
Російські ультраправі націона-
лісти заговорили про неспра-

ведливість існування незалежної 
Білорусі в нинішніх кордонах. 
Про це пише Rzeczpospolita з по-
силанням на статтю білоруського 
громадянина Кирила Авер’янова 
на сайті російських націоналістів 
«Спутник и Погром», повідомляє 
ZN.UA. 

Автор статті про розділ Біло-
русі пише, що радянська влада 
нібито «безпідставно вирішила 
створити окрему Білоруську рес-
публіку» та впродовж 1924–1926 

років передала частину «спокон-
вічно російських» територій. 

«Створення Білорусі не було 
нічим виправдане. Територія вже 
давно була русифікована, не було 
там національної мови і народної 
культури. Пробілоруських на-
строїв не було серед місцевого 
пролетаріату», — пише автор. Він 
додає, що нинішня влада Росії ви-
рішила скасувати рішення часів 
СРСР про передачу Україні Криму 
в 1954 році. Тож тепер на основі 
цього прецеденту треба почати об-
говорення і про розділ Білорусі. 

На засіданні спеціальної парла-
ментської контрольної комісії з 
питань приватизації, яке відбулося 
в перших числах березня, губер-
натор Дніпропетровської області, 
банкір і промисловець Ігор Коло-
мойський розповів депутатам про 
те, як відбувалася в Україні при-
ватизація найбільш ласих шматків 
економіки за часів президента 
Кучми, за що він особисто давав 
хабара зятю президента Віктору 
Пінчуку й самому президентові, 
яким чином отримали свої активи 
інші олігархи та в скільки реально 
обійшлися їм ці підприємства. 

Ігор Коломойський назвав де-
сятки корупційно приватизованих 
найбільших енергоконцернів, ви-
добувних, обробних підприємств. 
Але насамперед розкрив подробиці 
скандального продажу «Укррудпро-
му» — одного з найзагадковіших 
в історії «прихватизації» України. 
Виявляється, у результаті змови 
олігархів замість 50 мільярдів до-
ларів США держава отримала лише 
500 мільйонів. 

Окрім того, Коломойський по-
відав і про те, що кожного місяця 
під тиском давав хабара у розмірі 

5 млн дол., загалом — 110 млн дол., 
на вимогу тодішнього президента 
України Леоніда Кучми. Гроші, за 
словами нинішнього чільника Дні-
пропетровщини, він передавав че-
рез зятя гаранта — Віктора Пінчука. 
Такі хабарі Коломойський давав за 
право управляти компанією «Ук-
рнафта». 

З його інформації, за рахунок 
спеціально прописаних умов при-
ватизаційних конкурсів олігархи, по 
суті, за копійки змогли обзавестися 
важливими сировинними активами, 
які стали основою для формування, 
приміром, найбільшого в країні ме-
талургійного холдингу «Метінвест», 
який контролюють Ахметов і Но-
винський. 

Коломойський запропонував 
парламенту скасувати результати 
цієї корупційної приватизації та 
повернути у володіння держави не-
справедливо приватизовані активи 
на багато десятків мільярдів доларів. 
У тому числі й активи самого Коло-
мойського. Він також заявив, що го-
товий дати офіційні свідчення щодо 
цих питань. 

Зізнання та пропозиції дніпропе-
тровського губернатора викликали 
шок і приголомшення навіть у най-

ліберальніших парламентарів. 
Ось уривок зі стенограми засі-

дання: 
«Сергій Лещенко — народний 

депутат від «Блоку Петра Поро-
шенка»: У мене немає сумнівів, що 
ми з вами однодумці в питанні від-
новлення справедливості при ре-
приватизації, але скажіть — ви ж 
теж були бенефіціаром. Питання 
з приводу 5 млн на місяць, які ви 
платили Пінчуку в 2004-му. Ви вва-
жаєте, що це був хабар чи ні? Якщо 
хабар, це явка з повинною з вашого 
боку? 

Коломойський: Ми ж із вами 
знаємо, що той, хто дав хабар і пер-
ший прийшов, сказав про це — йому 
нічого не буде. (Сміх.) 

Лещенко: Тобто ви визнаєте, що 
за керування «Укрнафтою» давали 
5 млн дол. на місяць? 

Коломойський: Так. 
Лещенко: Кому саме, на які ра-

хунки? 
Коломойський: Ці рахунки іден-

тифіковані як рахунки Пінчука та 
Кучми. 

Лещенко: Офшор? 
Коломойський: Так. Але це не 

«Укррудпром», а «Укрнафта». Одна-
че це не тільки ці гроші. Ми платили 
ці гроші, а крім того платили диві-
денди державі та податки. Проте за 
право отримувати свої дивіденди 
нас змушували із власних дивідендів 
платити ще по п’ять мільйонів Пін-
чуку». 

Таких обурливих прикладів Ко-
ломойський навів безліч. 

Як результат, спецкомісія Вер-
ховної Ради з питань приватизації 
звернулася до Генпрокуратури з 
проханням розслідувати заяви гу-
бернатора Дніпропетровської об-
ласті. Звернення розмістив у своєму 
Facebook голова спецкомісії Борис 
Філатов. 

«Контрольна комісія ВР звер-
нулася до Генерального Прокурора 
України з вимогою порушити кри-
мінальну справу за фактами, ви-
кладеними головою ОДА Дніпро-
петровської області на її засіданні», 
— повідомив він. 

За матеріалами 
«Української правди», «Вікон» 

У рейтингу країн-експортерів 
зброї Україна посіла 9-е місце 

з часткою експорту в 3% на світо-
вому ринку. Про це йдеться в до-
повіді Стокгольмського інституту 
дослідження проблем миру (SIPRI) 
Yearbook 2015. Основними імпор-
терами озброєння українського 
виробництва є Китай, Нігерія та 
Камерун. 

За даними дослідження SIPRI, 
перше місце залишилося за США, 
де експорт озброєнь зріс на 23%. 
При цьому частка Сполучених 
Штатів у світовій торгівлі зброєю 

сягнула 31%, а покупцями висту-
пили 94 країни. Цікаво, що 32% 
проданої зброї припало на Близь-
кий Схід. Друге місце зберегла за 
собою Росія, яка в 2010–2014 рр. 
наростила експорт озброєнь на 
37% у порівнянні з попереднім 
чотириріччям. Російську зброю 
купували 56 країн світу, 60% угод 
припадає на Індію, Китай і Алжир. 
Третє місце у Китаю, який потіс-
нив із трійки лідерів Німеччину. 
Замикає п’ятірку Франція. Загаль-
на частка цих держав у світовій 
торгівлі зброєю становить 74%. 
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Однокурсник Путіна розповів, як той «кришував» наркокартель 

Депутатам, міністрам 
і суддям повертають високі 
зарплати 
Президент України Петро Порошенко скасував 
обмеження максимального місячного розміру за-
робітної плати народних депутатів, членів Кабінету 
Міністрів, прокурорів, працівників державних 
органів, працівників Національного банку України, 
суддівської влади. Про це йдеться в Законі України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо пенсійного забезпечення». 

583
понад стільки мільйонів ку-
бометрів становить імпорт 
газу з Європи в Україну за 
першу половину березня. 
Цей показник у чотири рази 
перевищив поставки із Росії 
— 139,6 млн куб. м. 
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Колишній офіцер КДБ Юрій Швець 
на слуханнях у Лондоні, які про-
ходять цими днями, заявив, що 
Литвиненка могли вбити через 
інформацію про те, як Путін у 90-х 
роках «кришував» відмивання гро-
шей колумбійського наркокартелю, 
повідомляють «Патріоти України» з 
посиланням на іноземні ЗМІ. 

Як пише BBC, йдеться про до-
сьє на Віктора Іванова, нинішнього 
директора Федеральної служби з 
контролю за обігом наркотиків та 
одного з довірених осіб президента 
Росії Володимира Путіна. Цей до-
кумент склав Юрій Швець у вересні 
2006 року на замовлення Олексан-
дра Литвиненка для компанії Titon. 
«Швець стверджує, що включив у це 
досьє інформацію про зв’язки Воло-
димира Путіна та Віктора Іванова з 
так званим Тамбовським злочинним 
угрупуванням, яке в свою чергу в 
90-х роках промишляло наркотор-
гівлею та відмиванням грошей одно-
го з колумбійських наркокартелів», 
— йдеться в публікації. 

На думку свідка, це досьє не тіль-
ки стало причиною зриву важливої 
комерційної угоди, від якої Віктор 
Іванов нібито планував особисто 
отримати 10–15 млн дол. у вигля-
ді «відкату», але й могло серйозно 

потурбувати самого Володимира 
Путіна. Уривки з досьє на Віктора 
Іванова, складеного Юрієм Швецем, 
уже цитувалися на слуханнях у Ви-
сокому суді Лондона, і днями Швець, 
який виступав через відеозв’язок із 
Америки, дав представникам бри-
танського правосуддя свою згоду на 
його повну публікацію. 

Як раніше повідомляв на слу-
ханнях свідок Дін Еттью, колишній 
голова компанії Titon, усього Юрію 
Швецю через Олександра Литви-
ненка замовили чотири досьє: на Ві-
ктора Іванова, Ігоря Шувалова (нині 
першого віце-прем’єра уряду РФ) і 
двох російських бізнесменів — Євге-
на Туголукова і Кирила Шубського. 
Литвиненко, не спитавши у Швеця 
дозволу, передав копію досьє на Іва-
нова Андрію Луговому, через якого, 
як вважає Юрій Швець, російські 
спецслужби і дізналися про існуван-
ня цього документа, що компроме-
тує пана Іванова і пана Путіна. 

Зокрема, деякі дані Швець отри-
мав із прослуханих ним розмов 
Леоніда Кучми зі співробітниками 
Служби безпеки України — саме 
звідти у нього і з’явилася інформація 
про можливу причетність до нарко-
торгівлі Володимира Путіна, коли 
той працював у адміністрації Санкт-
Петербурга. 

Адвокат вдови Литвиненка Бен 
Еммерсон зачитав уривок із досьє 
на Віктора Іванова: «Іванов, голо-
ва управління ФСБ із боротьби з 
контрабандою, співпрацював із Там-
бовським ОЗУ, намагаючись отрима-
ти контроль над морським портом 
Петербурга. Порт використовувався 
гангстерами для контрабанди ко-
лумбійських наркотиків до Європи. 
Путін, який працював тоді в адміні-
страції міста, був консультантом у 
компанії SPAG, яка, за нашою інфор-
мацією, відмивала гроші колумбій-
ського наркокартелю в Петербурзі. 
Кумарин, лідер Тамбовського ОЗУ, 
входив до ради директорів однієї з 
дочірніх компаній SPAG». «У вас на 
руках були реальні документи, яки-
ми ви могли обґрунтувати свої ви-
сновки для досьє? Це маєте на ува-
зі?» — уточнив адвокат Еммерсон. 
«Так, у мене є розшифровка доповіді, 
зробленої президенту Кучмі головою 
Служби безпеки… Я так розумію, 
що через моє досьє угода не відбула-
ся, а Іванов не отримав очікуваного 
«відкату», що повинен був становити 
10–15 млн дол.», — зазначив Швець. 

На його думку, Іванов має репу-
тацію дуже мстивої людини. «У досьє 
містилася інформація і про участь 
Путіна в наркоторгівлі, й я думаю, 
Іванов із Путіним не хотіли, щоб це 

дізналися на Заході», — робить ви-
сновок колишній співробітник КДБ. 

Нагадаємо, громадське розслі-
дування смерті Олександра Лит-
виненка проводиться за рішенням 
Високого суду, який таким чином 
задовольнив прохання вдови Олек-
сандра Литвиненка Марини. Головна 
мета розслідування — відповісти на 
запитання, чи причетна російська 
влада до загибелі пана Литвинен-
ка. Литвиненко помер 23 листопада 
2006 року в лікарні Університетсько-
го коледжу Лондона від отруєння по-
лонієм-210, що, як вважають британ-
ські спецслужби, додали в чай, який 
він випив під час зустрічі з колишні-
ми співробітниками ФСБ Андрієм 
Луговим (нині депутат Держдуми від 
ЛДПР) і Дмитром Ковтуном. 

Азаров шість 
років незаконно 
отримував пенсію 

Управління Пенсійного фонду 
у Шевченківському районі з 

2008 по 2014 роки незаконно ви-
плачувало екс-прем’єру Миколі 
Азарову пенсію на загальну суму 
585 тисяч гривень. Про це пові-
домляє прес-служба МВС. У ві-
домстві стверджують, що випла-
ти проводилися за попередньою 
змовою службових осіб Пенсій-
ного фонду із самим Азаровим. 

За цим фактом Головне слід-
че управління МВС проводить 
досудове розслідування. Пока-
рання може сягати 12 років із 
позбавленням права обіймати 
певні посади чи провадити пев-
ну діяльність на строк до трьох 
років та з конфіскацією майна. 

Події

Уряд хоче передати 
в держбюджет «заморожені» 
$1,4 мільярда Януковича 
Кабінет Міністрів просить органи прокуратури розпо-
чати процедуру конфіскації 1,4 млрд дол., які належали 
оточенню колишнього президента Віктора Януковича 
й раніше були заарештовані. Про це заявив Прем’єр-
міністр Арсеній Яценюк у ході представлення звіту 
про перші 100 днів роботи Кабміну. На думку Яценюка, 
ці кошти допоможуть Україні у проведенні реформ. 

Україна запустила у виробництво 
вітчизняну «оборонку» 

Першу серійну бронемашину 
«Козак» виробництва київ-

ського НВО «Практика», випуще-
ну на замовлення Нацгвардії, вже 
протестували на полігоні в Нових 
Петрівцях. «Тримісячна доробка 
після перших випробувань у лис-
топаді: посилено броню і функціо-
нальність. Ми з Турчиновим дуже 
задоволені! — написав на своїй 
сторінці у «Фейсбук» міністр вну-
трішніх справ України Арсен Ава-
ков. — Фахівці Нацгвардії раді, що 
могли реально впливати на інже-
нерні рішення. Наступного тижня 
укладаємо контракт на 15 таких 
бронемашин. На техмайданчик по-
лігону також тільки що надійшли 
потужні «Шреки» виробництва 
КрАЗу, що пройшли підготовку 

перед відправкою на фронт. 
Не менше задоволений новими 

побутовими модулями для бійців 
— пересувні пральні та нова вер-
сія душових із гарячою водою. Це 
так само важливо, як броня! 

Нацгвардії рік і один день — 
міцнішає!». 

Коломойський почав реальну 
війну з бізнес-елітами 

Російські націоналісти ратують 
за розподіл Білорусі 

Україна опинилась у десятці найкрупніших 
експортерів зброї 

Губернатор Дніпропетровщини розповів те, чого ніхто не очікував, але 
може мати негативні наслідки для українських олігархів... 


