
Служба безпеки України зне-
шкодила в Києві організоване 

злочинне угруповання, яке налаго-
дило стійкий канал постачання вог-
непальної зброї і вибухівки для се-
паратистських бандформувань, які 
діють у східних областях України. 
Про це на брифінгу в столиці заявив 
глава СБУ Валентин Наливайченко. 

«У Києво-Святошинському ра-
йоні затримано вісьмох громадян, 
у яких вилучено озброєння, а саме: 
сім автоматів, два кілограми вибу-
хової речовини — пластиду — з де-
тонаторами. Затримані намагались 
організувати підрив», — сказав На-
ливайченко. 

У прес-службі СБУ уточнили, 

що у членів угруповання, крім ви-
бухівки, вилучено п’ять одиниць ав-
томатичної зброї марки «Скорпіон», 
автомат Калашникова — АКСУ, сім 
бойових пістолетів марок ПМ, ТТ і 
системи револьвер, п’ять гвинтівок, 
два карабіни та понад чотири тисячі 
набоїв. 

Силовики встановили, що зброя 
та вибухова речовина призначалися 
бандформуванням для вчинення те-
рористичних актів і диверсій задля 
дестабілізації суспільно-політичної 
ситуації під час виборів Президента 
України. 

«У рамках розпочатого кримі-
нального провадження проводяться 
обшуки та допити в різних областях 

України», — зазначили в Службі без-
пеки. 

У відомстві також нагадали, що 
протягом березня–травня 2014 року 
органи та підрозділи СБУ у вза-
ємодії з іншими правоохоронними 
органами провели 184 цільових опе-
ративно-профілактичних операції з 
припинення незаконного обігу засо-
бів ураження. 

Зокрема, було припинено 
110 фактів незаконного обігу засо-
бів ураження (з них вісім випадків 
— контрабанда), вилучено 877 оди-
ниць зброї, 1,055 мільйона набоїв, 
322,23 кг вибухових речовин, 1169 
вибухових пристроїв (гранати, міни, 
саморобні пристрої тощо). 

За словами глави відомства 
Сергія Шойгу, виведення 

військ від кордонів із Україною  
відбудеться в два етапи: спочат-
ку військові здійснять марш до 
станцій навантаження, а потім 
поїздами будуть доставлені до 
місць своєї постійної дислокації.

«Після завершення навчання 
в польових умовах на віддалених 
полігонах підрозділи здійснять 
марші, які пройдуть комбінова-
ним способом: спочатку своїм 
ходом до станцій завантаження, 
а потім залізничним транспор-
том до пунктів постійної дис-
локації», — повідомили в росій-
ському Міноборони. 

Крім того, у цей момент у 
районах проведення планових 
польових виходів командири 
уточнюють маршрути і порядок 
висування на станції наванта-
ження, особовий склад здійснює 
демонтаж наметових таборів, 
завантаження обладнання, ма-
теріальних засобів і формування 
колон автомобільної та броне-
танкової техніки. 

«Мотострілкові, танкові, ар-
тилерійські, інженерні, розвід-
увальні й інші підрозділи вико-
нали весь комплекс навчальних 
заходів згідно з планом бойової 
підготовки на віддалених полі-
гонах у зазначених областях», — 
повідомляє оборонне відомство 
Росії. 

Крім того, представник 
так званої «Донецької народ-
ної республіки» в російському 
Ростові-на-Дону Едуард Попов 
поскаржився на те, що місцевим 
журналістам уже не цікаві про-
блеми ДНР. Також він провів 
переговори з однією з великих 
російських паливних компаній, 
у ході яких просив допомогти з 
забезпеченням самопроголоше-
ної республіки паливом, проте 
отримав відмову. 

Відомості.інфо

№19 (711) 

22 – 28 травня 2014 року

http://www.vidomosti.info/

Російські війська 
готують 
до відведення 
на місця постійної 
дислокації 

Експертиза встановила, що біль-
шість людей, що загинули в 

одеському Будинку профспілок 
2 травня, отруїлися хлороформом. 
Про це на брифінгу розповів слід-
чий у цій справі Віталій Сокаль. 

За його словами, в Будинку 
профспілок «виявили хлороформ, 
випаровування якого призводить 
до зупинки дихання, що і сталося 
— 32 людини загинули». За інфор-
мацією слідчого, суміш зберігала-
ся там не один день. 

Також він зазначив, що склад-
но встановити причину загорян-
ня Будинку профспілок, оскільки 
«пляшки з запальною сумішшю 
кидали і з верхніх поверхів, і з за-

хопленого наметового містечка 
проросійських активістів». Щоб 
більш ретельно провести експер-
тизу, зразки направлено до Ізраї-
лю. 

Терористи починають 
«націоналізацію» 
підприємств олігархів 
Після проведення на сході України поперед-
жувального страйку проти діяльності терорис-
тів-сепаратистів, який ініціював олігарх Ринат 
Ахметов, екстремісти заявили, що починають так 
звану націоналізацію підприємств на Донеччині. 
«Ахметов зробив свій вибір. На жаль, цей вибір 
проти народу Донбасу», — пише один із лідерів 
самопроголошеної ДНР Пушилін. 

4,6
стільки мільярдів гривень 
фінансування отримало 
Міністерство оборони на 
українську армію від Кабміну, 
ще 122 мільйони надійшло від 
звичайних українців у якості 
пожертв. 

Майже одночасно Путін заявив 
про відведення російських військ 
від кордонів України у зв’язку з 
закінченням навчань, а головний 
мільйонер Донбасу Ахметов про-
голосив боротьбу з сепаратистами. 
Обидва вичікували, тягнули час. В 
обох на руках пролита кров людей. 
Що ж сталося, чому не пішло за 
заданим сценарієм, розмірковує 
Геннадій Люк у матеріалі для УП. 

ПУТІНУ НЕ ПОТРІБЕН ДОНБАС 
У СКЛАДІ РОСІЇ 

Путін, на відміну від багатьох 
жителів Донбасу, прекрасно знає, що 
палкі промови представників Партії 
регіонів про те, буцімто «Донбасс со-
держит Украину», — блеф. Російська 
економіка, яка й без того на порозі 
стагнації, такого тягаря просто не 
витримає. До того ж ці варіанти за-
грожують третім рівнем санкцій. 

Главі РФ потрібен Донбас у скла-
ді України, щоб збиткові шахти і со-
ціалку утримував український, а не 
російський бюджет, але у статусі, 
коли де-факто регіоном керуватиме 
Росія руками маріонеткової місцевої 
еліти. Механізмом досягнення тако-
го статусу має стати федералізація. 
Видатки — Україні, бонуси — Росії. 
Така собі російська федеральна об-
ласть, утримувати яку буде Україна. 

Для реалізації цього плану Пу-
тіну потрібно було забезпечити дві 
обов’язкові умови: 

а) надати російській мові спеці-
альний статус, що дало б додаткову 
можливість пояснити «особливу 
участь» Росії в справах Донбасу; 

б) запровадити конституційно 
закріплений механізм, який би ро-
бив владу Києва над Донбасом чисто 
символічною. 

Для чого тоді кремлівський 
вождь зосередив величезну армію на 
кордонах України? 

По-перше, для того щоб ство-
рити шалений тиск на Україну й 
змусити її вибрати «менше із зол». 
По-друге, щоб забезпечити «алі-
бі» українським політикам-зрад-
никам, яким відводиться ключова 
роль. Мовляв, я здав/здала мову 
й фактично Донбас, але зате ж 
«врятував»/«врятувала» Україну від 
військового вторгнення Путіна! 

Крим переважна більшість росі-
ян завжди вважала російською тери-
торією, яка «випадково й несправед-
ливо» опинилася в складі України. 
Тому захоплення АРК миттєво під-
няло рейтинг Путіна. І заради утри-
мання Криму росіяни погодяться 
навіть дещо «затягнути пояси». 

Донбас — зовсім інша річ...  Там 
інші масштаби. І наслідки зовсім 
інші. 

АХМЕТОВ 

Ахметову не потрібен Донбас у 
складі Росії: він прекрасно розуміє, 

яке місце в путінській елітній ієрар-
хії йому світить і які можливості до-
ступу до російського бюджету йому 
«нададуть». 

Ось чому олігарх не лукавить, 
коли заявляє про своє бачення Дон-
басу виключно в складі єдиної Укра-
їни. 

Ахметову за будь-якої влади по-
трібен статус фактичного «господа-
ря Донбасу», що дасть йому змогу 
мати й великі прибутки, і дуже сут-
тєву політичну вагу. Для цього йому 
потрібно бути в складі України, але 
при цьому майже не залежати від 
Києва. 

ІНТЕРЕСИ ПУТІНА 
Й АХМЕТОВА ПОВНІСТЮ 
ЗБІГЛИСЯ 

Події в Маріуполі дуже наочно 
продемонстрували реальний стан 
справ. 

Коли міліція в містах Донба-
су шикувалася перед російськими 
підполковниками, Ахметов спосте-
рігав. Коли «народні мери» та «гу-
бернатори» верховодили у Донбасі, 
він спостерігав. Із цього стану його 
не могли вивести навіть тортури 
й убивства сепаратистами мирних 
мешканців Донбасу. 

Але щойно в Маріуполі з’явився 
загін силовиків із Дніпропетров-
ська, з Ахметовим сталося казкове 
перевтілення: замість спостерігання 
й вичікування всі побачили миттєві, 
рішучі й ефективні дії! Те, чого Ах-
метов «не міг» зробити в Донецьку 
й інших містах Донбасу, він миттє-
во реалізував у Маріуполі. За лічені 
години місто перейшло під повний 
контроль Ахметова. 

Як не крути, але напрошується 
висновок: загони російських дивер-
сантів і «народних мерів» Ахметов 
не вважав загрозою для себе. Стан 
терору й страху його цілком влашто-

вував. А от загону з Дніпропетров-
ська відверто злякався. 

Чому Ахметов спокійно спосте-
рігав за «художествами» російських 
підполковників і «народних мерів»? 
Адже формально ті відібрали в ньо-
го реальну владу на Донбасі. Чи не 
тому, що й російські підполковни-
ки, й «народні мери» грають із ним 
у одній команді? Можливо, навіть 
не підозрюючи. Та про це знає Пу-
тін. І знає Ахметов. 

І Ринат Леонідович знає, що всіх 
цих новоявлених «керівників» мо-
ментально приберуть «із пляжу», 
тільки-но вони виконають свою «іс-
торичну місію». А от загонів із Дні-
пропетровська Путін не контролює. 
І це створює реальну загрозу владі 
Ахметова на Донбасі. Дніпропе-
тровськ, схоже, взагалі сидить кіст-
кою в горлі Путіна й Ахметова. 

По-перше, він наочно демон-
струє, що там, де місцева впливова 
еліта цього не хоче, ніякого розгулу 
російських диверсантів і «народних 
мерів» немає. По-друге, Коломой-
ський, на відміну від Турчинова й 
компанії, діє значно креативніше й 
ефективніше. 

Саме Дніпропетровськ фактич-
но зіпсував ключову гру Ахметова-
Путіна. Адже головним завданням 
«народного референдуму» було зо-
всім не просування до реального 
створення ДНР і ЛНР, а імітація «го-
лосу Донбасу» в потрібній Ахметову 
й Путіну інтерпретації. 

Відразу ж після «плебісциту» 
його організатори заявили, що не 
хочуть виходити зі складу України. 
На диво синхронно з Відня подав го-
лос Фірташ — він за єдину Україну, 
але федералізовану. Путін натякнув, 
що у разі конституційно закріпле-
них статусу російської мови та феде-
ралізації він визнає результати пре-
зидентських виборів... 

Але зусиллями «контррефе-

рендуму» Коломойського «голос 
Донбасу» прозвучав зовсім не так 
однобоко, як потрібно було Путіну 
й Ахметову. Тепер їм доведеться по-
яснювати, чому в одному випадку 
«побажання жителів Донбасу» той 
же Ахметов надзвичайно добре чує 
й ставить понад усе, а в іншому — в 
упор не помічає. Якщо, звичайно, 
київська влада не «забуде» викорис-
тати цей ключовий козир. 

ТЕСТ НА ЗРАДУ. ТЕСТ 
НА МАСШТАБНІСТЬ 

Ставлення до питань мови й фе-
дералізації відразу покажуть істин-
не лице й справжній масштаб укра-
їнських політиків. 

Ахметов, який, очевидно, зробив 
ставку не на ім’я в історії, а на стат-
ки й владу, може дозволити собі «не 
розуміти» елементарних речей: що 
справжня повага буває тільки вза-
ємною. 

А тому гасло «Украина долж-
на слышать голос Донбасса» 
обов’язково завжди має супрово-
джуватися відповіддю: «А Донбасс 
должен слышать голос Украины». 
Те, що «человек имеет право на 
родной язык», обов’язково пови-
нно стосуватися не тільки росіян, а 
й українців. А тому мовне питання 
категорично не можна вирішувати в 
односторонньому порядку. Питання 
статусу російської мови може ви-
рішуватися виключно паралельно з 
наданням такого ж статусу україн-
ській мові в Росії. 

Те, що росіяни хочуть отримати 
в Україні, вони зобов’язані надати 
українцям у Росії. Відносини між 
двома братніми народами катего-
рично не можна вибудовувати за 
принципом знаменитого шахрая 
Остапа Бендера: «Одна половина — 
моя, вторая половина — наша». 

Бо вже в недалекій перспекти-
ві це призведе до дуже сумних на-
слідків, коли російська економіка 
«ляже» під непомірною вагою пу-
тінської ідеології, і силовий диктат 
стане неможливим. 

А от політики, які обіймають 
ключові посади в Україні або ре-
ально претендують на них, «не ро-
зуміти» цих базових речей права 
не мають. «Вирішення» питання 
в стилі знаменитої газової угоди 
зразка 2009 року, коли всі умови 
фактично диктувала тільки одна 
сторона, не знімає проблему. У 
такий спосіб проблема лише зага-
няється вглиб, де набуває загроз-
ливих розмірів, що в підсумку при-
зводить до дуже сумних наслідків. 
Тому зняття напруги сьогодні 
методом, який створить потрійну 
напругу завтра, не є справжнім ви-
ходом із ситуації. 

Дуже скоро провідні українські 
політики змушені будуть продемон-
струвати своє справжнє обличчя й 
свій справжній масштаб. 
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У Києві затримали банду, яка озброювала терористів на сході 
України 

Гра Путіна-Ахметова 
Сьогодення

СБУ заарештувала рахунки 
Януковича, Захарченка та Якименка 
Служба безпеки України заарештувала 25 рахунків злочинної 
групи, до якої входили колишні українські високопосадовці. Про 
це на брифінгу повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко, 
передає «Еспресо.TV». Зокрема, за його словами, заарештовано 
11 рахунків екс-президента Віктора Януковича, дев’ять — екс-
глави МВС Віталія Захарченка, 13 — екс-голови СБУ Олександра 
Якименка. «Це гроші, золото — все те, що має бути повернуто в 
бюджет держави», — пояснив Наливайченко. 

Більшість людей в одеському Будинку 
профспілок убили випари хлороформу 


