
Такі цифри навела міністр охо-
рони здоров’я Бельгії Маггі де 

Блок, повідомляє RTBF.
За її словами, 22 березня унаслі-

док вибухів у будівлі аеропорту За-
вентем загинули 11 осіб, 81 людина 
поранена. Жертвами вибухів в аеро-
порту Брюсселя стали 13 осіб, ще 35 
отримали поранення

Вибухи в аеропорту офіційно 
визнані терактом. Передбачається, 
що один із них вчинив смертник. 
Виявляється, бельгійська розвідка 
мала у своєму розпорядженні відо-
мості про підготовку терористичних 
актів, але місце та час були невідомі. 

За інформацією бельгійських 
ЗМІ, вибухи в аеропорту Брюсселя 
пролунали біля стійки реєстрації 
авіакомпанії AmericanAir.

Після вибухів у аеропорту Брюс-
селя влада Бельгії запровадила в 
країні четвертий — найвищий — 
рівень терористичної загрози. За 
деякими відомостями, перед вибу-
хами в аеропорту були чутні звуки 
пострілів, а також вигуки арабською 
мовою. Одна зі станцій, де стався ви-
бух, розташована поблизу від струк-
тур ЄС, друга — в районі, де живуть 
мігранти. 

Як відомо, кілька днів до цього в 
Брюсселі був затриманий Салах Аб-
деслам — основний підозрюваний у 
справі про теракти в Парижі. 

Як стало відомо пізніше, теро-
ристичне угруповання «Ісламська 
Держава» взяла на себе відповідаль-
ність за теракти в Брюсселі

Як передають єгипетські ЗМІ, 
цю заяву розповсюдило пов’язане 
з угрупованням інформагентство 
«Амак» . Терористи погрожують но-
вими нападами в Європі.

У цей же час Комітет державної 
безпеки Білорусі має інформацію, 
що ймовірними організаторами те-
рористичної атаки на Брюссель є 
білоруси.

Про це заявив прес-секретар 
КДБ Дмитро Побяржін, передає «Ра-
діо Свобода Білорусь».

Раніше низка ЗМІ повідомила 
про причетність білоруських братів 

Івана й Олексія Довбашів до органі-
зації терактів у Брюсселі. Вони є бо-
йовиками «Ісламської Держави». У 
кінці лютого 2016 року брати нібито 
виїхали з Білорусії на територію 
Бельгії в супроводі співвітчизника 
Марата Юнусова.

«Ці особи КДБ відомі, щодо них 
проводиться перевірка», — розповів 
Побяржін.

Порошенко оголошує демобілізацію 
четвертої хвилі

Про це глава держави заявив на 
зустрічі з бойовими команди-

рами 22 березня.
«Останні цифри укладення 

контрактів, які відбулися з почат-
ку поточного року, дають нам усі 
підстави для оптимізму. До трену-
вальних і навчальних центрів уже 
спрямовано 13 тисяч військовос-
лужбовців, які уклали контракт у 
цьому році», — сказав він.

«Це дає можливість значно по-
силити і мотивацію, і якість під-
готовки, і відповідним чином ско-
ротити плани щодо мобілізації», 
— додав Порошенко.

«До речі, маю ще одну приємну 
новину. Цього тижня я підпишу 
указ про демобілізацію військо-
вослужбовців четвертої хвилі. 
Вони матимуть можливість, від-
служивши, відправитися додому», 
— заявив Президент.

За його словами, для реалізації 
завдань сьогодення буде проаналі-
зовано та суттєво скорочено пла-
ни щодо мобілізації.

«Моє завдання — щоби левова 
частина комплектації (армії) від-
бувалася через контрактну скла-
дову. Тому темп укладання контр-
актів наказую не збавляти, а лише 
нарощувати», — сказав Порошен-
ко.

«Вимагаю від усіх командирів 
усіх рівнів взяти процес комплек-
тування під особистий контроль 
на всіх етапах його реалізації — 
від військкомату до конкретного 
підрозділу, щоб у гонитві за кіль-
кісними показниками ми не по-
вторювали минулих помилок», — 
наголосив Порошенко.

За словами Президента, на 
сьогодні армія укомплектована 
особовим складом, «одягнена, на-
годована, вмотивована, краще за-
безпечена озброєнням та військо-
вою технікою», ніж було 2 роки 
тому, — і «це не показуха».

«І «волонтерський десант», і 
інспектори Міністерства оборони, 
і незалежні перевірки підтверджу-
ють: у 99% випадків ті реформи, 
які нами запроваджені, приносять 
свої плоди», — сказав він.

Президент також зазначив, що 
декілька днів тому він підписав 
«важливі документи для підви-
щення обороноздатності» Украї-
ни.
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У «списку Савченко», переданому 
Порошенком лідерам ЄС, немає Путіна

Співробітники Служби безпеки 
України викрили контрабанд-

ну схему поставок в України засо-
бу для протруювання збіжжя, який 
згідно із законодавством є токсич-
ною речовиною для живих організ-
мів, повідомляє прес-центр СБУ.

Правоохоронці затримали мі-
кроавтобус після проходження 
митного та прикордонного контр-
олю на посту «Тиса» в Закарпат-
ській області. Під час огляду авто 
співробітники спецслужби ви-
явили тридцять літрів отруйного 
засобу, прихованого від митного 
контролю. Згодом шістдесят літрів 
отрути було виявлено ще в двох 
машинах.

Було встановлено, що контр-
абандна продукція накопичува-
лася неподалік кордону. Після за-
тримання кур’єрів зловмисники 

намагалися приховати ще понад 
чотириста літрів отруйної речови-
ни. За висновками експертів, ріди-
на є фальсифікатом відомої торго-
вої марки. Вартість такого обсягу 
справжнього засобу становить 3,5 
мільйона гривень.

За оперативною інформацію, 
організатори замовили контр-
абандне перевезення в Україну 
понад трьох тонн небезпечної ре-
човини. Поставки більшої частини 
отрути блоковані правоохоронця-
ми. Відкрито кримінальне прова-
дження за ст. 201 Кримінального 
кодексу України. Тривають невід-
кладні оперативно-слідчі дії для 
встановлення та притягнення до 
відповідальності організаторів 
контрабандного каналу та їхніх 
можливих спільників серед контр-
олюючих органів.

Яценюк поступиться прем’єрством, якщо отримає посаду 
Генпрокурора

 Місце чинного глави Уряду Арсе-
нія Яценюка, ймовірно, займе 

нинішній голова Верховної Ради Во-
лодимир Гройсман. Про це повідо-
мляє видання «Апостроф» із поси-
ланням на поінформовані джерела.

За відомостями джерела, канди-
датура спікера парламенту спершу 
буде запропонована на з’їзді «Блоку 
Петра Порошенка». Кандидатура 
Яресько також може бути запропо-
нована на з’їзді, але тільки для того, 
щоб наочно продемонструвати, що 
міністр фінансів не користується 
підтримкою партії, у якої найбільше 
місць у парламенті. Після чого, розу-
міючи «всю безвихідність ситуації», 
з’їзд «БПП» затвердить кандидатуру 
Володимира Гройсмана.

Співрозмовник також розпо-
вів, що в найближчий четвер варто 
очікувати, що за кандидатуру Воло-
димира Гройсмана на пост Прем’єра 
проголосують фракції «Блок Петра 
Порошенка», «Народний фронт», 
«Радикальна партія» і депутатська 
група «Відродження». Відповідні до-
мовленості між фракціями вже до-
сягнуті.

За попередніми домовленостя-
ми, Яценюк погодився поступитися 
місцем Прем’єра, але хоче для себе 

«зрозумілих» політичних перспек-
тив.

Яценюку пропонували очолити 
Нацбанк. Згодом був варіант із голо-
вою Конституційного Суду. Однак 
Прем’єр, як стверджує поінформо-
ване джерело, бачить себе Генпроку-
рором і категорично відмовляється 
йти в Раду по одному з вільних ма-
жоритарних округів.

Крім того, у разі відставки Яце-
нюк вимагає для своєї команди на-
ступні пости: спікера Верховної 
Ради — для Андрія Парубія, глави 
МВС — для Арсена Авакова, глави 
Мін’юсту — для Павла Петренка, 
глави Міносвіти, ймовірно, — для 
Лілії Гриневич.

Однак «БПП» не хоче віддава-
ти Яценюку Мін’юст, бо команда 
Порошенка бачить на цьому посту 
нинішнього заступника голови АП 
Олексія Філатова. Водночас, за ін-
формацією співрозмовників «УП», 
на Мінекології вже претендують 
«Батьківщина» та «Радикальна пар-
тія», яких вмовляють повернутись у 
коаліцію. 

Крім того, у майбутньому Каб-
міні можуть з’явитися нові євро-
пейські реформатори. Так, іде об-
говорення участі в уряді польського 

реформатора Лешека Бальцеровича, 
який раніше заявляв, що Прем’єром 
в Україні бути не хоче, але не виклю-
чав, що може допомогти з реформа-
ми.

Також на місце міністра фінансів 
може прийти колишній словацький 
міністр економіки Іван Міклош. Од-
нак, за словами співрозмовників, 
Міклош може з’явитися лише в разі, 
якщо від роботи в уряді відмовиться 
Наталія Яресько.

Розмови щодо виходу Яресько з 
уряду з’явилися через те, що главою 
Фіскальної служби може стати нар-
деп Ніна Южаніна, у якої відкритий 
конфлікт із Яресько.

Точно в новому уряді не буде 
чинних міністрів економіки Айвара-
са Абромавичуса та інфраструктури 
Андрія Пивоварського.

На місці Пивоварського в «НФ» 
бачать Максима Бурбака, який пра-
цював на цій посаді в першому уряді 
Яценюка. Однак «БПП» така ідея не 
до вподоби.

Крім того, у Кабмін на посаду 
першого віце-прем’єра може пере-
йти глава Адміністрації Президента 
Борис Ложкін. Якщо це відбудеться, 
то АП може очолити Віталій Коваль-
чук.

Унаслідок трьох вибухів у 
Брюсселі загинули 26 людей, 146 
— поранено

У так званому «Списку Савчен-
ко», який Президент України 

Петро Порошенко 17 березня пе-
редав лідерам ЄС — главі Євро-
парламенту Мартіну Шульцу та 
Президенту Європейської ради 
Дональду Туску, — немає прізвища 
Президента РФ Володимира Путі-
на. Це підтверджує документ, що 
потрапив у розпорядження «Радіо 
Польща».

«Я отримав цей список і до-
ручив моїм службам перевірити 
його. І я його проаналізую разом 
з іншими інституціями», — сказав 
Мартін Шульц.

У список, під назвою «Пропо-
зиції по списку осіб, відповідаль-
них за незаконне утримання Надії 
Савченко», влада України внесла 
главу ФСБ Росії Олександра Борт-
нікова, голови СКРФ Олександра 
Бастрикіна, керівника головного 
слідчого управління СКРФ Олек-
сандра Щукіна, російських слід-
чих, прокурорів і суддів — усьо-
го 46 осіб. Крім того, українська 
сторона пропонує ввести санкції 
стосовно двох громадян України: 

голови так званої ЛНР Ігоря Плот-
ницького та одного з лідерів само-
проголошеної «республіки» Вале-
рія Болотова.

Крім того, до списку осіб, щодо 
яких пропонується ввести санкції, 
прикріплений перелік «україн-
ських громадян, яких Росія неза-
конно утримує на своїй території.» 
Він включає 11 прізвищ, серед 
яких, зокрема, Надія Савченко, 
Микола Карпюк, Олег Сенцов, 
Олександр Кольченко, Олександр 
Костенко та ін.

Нагадаємо, на початку березня 
низка депутатів Європарламенту 
закликали Євросоюз ввести пер-
сональні санкції проти Президен-
та Росії Володимира Путіна і ще 
28 осіб у зв’язку з «незаконними», 
на думку депутатів, діями щодо 
Надії Савченко. Підписи під до-
кументом поставили 57 депутатів. 
Під санкціями вони мали на увазі 
заборону на в’їзд у ЄС, заморожу-
вання активів і конфіскацію всьо-
го майна фігурантів на території 
Євросоюзу.

Майже 40% зароблених 
грошей українці 
витрачають на продукти 
За 2015 рік українські сім’ї на свої споживчі 
потреби витратили 1 трлн 325 млрд 535 млн 
грн, повідомляє Державна служба статистики 
України. Левова частка — 38,4% — пішла на 
купівлю продуктів харчування та безалкоголь-
них напоїв — понад 509 млрд грн. На оплату 
житлово-комунальних послуг українцям до-
водиться віддавати 14,8% своїх грошей.

Донецький суд Ростовської 
області визнав винною 
українську льотчицю та депутата 
Надію Савченко
Суд призначив міру покарання — 22 роки в’язниці та 
штраф 30 тисяч рублів. У рахунок покарання суд вніс пере-
бування Надії під вартою з 30 червня 2014 року. Таким чи-
ном, Савченко повинна провести в колонії 20 років. Раніше 
суд припинив кримінальне переслідування Савченко щодо 
замаху на життя мирних громадян.

200 
Стільки мільйонів гривень склав що-
місячний обіг двох конвертаційних цен-
трів, які «накрили» співробітники Служби 
безпеки України під час масштабної спе-
цоперації в Києві та Дніпропетровську. 
Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Події

СБУ перекрила контрабандний канал 
ввезення отруйних речовин


