
У ході досудового розслідування 
встановлено суму збитків за 

період діяльності чинного скла-
ду Кабінету Міністрів у розмірі 
685 млн грн. 

Про це у Верховній Раді по-
відомив перший заступник Гене-
рального Прокурора Володимир 
Гузирь. 

«Досудовим слідством на сьо-
годні за період діяльності чинного 
уряду вже встановлена сума збитків 
на 685 млн грн», — заявив Гузирь 
під час спільного засідання парла-
ментських комітетів щодо запобі-
гання та протидії корупції та право-
вого забезпечення правоохоронної 

діяльності. 
За його словами, за окремими 

епізодами, викладеними у заяві екс-
глави Держфінінспекції Миколи 
Гордієнка, відкрито 12 проваджень, 
«із яких дев’ять розслідує Головне 
слідче управління Генеральної Про-
куратури України, одне — Головна 
військова прокуратура України, в 
прокуратурі міста перебуває одне 
провадження, а також Головне слід-
че управління Міністерства вну-
трішніх справ розслідує одне про-
вадження». 

Перший заступник Генпроку-
рора також відзначив, що Прем’єр-
міністр Арсеній Яценюк звернувся з 
письмовою заявою, в якій запевнив 
у готовності його особисто і членів 
уряду дати свідчення у справі. 

В той же час Гузирь зазначив, 
що на цей момент необхідності у 
допиті Прем’єра або членів уряду 
немає. Він підкреслив, що за озву-
ченими заявами Гордієнка про-
водяться допити свідків і ведуться 
слідчі дії. 

Як повідомлялося, в березні 
Микола Гордієнко звинуватив уряд 
Арсенія Яценюка у корупції. 

Нагадаємо, Кабмін 4 квітня 
прийняв рішення про звільнення 
Гордієнка. 

Українські та турецькі джерела по-
відомляють про початок дослід-
ницьких робіт за проектом 20-кіло-
метрового судноплавного каналу 
через Перекопський перешийок. 
Загальна протяжність фарватеру 
каналу (Перекоп — Чонгарська 
протока — затока Сиваш — Ара-
батська стрілка) сягне близько 
120 км. 

Розробку цього масштабного 
проекту здійснює група фахівців із 
України, Німеччини, Угорщини та 
Туреччини, учасники якої недавно 
обстежили передбачувану трасу ка-
налу, повідомила виданню «20 хви-
лин» представник України в проекті, 
провідний інженер «Укргідропроек-
ту» Тетяна Луніна. 

За її словами, належить не тіль-
ки вирити канал завширшки близь-
ко 100 метрів через Перекопський 
перешийок і Арабатську стрілку, а 
й прокласти фарватер завглибшки 
10–15 метрів через Чонгарську про-
току і Сиваш. 

Як стало відомо, 20 березня під 
час зустрічі президента України Пе-
тра Порошенка з президентом Ту-
реччини Реджепом Таїпом Ердога-
ном обговорювалося питання участі 

турецьких компаній у будівництві 
Чорноморсько-Азовського каналу 
в обмін на участь Туреччини в роз-
робці газових родовищ на Сиваші. 

Також, за даними джерел у Каб-
міні, проект готовий інвестувати 
відомий американський фінансист 
Джордж Сорос, який останнім ча-
сом проявляє особливий інтерес до 
України. 

Чорноморсько-Азовський суд-
ноплавний канал дозволить без-
посередньо з’єднати порти Одеси 
та Маріуполя, тим самим істотно 
спростивши морські транспортні 
потоки між сходом і південним за-
ходом України, які ускладнилися 
у зв’язку з російським контролем 
над Керченською протокою. Також 
керівництвом України канал роз-
глядається як оборонна споруда на 
південних рубежах країни. 

Реакція офіційної Росії на пла-
ни Києва з будівництва Чорномор-
сько-Азовського каналу поки неві-
дома. Але аналітики припускають, 
що Кремль буде чинити перешкоди 
цьому проекту. Також можливі про-
тести екологів, які вважають, що 
прокладення каналу може завдати 
шкоди унікальним соляним і біоре-
сурсам Сивашу. 

Примітно, що канал між Чорним 
і Азовським морями існував ще в 
середньовіччі, але після включення 
Тавриди до складу Російської імперії 
його засипали, порахувавши нерен-
табельним і таким, що ускладнює 
наскрізний зв’язок із Кримом. 

Після поразки Росії в Кримській 
війні 1853–1856 років англо-фран-
цузька компанія планувала почати 
будівництво каналу, однак російська 
дипломатія зірвала цей задум. 

Улітку 1920-го з ініціативи баро-
на Врангеля, щоб убезпечити Крим 
від навали більшовиків і махновців, 
також планувалося прорити канал 
між Кримом і материковою части-
ною України. Тоді уряди Великобри-
танії та Франції обіцяли Врангелю 
підтримку, але британські та фран-
цузькі фахівці відмовилися приїхати 
на будівництво каналу, побоюючись 
за свою безпеку. 

В кінці 1942 року під час окупа-
ції Криму гітлерівська Німеччина 
також мала намір прокласти судно-
плавний канал між Чорним і Азов-
ським морями через Перекоп і Си-
ваш, щоб зв’язати захоплені порти 
Одеси і Таганрога. Тоді до участі в 
будівництві каналу німці збиралися 
залучити Туреччину, якій, у разі її 
вступу у війну проти СРСР, обіцяли 
повернути Кримський півострів у 
рамках кримськотатарського про-
текторату. 

В кінці 70-х років минулого сто-
річчя керівництво СРСР також пла-
нувало прокласти Чорноморсько-
Азовський канал для поліпшення 
морських перевезень між портами 
Таганрога, Маріуполя й Одеси, осо-
бливо в осінньо-зимовий період, 
коли через шторми Керченська 
протока буває закритою для судно-
плавства тижнями. Також, на думку 
радянських учених, будівництво ка-
налу дозволило б поліпшити рибні 
запаси Азовського моря, які почали 
виснажуватися. Однак будівництву 
тоді перешкодила афганська вій-
ськова кампанія та падіння цін на 
нафту, які спустошили бюджет Ра-
дянського Союзу. 

Багато бойовиків на Донбасі хо-
чуть скласти зброю і шукають 

спосіб, як вийти з окупованих тери-
торій. 

Про це повідомляє СБУ з поси-
ланням на двох бойовиків форму-
вання «ЛНР», які втекли від своїх 
ватажків та шукали захисту в укра-
їнських правоохоронців. 

«У незаконних воєнізованих 
формуваннях багато людей, які хо-
тіли би скласти зброю та перейти 
на територію, контрольовану Украї-
ною, й вони шукають спосіб це зро-
бити», — розповів один із колишніх 
«еленерівців». 

«Вони (ватажки бойовиків) не 
платять зарплатню, а за якісь пору-
шення б’ють і принижують. Люди 
бояться, що там залишилися роди-
ни, і вони не знають, як перейти в 
українську армію», — каже другий. 

Ці «перебіжчики» здались укра-
їнським військовим на блокпості 
неподалік м. Золоте Луганської об-
ласті. 

У ході перевірки оперативники 
СБУ встановили, що в обох втіка-
чів, як і у багатьох інших бойови-
ків т. зв. «Армії Південного Сходу», 
кримінальне минуле. 26-річний 
мешканець м. Брянки двічі відбував 
покарання за крадіжки. 40-літній 
житель Свердловська Луганської 
області відсидів 11 років за умисне 
вбивство. 

Старший із бойовиків зізнався, 
що пройшов спеціальну підготовку 
у російських інструкторів у м. Єйськ 
(РФ). Кадрові офіцери російської 
армії вчили поводитися зі складною 
військовою технікою. За 10 днів він 
отримав спеціальність операто-
ра-командира зенітно-ракетного 

комплексу «Стріла-10М». Такі про-
типовітряні комплекси постачалися 
терористам із території Росії. 

Він також розповів про факти 
побиття і приниження з боку ватаж-
ків незаконних воєнізованих фор-
мувань. У покарання за якусь про-
вину «п’яні солдати й командири» 
били його півтори доби, потім іще 
стільки ж тримали в залізній клітці. 

«Тим, хто ще не наважився зали-
шити лави бойовиків, СБУ нагадує, 
що згідно зі ст. 258-3 Кримінального 
кодексу України, особа, яка добро-
вільно повідомила правоохоронний 
орган про відповідну терористичну 
діяльність, сприяла її припиненню 
або розкриттю злочинів, якщо в її 
діях немає складу іншого злочину, 
звільняється від кримінальної від-
повідальності», — додали в Службі 
безпеки. 
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Вкладникам банків хочуть заборонити 
достроково забирати гроші 

В Росії загинуло ціле місто 
У Росії згорів Чорногорськ — центр міського 
округу в Республіці Хакасія. Глава міста оголо-
сив надзвичайний стан. Про це повідомляє 
newsonline24.com.ua. Нещастя сталося вна-
слідок пожеж, що охопили Республіку Хакасія в 
Забайкальському окрузі Російської Федерації. 
Чорногорськ — друге після столиці місто 
в Хакасії. Чисельність населення — більше 
73 тисяч людей. 

55
стільки відсотків респонден-
тів, опитаних у березні, були 
переконані, що ситуація 
на Донбасі розвивається в 
неправильному напрямку, і 
лише 22% вважають, що по-
дії розвиваються правильно. 
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Верховна Рада прийняла за осно-
ву законопроект, згідно з яким 

клієнти, які підписали з банком 
строковий договір, не зможуть за-
брати гроші раніше від встановле-
ного угодою терміну. 

«За договором банківсько-
го строкового вкладу банк 
зобов’язаний видати вклад та на-
раховані проценти за цим вкладом 
зі спливанням строку, визначеного 
у договорі банківського вкладу», 
— сказано у пропонованому зако-
нопроекті. 

Дострокове ж повернення 
вкладу та нарахованих процентів 
за строковим вкладом можливе 
виключно у випадку, коли це пе-
редбачено умовами договору бан-
ківського строкового вкладу. 

Вказаний законопроект сто-
суватиметься лише тих договорів, 
які будуть укладені після прийнят-
тя цього закону та набрання ним 
сили. 

«Цей законопроект не стосу-
ється тих вкладів, які були зро-
блені раніше. Ці правила будуть 
застосовуватися до тих вкладів, 

які будуть зроблені після набуття 
чинності цим законом», — пояс-
нив автор законопроекту Павло 
Різаненко. 

Нагадаємо, зараз українським 
законодавством передбачено два 
види договорів банківських вкла-
дів: на вимогу та строковий. Нині 
передбачено обов’язок банків-
ських установ повертати будь-
який вклад, зокрема і строковий, 
на першу вимогу вкладника — фі-
зичної особи. 

На Донбасі багато бойовиків хоче перейти на українську сторону 

НАТО проводить масштабні навчання 
у відповідь на агресію Росії 

Десятки військових кораблів 
Королівських ВМС Британії та 

з інших країн НАТО беруть участь 
у найбільших за останні роки на-
вчаннях Joint Warrior у якості від-
повіді на збільшення активності 
російського флоту в регіоні. Про 
це пише The Telegraph. 

Навчання розпочалися мину-

лих вихідних і триватимуть два 
тижні. У них будуть задіяні 55 бо-
йових суден, 70 літаків і 13 тисяч 
моряків, солдатів і льотчиків із 
14 країн. 

Королівський флот практи-
куватиме полювання на підводні 
човни противника після того, як 
нещодавно було зафіксовано ро-
сійську військову субмарину в 
цьому районі. 

Протягом навчань, якими ке-
рує Британія, будуть відпрацьова-
ні морські десанти, розмінування 
й відбиття атак малих кораблів, у 
той час як на іншому кінці Сполу-
ченого Королівства відпрацюють 
приземлення повітряного десанту 
на рівнині Солсбері. 

І хоча в Міноборони Британії 
заявляють, що навчання не є від-
повіддю на дії будь-якої держави, 
керівництво НАТО підтверджує, 
що метою навчань є демонстрація 
сили альянсу та заспокоєння його 
членів перед загрозою з боку Росії, 
пов’язаною з агресією в Україні. 

Події

У зоні АТО зникли понад 300 
військових 
Кількість українських військовослужбовців, зниклих 
безвісти в зоні проведення антитерористичної опе-
рації, перевищує 300 людей. Про це повідомив спікер 
штабу АТО Андрій Лисенко. «Саме військовослужбов-
ців — понад 300 людей. Точної цифри в нас немає. Це 
саме зниклі безвісти, не полонені, тому що полонені 
зниклими безвісти не вважаються», — сказав Лисенко. 
Як відомо, на початку місяця в СБУ повідомляли, що з 
полону бойовиків звільнено близько 2,5 тис. україн-
ських військових. 

Вилучення квартир за несплату житлово-комунальних послуг 
загрожує громадянською війною 

Вилучення квартир або будинків 
у громадян за несплату послуг 

ЖКП призведе до зростання зло-
чинності, а в разі масовості таких 
випадків може виникнути серйозна 
ситуація, аж до громадянської ві-
йни. Про це на прес-конференції 
заявив експерт ГО «Фонд суспільної 
безпеки» Юрій Гаврилечко. 

«Перший ризик — це зростання 
злочинності. Що робитимуть люди, 
яких вигнали з квартир? У першу 
чергу шукати собі їжу, але в інших 
квартирах. Другий ризик — це фі-

зичне знищення представників Дер-
жавної виконавчої служби. Понад 
те, з погляду безпеки держави це ще 
найвигідніший варіант, який може 
бути для України», — каже він. 

Гаврилечко підкреслив, що тре-
тій ризик — це можливий початок 
громадянської війни, коли громадя-
ни, заради повернення свого майна, 
будуть готові взяти в руки зброю. 

«Наступний ризик — це попо-
внення мобілізаційного ресурсу 
ДНР і ЛНР високо мотивованими 
людьми, для яких єдиний спосіб по-

вернути своє житло — взяти в руки 
зброю. Свого часу вчитель прави-
телів Нікколо Макіавеллі писав, що 
людина швидше пробачить госуда-
реві вбивство батька, ніж вилучен-
ня власності. Й додавав, що государ 
повинен викликати страх, але не не-
нависть. Тому що в такому разі на 
допомогу громадянам завжди при-
ходять чужі правителі. В нинішній 
ситуації начебто йдеться про тари-
фи на ЖКП, однак зв’язок із можли-
вою війною дуже серйозний», — ре-
зюмував експерт. 

Передбачувана траса Чорноморсько-Азовського каналу

Україна може побудувати навколо Криму 
судноплавний канал, перетворивши його в острів 

Нинішній склад Кабміну вже завдав 
державі збитків на 685 мільйонів гривень 


