акул і пінг-
віна. Після цього учасники почали 
мирно розходитися. 

«У разі потреби ми будемо про-

водити перманентні акції протесту 
і пікетування будівель із такими 
вимогами: відставка уряду, пере-
гляд виборчої системи та достро-
кові парламентські вибори», — за-
явив один із лідерів «Нацруху» 
Георгій Гарібашвілі. 

Центр Тбілісі був перекритий, 
представники поліції стежили за 
дотриманням громадського по-
рядку. 

За оцінками різних джерел, 
в акції взяли участь від 10–15 до 
50 тисяч осіб. 

Паралельно з протестом у Тбі-
лісі пройшли дві контракції — біля 
будівлі «Громадського мовника» та 
собору Святої Трійці. 

Як зазначили експерти, цією 
акцією «Нацрух» починає перед-
виборчу кампанію перед парла-
ментськими виборами, які повинні 
пройти в 2016 році. 
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Депутат Держдуми: 

У Латвію прибули 
американські військові 
з гаубицями 
В аеропорту «Рига» приземлилися три військові 
літаки з американськими солдатами і зброєю, пише 
Delfi. В Литву прибули понад 80 солдатів Мічиган-
ської національної гвардії США. Літаки також доста-
вили чотири 155-міліметрові гаубиці. У міжнародних 
навчаннях, які йтимуть на Адазькому полігоні до 
31 березня, візьмуть участь військові підрозділи Лат-
вії, Литви, США, Німеччини, Люксембургу, Канади. 

835
стільки мільйонів гривень 
виділив Кабмін на будів-
ництво фортифікаційних 
споруд на Донбасі. Про це 
повідомив Прем’єр-міністр 
Арсеній Яценюк. 
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Російський депутат стверджує, що 
президент РФ уже заарештований. 
Зокрема, у своєму інтерв’ю видан-
ню «Радіо Свобода» Пономарьов 
переконує, що Путін давно втратив 
будь-який вплив на ситуацію, яка 
розгортається у Росії. Пропонуємо 
витяги з цього матеріалу. 

— Путін давно ситуацію не 
контролює. Він балансує між різни-
ми кланами, які породив. Зараз для 
нього була свого роду шокова ситу-
ація побачити, як різні люди, які ні-
бито лояльні до нього, діють на свій 
розсуд, підставляють. 

— Хто цей головний лялько-
вод? Іванов? Шойгу? 

— Ні, тут нема єдиного лідера. Я 

думаю, що тут є одне угрупування 
— союз ФСБ і ГРУ, військових і че-
кістів. Інша група — це, за ознаками, 
ситуативний союз ФСО та політтех-
нологічного крила, Суркова. 

Путін, я вважаю, був у своїй 
резиденції у Валдаї всі ці дні. Спе-
ціально була запущена дезінформа-
ція, що він був нібито з Кабаєвою 
в Швейцарії. Насправді, думаю, він 
сидів під охороною ФСО, тому що 
в Росії зараз відбувається великий 
конфлікт між різними кланами в 
системі безпеки. Й оскільки це за-
гострення явно було пов’язане з ро-
ботою служби безпеки, так як місце 
вбивства Нємцова було вибрано як 
місце, за яке відповідає ФСО, в якос-
ті демонстрації, що, мовляв, твоя 
власна охорона не може тобі нічого 
гарантувати. 

— А Кадиров фігурує в цьому 
сценарії? 

— Я думаю, що Кадиров бере 
на себе чужу провину. Припускаю, 
реального замовника слід шукати в 
структурах ФСБ і ГРУ. 

— У річницю референдуму в 
Криму російське телебачення по-
казало фільм «Крим. Шлях додо-
му», в якому Путін розповів, як 
він контролював і керував анексі-
єю і навіть був готовий вдатися до 
використання ядерної зброї. Для 
чого? 

— Очевидно, що не він є авто-
ром сценарію і не він відбирав цита-
ти, хоча він багато чого наговорив. 

Мені видається, що є певне крило в 
його найближчому оточенні, яке не 
зацікавлене в тому, щоби Путін без-
кровно пішов, яке хоче, щоб він сам 
добре розумів, що або Гаага, або він 
разом із ними на одному «Титаніку» 
до самого кінця, біля керма захищає 
їх до останнього патрона й до остан-
ньої краплі російської крові. Мені 
здається, що цей фільм — результат 
дій ось такого оточення. 

Хоч угруповань у Кремлі багато, 
та прихильників України серед них 
немає, зауважує російський політик. 

— Наступні дії Кремля, — каже 
Пономарьов, — залежатимуть від 
того, яка група — антиукраїнської 
війни чи антиукраїнського миру — 
запанує. Стратегією Росії лишається 
нескінченна підтримка нестабіль-
ності в Україні в спробі домогтися 
того, щоб сам український народ 
скинув свій уряд. Ваш уряд, на жаль, 
дає багато підстав для того, щоб так 
воно в підсумку і сталось. І, зокрема, 
вбивство Нємцова є відображенням 
боротьби в Москві партії антиукра-
їнського миру та партії антиукра-
їнської війни. Партія антиукраїн-
ського миру каже: «Ви, головне, їх 
не чіпайте — вони самі впадуть». А 
партія антиукраїнської війни відка-
зує: «Давайте атакувати Маріуполь! 
Війська — вперед!». Досі перемага-
ла партія антиукраїнського миру. 
Вбивство Нємцова було спробою 
партії війни відвоювати лідерство. 
Зараз же нестійка рівновага. 

Події

Санкції ЄС проти Росії можуть 
бути посилені 
Санкції проти Росії з боку Європейського Союзу можуть 
бути посилені за відсутності повного втілення в дію 
Мінських угод. Про це заявила президент Литви Даля 
Грібаускайте. «Вони можуть бути посилені в цьому 
випадку. Є така угода Європейської ради — якщо по-
гіршиться ситуація, а Мінські домовленості не будуть 
виконані повністю й утілені», — сказала Грібаускайте. 
Як повідомлялося, Європейська рада ухвалила політич-
не рішення про те, що секторальні економічні санкції 
проти РФ триватимуть щонайменше до кінця року. 

Конгрес США прийняв резолюцію 
про постачання зброї в Україну 

Палата представників Конгре-
су США прийняла 23 березня 

резолюцію, яка рекомендує пре-
зиденту країни Бараку Обамі роз-
почати поставки зброї в Україну. 
За документ проголосували 348 
сенаторів, 48 виступили проти, 

пише Deutsche Welle. У резолюції 
міститься заклик до Обами «за-
стосувати надані йому Конгресом 
повноваження для забезпечення 
України смертоносними оборонни-
ми озброєннями». «Незалежна і де-
мократична Україна, що процвітає, 
відповідає національним інтересам 
США», — підкреслено в документі. 

Автори резолюції республіка-
нець Ед Ройс і демократ Еліот Ен-
джел заявили, що зброя необхідна 
українському народу для захисту 
від російської агресії. 11 березня 
стало відомо, що Штати прийня-
ли рішення постачати Україні не-
летальну допомогу — безпілотні 
літальні апарати і військові всю-
диходи Humvee. Заступник держ-
секретаря США Вікторія Нуланд 
21 березня заявила, що у Вашинг-
тоні поки не ухвалили рішення 
про надання Україні летального 
озброєння, та позиція Сполучених 
Штатів у цьому питанні залежати-
ме від виконання Мінських угод. 

Микола Гордієнко 

Яценюка звинуватили у корупції 
на мільярди доларів 

Олександр Лукашенко під прицілом 
російських спецслужб 

Партія Саакашвілі провела акцію 
протесту, владі вручили «червону картку» 

Путін перебуває під арештом 


