
Російська окупаційна влада 
Криму краде газ із родовища 

в Херсонській області. Про це на 
своїй сторінці в Facebook повідо-
мив керівник Центру військово-
політичних досліджень Дмитро 
Тимчук. 

За його словами, щодня само-
проголошена влада Криму краде в 
України близько 50 тисяч кубоме-

трів газу. 
«Російські військові встано-

вили блокпости неподалік Ара-
батської стрілки на території Хер-
сонської області й прикривають 
таким чином місце видобутку газу, 
звідки і йде злодійство. Київ ніяк 
не реагує навіть на словах. І це 
дуже дивно», — відзначив Тимчук. 

В останні місяці ми були свідками 
того, як відстоювала свою неза-
лежність Україна. Вона її відстояла, 
поки що, на цей момент... Вона 
одержала перепочинок, украй 
необхідний для перегрупування 
сил, формування уряду, створення 
армії, підняття економіки. Разом із 
Україною перепочинок для осмис-
лення того, що сталось, отримала 
і решта світу. Цей перепочинок 
не буде довгим, тому що голо-
вним завданням Путіна все одно 
залишається захоплення України. 
Український комплекс Путіна 
тепер можна порівняти тільки з 
польським комплексом Сталіна і 
єврейським комплексом Гітлера. 

Путіну не можна вірити, з ним 
не можна домовитися: пообіцявши 
і підписавши, він усе одно обдурить 
при першій можливості, як обдурив 
із Кримом у березні 2014 року. Поді-
бно до Термінатора з однойменного 
фільму з участю Шварценеггера, він 

не відступить, не зупиниться і не за-
спокоїться, поки не буде зметений 
часом. Як звичайно в історії, він упа-
де сам — під вагою звалених на себе 
завдань (після того, як перерве пере-
починок). 

Зараз у Кремлі на надзвичайну 
нараду скликані всі силові відом-
ства. Питання, яке належить вирі-
шити Путіну: що робити у зв’язку 
з останніми подіями в Україні? 
Останні події — це результати вибо-
рів. Вони свідчать про те, що Україна 
єдина, що розколу на Захід і Схід не-
має, що це фантом, вигадка, фікція 
російського телебачення (котре ді-
яло згідно з інструкціями Кремля); 
сепаратисти в Луганську–Донецьку 
нечисленні й не можуть вижити без 
військової підтримки Росії. Украї-
на — не Молдова. Придністров’я в 
Україні створити не вдасться. Агре-
сія Росії призвела до прямо проти-
лежного результату. «Економічні 
санкції у світі мають ефект бумеран-
га», — сказав Путін. Він помилився. 

«Ефект бумеранга» має військова 
інтервенція однієї держави проти 
іншої. Цей бумеранг уже летить у бік 
Путіна. 

Після проведених в Україні ви-
борів найпростіше зробити висно-
вок, що загроза великої війни мину-
ла і Путін уже програв. Путін дійсно 
програв. Він програв у ті березневі 
дні, коли російська армія захопила 
Кримський півострів. Цей півострів 
обов’язково буде повернено Україні. 
Проблема в тому, що Путін про це не 
знає. Він не підозрює, що битва про-
грана. Він щиро вважає, що сутичка 
тільки починається. Тож продовжу-
ватиме задуману ним війну. 

Вже кілька разів, у різних варі-
антах, від різних високопоставлених 
осіб, включаючи Путіна на економіч-
ному форумі в Санкт-Петербурзі 23 
травня 2014-го, ми чули про «новий 
порядок», який повинен бути засно-
ваний у світі. До цього про «новий 
порядок» ми чули від Гітлера і його 
товаришів по партії. Не випадково 

навіть делікатний принц Чарльз, 
який зазвичай не втручається в по-
літику, порівняв Путіна з Гітлером. 
Путіна більше ні з ким порівнювати. 
Він так і увійде в історію — як росій-
ський Гітлер. А вже що писатимуть 
у підручниках про його вірного пол-
ководця Шойгу, навіть я не візьмуся 
передбачити. 

Починаючи з травня цього року 
пенсії державним службов-

цям (зокрема й народним депута-
там, науковцям, прокурорам) при-
значатимуть із розрахунку 70% від 
заробітної плати, а не 80%, як це 
було раніше. 

Про це на брифінгу 22 трав-
ня повідомила заступник голо-
ви правління Пенсійного фонду 
України Валентина Нікітенко. 

«З 1 травня при зверненні про 
призначення пенсій державним 
службовцям, науковим працівни-
кам, прокурорам, народним депу-
татам розмір пенсії призначається 
в розрахунку 70% від одержуваної 
ними заробітної плати», — сказа-
ла вона, не уточнюючи при цьому, 
чи буде перераховуватись уже ви-
плачувана пенсія цим категоріям 
пенсіонерів. 

Крім того, за її словами, цим 
категоріям населення також при-
пинять видавати одноразову ви-
плату в розмірі 10 пенсій, тоді як 
для вчителів і лікарів (за умови 
30 років стажу роботи в держав-
них чи комунальних закладах осві-
ти чи охорони здоров’я у жінок і 
35-ти — у чоловіків) ця норма буде 
збережена. 
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Із травня депутатам і прокурорам 
знижують пенсії 

У Горлівці на очах особового 
складу були публічно страче-

ні (розстріляні) начальник кри-
мінальної міліції Калінінського 
району міста Роман Бабюк і на-
чальник карного розшуку цього 
ж району Дмитро Крикунов, по-
відомляє «ОстроВ». 

Страта відбулась об 11.30 на 
території Горлівського УБОЗу. 
Наказ зачитав колишній коман-
дир батальйону ППС Шульжен-
ко. Виконали присуд терорист 
Безлер і його команда. 

«Одягли мішки на голову і 
розстріляли», — розповідає оче-
видець. Причиною страти теро-
ристи назвали «порушення при-
сяги ДНР». 

Порошенко потратив 
на вибори понад 
90 мільйонів гривень 
Про це на брифінгу повідомив керівник 
об’єднаного штабу кандидата в Президенти Петра 
Порошенка Віталій Ковальчук. «У виборчий фонд 
Петра Порошенка було залучено трохи більше 
90 мільйонів гривень», — сказав Ковальчук. 
Остаточні дані він пообіцяв надати відразу ж після 
закінчення виборчої кампанії. 
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стільки мільйонів осіб у світі 
займаються примусовою пра-
цею. Міжнародна організація 
праці підрахувала, що доходи 
від незаконного використан-
ня примусової праці переви-
щують $150 млрд на рік. 

Українці на виборах 25 травня об-
рали Президента вже у першому 
турі. Офіційні результати будуть 
пізніше, після підрахунку голосів 
із мокрими печатками. Але те, що 
Петро Порошенко — п’ятий Пре-
зидент України, — факт доконаний. 
На посаді Президента він зіштов-
хнувся з низкою викликів, яких не 
мав жоден український глава дер-
жави: окуповано Крим, на Донбасі 
фактично йде громадянська війна, 
економічна ситуація в країні вкрай 
погана. Треба сказати чесно, що жо-
ден Президент не отримував країну 
в таких несприятливих умовах. 
Часу на розкачку в нового глави 
держави немає. Петро Порошенко, 
не очікуючи офіційних результатів, 
уже окреслив свої пріоритети. 

ЕКОНОМІКА 

Пріоритетом нової влади буде 
євроінтеграція та боротьба з коруп-
цією. 

— Ми маємо рішучі амбітні пла-
ни з модернізації країни. Серед прі-
оритетів будуть боротьба з коруп-
цією, рішучі кроки з відновлення 
незалежності судової гілки влади, 
— сказав Порошенко. 

Про серйозність наміру йти 
шляхом економічних реформ свід-
чить той факт, що в команду нового 
Президента як його радники можуть 
увійти екс-глава Грузії Михайло Са-
акашвілі та колишній грузинський 
міністр економіки Каха Бендукідзе, 
який є автором «грузинського еко-
номічного дива». Принаймні про це 
заявив соратник Порошенка Віталій 

Кличко. Крім того, Петро Порошен-
ко сказав, що на посту Прем’єр-
міністра і надалі залишатиметься 
Арсеній Яценюк. 

ВІЙНА 

Економічні реформи не можливі 
без встановлення миру в Україні. 

— Мир у країні та мир на Сході 
є моїм першим пріоритетом. Мир 
можна побудувати лише через діа-
лог із людьми. Я готовий і рішуче на-
лаштований на цей діалог — із усіма 
мешканцями Донбасу, незалежно від 
того, яку політичну позицію вони 
займають, — заявив Порошенко. 

За його словами, новий гарант 
має бути «президентом усіх україн-
ців», захистити людей від тих, хто зі 
зброєю, забезпечити робочі місця і 
створити умови, щоб люди поверну-
лися до роботи. 

Він запевнив, що діалог «буде 
ефективним», бо владі «є що запро-
понувати» мешканцям Донбасу — 
починаючи від гарантій безпеки та 
захисту прав, зокрема щодо «вико-
ристання російської мови в усьому 
регіоні, в тому числі на офіційному 
рівні», та завершуючи «потужною 
системою децентралізації влади». 

— Для тих, хто сьогодні взяв у 
руки зброю, але не причетний до 
вбивств і злочинів, буде запропо-
нований механізм амністії. Складіть 
зброю, скористайтесь амністією та 
долучайтеся до нормального мирно-
го життя з твердими гарантіями ва-
шої безпеки, — заявив Порошенко. 

Водночас із терористами розмо-
ва буде інакшою. 

— Той, хто відмовляється склас-

ти зброю, той, хто відмовляється 
брати участь у переговорному про-
цесі, той, хто відмовляється бути 
партнером установлення миру на 
Донбасі… той не є партнером і той 
не буде стороною переговорів, бо з 
терористами переговорів не ведуть, 
— заявив Порошенко. — Їм байдужа 
федералізація, їм байдужа російська 
мова, їхня мета — перетворити Дон-
бас на Сомалі, де вони будуть прави-
ти лише силою автомата. Я ніколи не 
дозволю таких дій на території дер-
жави. І впевнений, що весь світ буде 
з нами. І я сподіваюся, що й Росій-
ська Федерація також підтримає мої 
підходи з урегулювання ситуації на 
Сході. 

КРИМ 

Одним із пріоритетних завдань 
новообраного глави держави має 
стати також вирішення «кримського 
питання». 

— Одним із пріоритетів діяль-
ності президента, всієї української 
влади буде вирішення «кримського 
питання»: повернення Криму Украї-
ні, захист українців, що проживають 
у Криму та які через своє «україн-
ство» зараз відчувають надзвичайно 
високий тиск», — заявив він на бри-
фінгу в Києві. 

БІЗНЕС 

На запитання, чи готовий він 
як президент продати свій бізнес чи 
передати, Порошенко відповів, що 
«зараз дано доручення щодо підбо-
ру інвестиційного консультанта, ін-
вестбанку, який починає відсьогодні 
інтенсивну підготовку до продажу 
головного активу». 

— Єдине — я також наголошу-
вав на цьому під час виборчої кам-
панії — «5 канал», як власність, що 
також мені належить, не буде прода-
ний, — заявив Порошенко. 

Цю позицію вже розкритикува-
ли в ОБСЄ. В Організації з безпеки 
та співробітництва в Європі вважа-
ють за необхідне для Петра Поро-
шенка продати «5 канал», власником 
якого він є. Таку думку в своєму 
мікроблозі Twitter висловила пред-
ставник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Дуня 
Міятович. 

«Одним із перших кроків на по-
саді Президента України для Петра 
Порошенка повинен бути продаж 
телеканалу, який йому належить», — 
написала вона. 
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Історик Фельштинський: Путін дійсно програв 

Пріоритети Президента 
Петра Порошенка 

Порошенко пообіцяв, що АТО триватиме 
не місяці, а години 

Події

Україна почала процес виходу 
з СНД 
Україна починає процес виходу зі Співдружності Незалеж-
них Держав. Про це повідомив секретар Ради національ-
ної безпеки й оборони України Андрій Парубій. «На РНБО 
було прийнято рішення не тільки припинити головування 
в СНД, але й почати процес виходу з СНД», — сказав 
Парубій. Крім того, за його словами, прийнято рішення 
виробити план проведення на території України спільних 
навчань української армії та союзників — гарантів без-
пеки України. Відповідне звернення до країн-гарантів уже 
підготовлено, додав він. 

Росіяни у Криму щодня крадуть в України 
газ 

У Горлівці 
терористи 
публічно 
розстріляли 
міліціонерів 

За словами лідера президент-
ської гонки, перші кроки нової 

влади України будуть спрямовані 
на підвищення боєздатності укра-
їнської армії та правоохоронних 
органів. 

Порошенко пообіцяв, що АТО 
триватиме не місяці, а години, в 
чому незабаром можна буде пере-
конатися. 

Новообраний глава держави 
наполягає на продовженні антите-

рористичної операції на Сході, та 
виступає за зміну її формату. 

«Антитерористична операція 
повинна бути «ефективнішою й 
проведена в коротші терміни», а 
частини та підрозділи силовиків 
— мати краще озброєння, амуні-
цію. 

«АТО може і не буде трива-
ти два-три місяці. Вона повинна 
і буде тривати години», — заявив 
Порошенко. 


