
Подія сталася ввечері 31 березня. 
На місце виклику прибули слідчо-
оперативна група, керівництво 
столичної міліції та представники 
громадськості. Правоохоронці 
встановили, що один із відвідува-
чів ресторану «Мафія» вийшов на 
подвір’я та почав стріляти. 

«Біля кафе «Мафія», що поблизу 
Майдану, дехто Орест із «Правого 
сектора», за свідченням очевид-
ців, відкрив стрілянину. Поранено 
трьох, двох — важко», — повідомив 
у понеділок увечері на своїй сторінці 
в Facebook міністр внутрішніх справ 
України Арсен Аваков. За словами 
пана Авакова, він віддав команду 
«блокувати бандформування, затри-
мати порушників». 

У той же час, як повідомила 
журналіст Михайлина Скорик із 
посиланням на сотника 11-ї сотні 
Самооборони Майдану Анатолія 
Ведмедя, конфлікт із «Правим секто-
ром» стався «через питання розбору 
наметів і барикад». За словами Вед-
медя, під час конфлікту один із них 
вихопив пістолет, другий — газовий 
балончик і бризнув йому в обличчя. 
Той почав стріляти. 

У прес-службі «Правого секто-
ра» все, що відбулося, назвали «не-
приємним інцидентом». 

«31 березня 2014 року біля Єв-
ропейської площі у Києві стався не-
приємний інцидент із участю пред-
ставників Самооборони Майдану та 

«Правого сектора». Непорозуміння, 
що виникли на побутовому ґрунті, 
вилились у конфлікт із застосуван-
ням вогнепальної зброї. Внаслідок 
стрілянини не обійшлося без по-
страждалих. На місці події відразу 
з’явилися співробітники міліції. 
Учасник конфлікту з боку «Правого 
сектора» добровільно, не протидію-
чи правоохоронцям, відбув із ними 
до райвідділу для встановлення об-
ставин події», — йдеться в повідо-
мленні. 

Якщо відкриття стрільби по мир-
них людях у центрі столиці всього 
лише «неприємний інцидент», то ви-
никає запитання про адекватність 
людей, які взяли на себе сміливість 
покривати тих, хто неприкрито роз-

гулює зі зброєю вулицями наших міст. 

ПОТЕРПІЛІ 

В результаті такого «неприєм-
ного інциденту» постраждали меш-
канці Києва, Київської області й 
АР Крим, 1958, 1995, 1990 років на-
родження. За словами лікарів, у них 

вогнепальні поранення грудної клі-
тини, попереку та гомілки. 

За словами глави МВС, стан по-
раненого бійця 3-ї сотні Олександра 
Левкуші вкрай важкий, лікарі бо-
рються за його життя. 

«Три кульові поранення. Проби-
ті обидві легені. Куля в животі. Вели-
ка втрата крові... Молимося!» — по-
відомив Арсен Аваков. 

Серед поранених був заступник 
глави КМДА Богдан Дубас. Його вже 
відпустили з лікарні. Двоє наразі за-
лишаються в медзакладі. 

«ПРАВИЙ СЕКТОР» ЗАБРАВСЯ 
З ЦЕНТРУ КИЄВА 

В ніч на 1 квітня міліціонери 

оточили готель «Дніпро», в якому 
перебували озброєні представники 
«Правого сектора». Після цього ті 
почали залишати заблокований пра-
воохоронцями заклад (на фото). 

«Сіли в автобуси. Разом із спів-
робітниками СБУ виїхали в один із 
заміських таборів. Експерти МВС 
оглянули спорожнілу будівлю», — 
повідомив глава МВС на своїй сто-
рінці в Facebook. 

«Наразі в готелі працюють екс-
перти. Там виявлено кілька одиниць 
зброї», — повідомляється на сайті 
Міністерства внутрішніх справ. 

Триває перевірка причетності 
виявленої зброї до скоєння інших 
злочинів, окрім стрільби напередод-
ні ввечері. 

Представник «Правого секто-
ра», який, за свідченнями очевид-
ців, розпочав стрілянину і поранив 
трьох людей, зараз перебуває у слід-
чому ізоляторі СБУ, заявляє Арсен 
Аваков. 

Щодо затриманого проводяться 
слідчі дії, сказано в повідомленні на 
сайті МВС. Правоохоронці запевня-

ють, що ситуація повністю контр-
ольована і «повторення таких те-
рористичних вчинків міністерство 
надалі не допустить». 

НЕЗАКОННІ ЗБРОЙНІ 
ФОРМУВАННЯ ПОЧИНАЮТЬ 
РОЗЗБРОЮВАТИ 

Нагадаємо, 1 квітня народні де-
путати підтримали проект постано-
ви № 4614 «Про негайне роззброєн-
ня незаконних збройних формувань 
в Україні». За відповідне рішення 
проголосували 256 нардепів. 

«У зв’язку з надзвичайною сус-
пільно-політичною ситуацією, що 
склалася в країні, загостренням кри-
міногенної обстановки та системни-
ми провокаціями з боку іноземних 
громадян на південному сході Укра-
їни та в місті Києві, Верховна Рада 
України постановляє: зобов’язати 
Міністерство внутрішніх справ 
України, Службу безпеки України 
негайно провести роззброєння не-
законних збройних формувань», — 
йдеться у документі. 

Міжнародний валютний фонд 
та Україна домовилися про 

дворічний кредит stand by в розмірі 
14–18 млрд дол. США. 

За повідомленням, кредит 
буде наданий у рамках загальної 
міжнародної допомоги у розмірі 
27 млрд дол. США. 

«Місія МВФ досягла домовле-
ностей із українською владою щодо 
угоди про програму здійснення еко-

номічних реформ, які будуть про-
водитися за підтримки дворічного 
договору з МВФ на умовах stand by», 
— йдеться у заяві фінансової інсти-
туції. 

Наразі відомо, що рішення Ради 
директорів МВФ про надання зга-
даного кредиту очікується у квітні 
після впровадження українською 
владою відповідного пакета заходів. 
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Уряд хоче ввести 
податок 
на багатство 

Екс-очільник Міністерства 
доходів і зборів Олександр 

Клименко мав у робочому кабі-
неті крісло за 70 тисяч євро та 
«залізну кімнату» для перегово-
рів, як у банківському сховищі. 
Про це повідомляє у Facebook 
журналіст Віталій Сич. 

Також у екс-міністра була 
спеціальна «залізна кімната» — 
кімната для переговорів із две-
рима, як у банківського сховища 
— сантиметрів 30 завширшки та 
з ручкою-колесом для відкриття, 
яка була покликана забезпечити 
повну конфіденційність. 

«Усередині обшита метале-
вими листами з нержавійки, роз-
міром із купе в поїзді, з меблів 
— тільки прозорий пластиковий 
стіл і стільці», — йдеться у повідо-
мленні.

Інфляція в Україні може 
сягнути 14% 
Падіння ВВП у 2014 році, за умови прийняття 
пропозицій уряду щодо стабілізації економіки, в 
кращому разі становитиме 3%, а інфляція — 10%. 
Про це заявив на засіданні парламенту Прем’єр 
Арсеній Яценюк. За його словами, рівень інфляції 
у 2014-му за позитивного сценарію становитиме 
до 14%. « Це залежатиме від того, яким чином ми 
стабілізуємо валютообмінний курс», — заявив гла-
ва уряду. Крім того, Кабмін прогнозує підвищення 
ціни на російський газ удвічі. 

263
понад стільки мільйонів 
гривень доходів за 2013 рік 
отримав один із кандидатів у 
президенти від Партії регіонів 
Сергій Тігіпко та його родина.
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Йдеться про оподаткування 
близько 300 тисяч грома-

дян. «Ці 300 тисяч володіють 
фінансовим ресурсом, що стано-
вить 60% від фінансових активів 
України», — сказав глава Кабмі-
ну Арсеній Яценюк. 

Водночас він зазначив, що у 
поточних умовах уведення опо-
даткування на доходи з депози-
тів примусить громадян забрати 
свої банківські вклади. 

«Тому ми прийняли рішен-
ня цього року не запроваджу-
вати оподаткування доходів із 
банківських вкладів. Ми про-
понуємо введення прогресивної 
шкали на доходи з громадян», — 
пояснив глава уряду. 

«Той, хто буде заробляти 
більше 300 тисяч гривень, пла-
титиме податок у розмірі 20%, 
більше 500 тисяч — 25%», — за-
явив він. 

За його словами, 1,7% бага-
тих українців повинні заплатити 
податки, щоб решта населення 
відчула, що в Україні настав час 
соціальної справедливості. 

МВФ надасть Україні дворічний кредит 
в обсязі $14–18 мільярдів 

Клименко сидів 
у кріслі 
за 700 тис. грн 

МЗС Росії: «Вступ у НАТО обернеться 
для України «головним болем» 

Події

Росії не подобаються ініціативи 
нового керівництва України 

щодо можливої зміни позаблоко-
вого статусу. Про це йдеться в за-
яві МЗС РФ. Російський МЗС «на-
гадав», що тема євроатлантичної 
інтеграції України стала причиною 
багатьох проблем за президент-
ства Ющенка. «До чого це призве-
ло — добре відомо. Це призвело до 
заморожування російсько-укра-

їнських політичних контактів, 
«до головного болю» у відносинах 
між НАТО і Росією, а також, що, 
мабуть, найнебезпечніше, до по-
глиблення розколу в українсько-
му суспільстві», — застерігають 
російські дипломати. «Подальші 
перспективи розвитку російсько-
українського співробітництва за-
лежать від дій, до яких вдасться 
Україна», — додають вони. 

Активіст «Правого сектора» 
організував у Києві стрілянину 

«Нафтогаз», «Укравтодор» 
та «Укрзалізниця» разом 
заборгували 140 мільярдів 
гривень 
«Нафтогаз України» перебуває фактично у неплато-
спроможному стані. «Дефіцит НАК «Нафтогаз України» 
поточного року — 33,4 мільярда гривень. Така компанія, 
як «Укравтодор», залучила і не повернула загалом 37 мі-
льярдів гривень. «Укрзалізниця» взяла й не повернула 
24 мільярди», — повідомив Прем’єр Арсеній Яценюк. 

Троє поранених, один із них — у важкому стані 


