
Олександр Лукашенко впев-
нений, що білоруси зможуть 

захистити себе від будь-якої зо-
внішньої агресії, від кого б вона 
не виходила. Про це він заявив у 
інтерв’ю Bloomberg. 

«Хто б не прийшов до нас із 
мечем, той від меча і загине. Ми 
будемо воювати проти європейців, 
американців, росіян — кого за-
вгодно. Якщо він поставить перед 
собою мету завоювати цей шматок 
землі, на якому повинні жити бі-
лоруси», — сказав глава Білорусі. 

Лукашенко додав, що у Росії є 
дуже багато людей, «які мислять 

імперськи і бачать Білорусь не чим 
іншим, як північно-західним кра-
єм». 

«Ми на це даємо конкретну 
відповідь. Ми не будемо північно-
західним краєм», — заявив він. 

Також президент висловив 
упевненість, що сама Білорусь ні-
коли не конфліктуватиме з Росією. 

Лукашенко також вважає, що 
війна в Україні показала Росії, що 
в нинішньому світі просто так на-
падати на інші країни не можна. 

«Цей конфлікт був корисний 
для Росії, якщо можна так сказати, 
тому, що Росія переконалася, що 
силою взяти, воювати небезпечно 
у зовнішньому світі. Більше того, 
неможливо», — сказав він. 

У той же час Олександр Лука-
шенко висловив упевненість, що 
насправді Путін не прагне до від-
новлення імперії, але «якщо хтось 
уже занадто буде зариватися», то 
йому доведеться за це відповісти. 

Характеризуючи самого себе, 
«Бацька» заявив, що більше не є 
«останнім диктатором Європи».

«Є диктатори трохи гірші за 
мене, хіба ні? Я вже менше зло», — 
сказав він. 

У кабінеті заступника міністра вну-
трішніх справ Сергія Чеботаря під 
час обшуку правоохоронці виявили 
злитки золота, а також документи, 
які нібито підтверджують його ко-
рупційну діяльність. Про це на сво-
їй сторінці у Facebook повідомив 
народний депутат із фракції «Блок 
Петра Порошенка» Сергій Каплін, 
інформують «Патріоти України». 

«Під час обшуку в кабінеті за-
ступника Авакова Сергія Чеботаря 
знайшли документи, які підтверджу-
ють корупційні схеми в МВС, усіх 
обласних управліннях, центрально-
му апараті. Також у його кабінеті ви-
явили золоті злитки й коштовності», 
— розповів Каплін. 

Він і два нардепи від «Свободи», 
Андрій Іллєнко й Юрій Левченко, 
закликають ГПУ та СБУ вжити від-
повідних заходів. «Чому Чеботар, 
який перевершив за масштабами 
корупції всіх Пшонок, Захарченка 
та Клименка, досі не у в’язниці?! Ми 
вимагаємо звіту про те, які слідчі дії 
відбувалися в кабінеті Чеботаря, та 
перелік усього, що там знайшли», — 
зазначив нардеп. 

Під час обшуків у затриманого 
прокурора Краматорська та 

його заступника правоохоронці 
вилучили понад п’ять мільйонів 
гривень. Про це повідомляє Гене-
ральна прокуратура України. 

«Наразі слідчими та про-
курорами після затримання 
вказаних правоохоронців про-
ведено обшуки за їх місцем про-
живання та роботи. Під час цих 
слідчих дій вилучено грошові 
кошти, у тому числі предмети ха-
барів, а саме 110 тис. дол. США 
(2 млн 344 тис. грн. — Ред.) та 
2 млн 750 тис. грн», — зазначили 
у ГПУ. 

Крім того, вилучено докумен-
ти та записи, які «беззаперечно 
свідчать про систематичне щомі-
сячне отримання хабарів від під-

приємців, які заробляли як легаль-
ним, так і нелегальним бізнесом». 

Досудове розслідування, яке 
здійснюють працівники Головної 
військової прокуратури, триває. 

У свою чергу радник глави 
МЗС Антон Геращенко на своїй 
сторінці в Facebook написав, що 
затриманий краматорський про-
курор Андрій Сухінін підозрюєть-
ся в тому, що пішов шляхом своїх 
попередників — «кришував» не-
законні пункти прийому брухту, 
незаконну торгівлю спиртними 
напоями без ліцензій, заборонені 
зали ігрових автоматів та не гре-
бував іншими звичними видами 
«заробітку» прокурорських пра-
цівників — платним відкриттям/
закриттям кримінальних справ та 
іншим дріб’язком». 

Верховна Рада ухвалила за осно-
ву та в цілому проект закону про 

внесення змін до статті 26 Закону 
України «Про військовий обов’язок і 
військову службу» щодо звільнення 
від військової служби громадян, які 
є студентами або аспірантами ден-
ної форми навчання. 

Відповідно до законопроекту, з 
військової служби звільняються вій-
ськовослужбовці, які є студентами 
або аспірантами денної форми на-
вчання та були призвані на військо-
ву службу за призовом під час мобі-
лізації в особливий період. Ці особи 
можуть продовжувати військову 
службу, якщо вони висловили таке 
бажання. 

Також парламент підтримав по-
ложення законопроекту № 2196 про 
звільнення з військової служби док-
торантів денної форми навчання та 
включив його до попереднього зако-
нопроекту № 1175-1. 
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На Донбас прибув чеченський спецназ для 
«зачистки» ватажків «республік» 

«Нафтогаз» заплатив 
«Газпрому» $30 мільйонів 
за квітневий газ 
НАК «Нафтогаз України» перерахував російсько-
му «Газпрому» 30 млн дол. передоплати за газ у 
квітні. Про це повідомляють УНН із посиланням на 
прес-службу компанії. Нагадаємо, ціна на газ для 
України у другому кварталі цього року становитиме 
247,18 долара за тисячу кубометрів із урахуванням 
знижки, при цьому принцип «бери або плати» не 
діятиме. 

369
стільки мільйонів гривень 
заробив минулого року 
Президент України Петро 
Порошенко, згідно з опри-
людненою декларацією про 
майно та доходи. 
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На Донбас прибув підрозділ 
спецназу МВС Чеченської 

Республіки. Зараз його розформо-
вують по двох обласних центрах. 

Головним завданням чеченців 
є нейтралізація лідерів бойовиків, 
які не хочуть підкорятися вищому 
керівництву, пише керівник «Пра-
вої справи» Дмитро Снєгирьов. 

Причини таких дій — непоко-
ра ватажків бандформування та 
самого «уряду республік» вищому 
керівництву. 

«За інформацією аналітичного 
відділу «Права справа», в Донецьк 
та Луганськ прибув підрозділ 
спецназу МВС Чеченської Респу-
бліки. Наразі встановлені розквар-
тирування цього підрозділу. В До-
нецьку загін кадировців базується 
в Київському районі, вул. Злітна. В 
Луганську загін спецпризначенців 
розквартирований у приміщеннях 

колишнього Головного управління 
Міндоходів у Луганській області 
за адресою: м. Луганськ, вул. Ко-
цюбинського, 2а (3-й поверх)», — 
повідомив Снєгирьов про місце-
розташування бійців чеченського 
спецназу. 

Більше того, працівникам ана-
літичного відділу «Права справа» 
вдалося дізнатися прізвища двох 
бійців загону спецпризначення. 

«Встановлені прізвища бійців 
загону спецпризначення МВС ЧР: 
Осман Рамзанов, 27.08.1979 р. н., 
та Хусейн Бельтієв», — зазначили 
в організації. 

Сам Снєгирьов припускає, що 
головним завданням спецпідроз-
ділу є усунення лідерів бойовиків, 
котрі відмовляються підпоряд-
ковуватись єдиному керівництву 
«народних республік». 

У краматорського прокурора та його зама 
знайшли понад п’ять мільйонів 

У кабіні пілотів польського літака, на 
якому розбився Качинський, пили пиво 

Пілотів урядового літака Ту-154 
Республіки Польща, що впав 

10 квітня 2010 року поблизу Смо-
ленська, змушували посадити лі-
так. Про це свідчать записи борто-
вих самописців, передає «5 канал» 
із посиланням на польські ЗМІ. 

При цьому сторонні особи по-
стійно відволікали пілотів від ро-
боти. 

«Постійне вгамовування сто-
ронніх осіб, які заважали пілотам 
посадити літак, наприклад керів-
ника повітряних сил, і навіть пили 
пиво у кабіні пілотів за півгодини 

до катастрофи. Упродовж 20 хви-
лин перед катастрофою магніто-
фон зареєстрував аж сім спроб 
утихомирення й тиші. Від звичай-
ного «Тсссс!», «Тихо там», «Вийти 
звідси!» аж до «бл..., перестаньте, 
прошу» за 2 хвилини до катастро-
фи», — цитує польська радіостан-
ція RMF FM записи самописців. 

Також повідомляється, що 
приблизно за півгодини до тра-
гедії стюардеса запропонувала 
неідентифікованій особі у кабіні 
пілотів пиво, й ця особа його ви-
пила. 

Прокуратура: 
керівництво 
«Борисполя» вкрало 
сім мільйонів 

Події

Кредити на нерухомість 
і автомобілі банки давати 
не будуть 
Фінансові установи не зацікавлені видавати населенню 
кредити, тому взяти позику на дорогу покупку стало 
практично неможливо. Хоча на ринку все ще мож-
на знайти банк, готовий профінансувати клієнта на 
купівлю квартири. Але від останнього вимагаються не 
менше 50% початкового внеску, бездоганна кредитна 
історія та документально підтверджені доходи, що в 
2–3 рази перевищують розмір щомісячного платежу. 

Бойовики стягують сили й готуються 
до наступу 

Заступник командувача АТО 
полковник Валентин Федичев 

відзначає передислокацію військо-
вої техніки бойовиків і прогнозує 
їхній наступ. 

«Усупереч усім пунктам Мін-
ських домовленостей, бойовики 
«ДНР» і «ЛНР» продовжують го-
туватися до наступальних дій. Для 
цього з м. Антрацит на Дебальцеве 
1 квітня проїхало 3 танки, 5 РСЗВ 
«Град», 7 вантажних автомобілів із 
боєприпасами», — сказав Федичев.

Заступник командувача АТО 
також зазначив, що 31 березня з 
Росії, через КПП «Ізварино», у бік 
Луганська в’їхала колона військо-
вої техніки в складі 8 вантажних 
автомобілів із боєприпасами й 
військовим майном. 

Федичев заявив, що серед ван-
тажів, які 26 березня доправив 
черговий російський «гуманітар-
ний конвой» і які розвантажили в 
Іловайську, були радіоелектронні 
прилади, танкові й переносні ра-
діостанції, «а не борошно, масло й 
ліки». 

Він закликав жителів Донба-
су чинити спротив бойовикам на 
окупованих територіях, які вико-
ристовують мирних жителів для 
забезпечення військової техніки. 

«Бойовики «ЛНР» руками лу-
ганчан на території Лугансько-
го тепловозного заводу й заводу 

«Маршал» ремонтують військову 
техніку бойовиків, із якої вони зби-
раються стріляти по українських 
солдатах», — заявив Федичев. 

За його словами, донецькі за-
лізничники 1 квітня забезпечили 
прибуття на станцію Дебальцеве 
чергового ешелону з військовою 
технікою й постачили її пальним. 

«31 березня на залізничну стан-
цію Іловайськ прибуло 6 цистерн 
із паливом, а на станцію Амвросі-
ївка — 20 платформ із гусеничною 
військовою технікою», — додав за-
ступник командувача АТО. 

«Немає сумніву: коли донецькі 
залізничники побачать розстріля-
ні з російських танків житлові бу-
динки з мирними жителями, вони 
відчують причетність до цього 
злочину», — заявив Федичев. 

Прокуратура Київської області 
розпочала кримінальне прова-

дження за фактом привласнення ке-
рівництвом аеропорту «Бориспіль» 
понад семи мільйонів гривень шля-
хом несплати прибутку до бюджету. 

Про це повідомляє прес-служба 
прокуратури. 

Зокрема, фінансовим планом на 
2014 рік було визначено відрахуван-
ня частини прибутку до держбю-
джету в розмірі 30%, однак керівни-
цтво летовища у звіті про виконання 
фінансового плану облікувало збит-
ки, в той час як фактично отримало 
прибуток за підсумками дев’яти мі-
сяців 2014 року. 

Як наслідок, до бюджету не спла-
чено понад сім мільйонів гривень 
прибутку, зазначають у відомстві. 

Проводиться досудове розсліду-
вання за статтею про привласнення 
чужого майна шляхом зловживання 
службовим становищем в особливо 
великих розмірах. 

Заступник Авакова «погорів» під час 
обшуку робочого кабінету 

Лукашенко: «Якщо росіяни вирішать 
завоювати Білорусь, ми будемо воювати» 

Від служби в армії 
звільнено студентів, 
аспірантів та 
докторантів 


