
Глава Мінфіну Олександр Шлапак 
анонсував головні напрямки бю-
джетної політики на 2015 рік.

Виступаючи у Верховній Раді, 
він нагадав, що зростання еконо-
міки в уряді очікують відновити 
вже в другій половині 2014 року, а 
основний ріст очікується в 2015-му. 
За його словами, наступного року 
український уряд планує вивести 
економіку на 1,7% росту ВВП. 

Індекс споживчих цін прогно-
зується на рівні 5,4% — грудень до 
грудня, індекс промислових цін — 
на рівні 7,3%. 

Також в уряді намагатимуть-
ся утримати державний дефіцит у 
межах 3%. «Ми не можемо більше 
нарощувати борги», — підкреслив 
міністр. Граничний обсяг держбор-
гу планують залишити на рівні 55% 
ВВП цього року. 

Шлапак розповів і про склад-
ний нинішній стан економіки. З 
його слів, на момент початку роботи 
уряду реальний фіскальний розрив 
держбюджету виявився вчетверо 
більшим, аніж офіційно зафіксова-
ний дефіцит бюджету 2014 року. 

Переплата податків становила 
37 млрд грн, у той же час, підкреслив 
Шлапак, не повернено ПДВ більш як 
20 млрд грн. 

«На Єдиному казначейському ра-
хунку — 0, разом із тим зобов’язань 
маємо на 80 млрд. Ми з’їли 33 млрд 
спеціального, 29 млрд місцевих бю-
джетів, 10 млрд соціальних фондів. 

Тільки кредитів Пенсійному фонду 
було видано на 51 млрд грн», — за-
значив він. 

Глава Мінфіну підкреслив склад-
ний стан, у якому перебувають вели-
кі державні підприємства. 

«НАК «Нафтогаз України» опи-
нилась у фактично некеровано-
му стані. Дефіцит бюджету НАКу 
тільки на цей рік сягає близько 
46 млрд грн», — зазначив він. 

Крім того, міністр зауважив, що 
«Укравтодор» 67% своїх доходів від-
дає на погашення боргів. 

Шлапак особливо наголосив, що 
нинішній уряд не буде повторювати 
помилок попереднього, намагаю-
чись будь-що закрити «дірку» в бю-
джеті. 

«Ми не збираємось, як наші по-
передники, проїдати кошти, тобто… 
використовувати їх на фінансування 
дефіциту державного бюджету. Всі 
9 млрд, які ми хочемо позичити, під-
уть на те, щоб віддати валютні пози-
ки, які ми робили раніше», — сказав 
він. 

«Для збереження цілісності 
країни необхідно прискори-

ти процес конституційної рефор-
ми, яка дозволить зняти напругу на 
Південному Сході. Якщо нова влада 
проявить політичну волю, то необ-
хідні зміни до Конституції можуть 
бути внесені протягом шести міся-
ців», — заявив Олександр Вілкул, 
один із лідерів Партії регіонів. 

«Нова модель державного 
устрою України дозволить країні 
розвиватися і не допустить конфлік-
тів по лінії «центр — регіони», що 
викликали поточну кризу», — додав 
він. 

Вілкул також повідомив, що 
депутати Верховної Ради — члени 
Партії регіонів від Дніпропетров-

щини готові взяти активну участь 
у реалізації конституційної рефор-
ми. Вона насамперед стосується 
розширення повноважень регіонів, 
надання їм повноважень щодо само-
стійного визначення гуманітарної та 
культурної політики, надання росій-
ській мові статусу другої державної, 
виборів керівників регіонів прямим 
голосуванням та інших питань. 

Згідно з регламентом, для вне-
сення змін необхідне голосування 
двох сесій ВР — поточної, весняної, 
і осінньої. Таким чином, уже восени 
ключові зміни до Конституції мо-
жуть бути внесені. 

«Та щоб зараз було знято на-
пругу в регіонах Південного Сходу, 
Верховна Рада повинна оперативно 

почати приймати рішення, які очі-
кують люди», — сказав Вілкул. 

Раніше Прем’єр Арсеній Яценюк 
заявив, що уряд готовий виконати 
всі рішення ВР, які відображатимуть 
інтереси українського народу. 

Відомості.інфо

№16 (708) 

24 – 30 квітня 2014 року

http://www.vidomosti.info/

Президент США Барак Обама 
та канцлер Німеччини Ангела 

Меркель вважають, що Росія має 
вжити негайних заходів щодо ста-
білізації ситуації у Східній Україні.

Про це йшлося у їхній теле-
фонній розмові, яка відбулася у 
четвер, повідомляє прес-служба 
Білого дому. 

Глави двох держав укотре зга-
дали про свою «глибоку стурбова-
ність» ситуацією на сході України. 
Обама підкреслив, що Україна на 
зустрічі в Женеві «висунула кон-
структивні пропозиції щодо роз-
ширення місцевого самоврядуван-
ня та забезпечення захисту прав 
усіх українців».

«Росія повинна розпочати не-
гайні конкретні заходи з деескала-
ції ситуації в Східній Україні, зо-
крема використовуючи свій вплив 
на нерегулярні війська у східних 
регіонах України, щоб змусити їх 
скласти зброю та залишити будів-
лі, які вони захопили», — йдеться 
в повідомленні.

Президент і канцлер погоди-
лися, що США та Європа готові 
до подальших кроків, якщо де-
ескалації найближчим часом не 
відбудеться.

Крім того, лідери двох країн 
наголосили, що вони підтримують 
проведення президентських вибо-
рів в Україні 25 травня.

Глава Мінекономіки Німеччи-
ни Зігмар Габріель закликав 

уряд КНР сприяти врегулюванню 
конфлікту навколо України. Він 
повідомив, що постарається об-
говорити цю тему на майбутніх 
переговорах із прем’єром Держ-
ради Китаю Лі Кецяном, передає 
«Еспресо.TV». 

«Звичайно, ми попросимо 
китайців пам’ятати про свою від-
повідальність на світовій арені й 
втручатися в конфлікти на зразок 
того, який ми зараз бачимо в Єв-
ропі між Україною та Росією», — 

сказав міністр у вівторок, 22 квіт-
ня, перед початком зустрічі. 

За словами Габріеля, і Китай, 
і РФ останнім часом констатують 
поліпшення двосторонніх відно-
син, і він сподівається, що Пекін 
скористається цим, щоб «поясни-
ти Росії необхідність поваги норм 
міжнародного права та недотор-
канності кордонів». 

Китай повинен сприяти запус-
ку упорядкованого міжнародного 
переговорного процесу з участю 
всіх сторін, підкреслив німецький 
міністр. 

Кабмін виділив п’ять 
мільярдів 
на обороноздатність 
КМУ виділив 5,034 млрд грн із резервного фонду 
держбюджету на підвищення обороноздатнос-
ті, йдеться у розпорядженні уряду № 383-р від 
17 квітня. «Виділити додатково 5 034 577 тис. грн 
для виплати грошового забезпечення військо-
вослужбовцям для проведення навчальних збо-
рів, забезпечення харчами, предметами індивіду-
ального захисту, речами», — ідеться в документі. 

2,12
стільки мільйонів гривень 
коштувало оздоблення кіно-
залу в «Межигір’ї» Януковича. 
Про це свідчить документ, 
опублікований 
на YanukovychLeaks. 

З 22 квітня Чехія спростила ви-
дачу короткострокових віз для 

громадян України.
Всі прохачі, які мають чеське 

коріння, молодь до 26 років і пен-
сіонери, яким за 60, будуть звіль-
нені від платежів за оформлення 
віз.

Про це повідомила прес-
секретар чеського МЗС Йогана 
Грогова.

Якщо прохач зможе довести 
своє чеське походження, то йому 
може бути надана чеська мульти-
віза з річним строком дії, додала 
Грогова.

Вона підкреслила, що цей крок 
із боку Міністерства закордонних 
справ не пов’язаний із недавніми 
проханнями волинських чехів, 

що живуть в Україні. Близько со-
рока сімей етнічних чехів просили 
Чехію допомогти їм повернутися 
додому на більш вигідних умовах, 
але отримали відмову.
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Для збереження цілісності країни потрібно терміново реформувати 
Конституцію 

Чехія спрощує видачу віз українцям

Німеччина попросила Китай достукатися 
до Росії

Ліквідація «схем Курченка» збільшила ввезення бензину на 83%

За рахунок руйнування тіньових 
схем зростання митних плате-

жів сягнуло порівняно з березнем 
550 млн грн. Про це повідомив за-
ступник міністра доходів і зборів 
України Віталій Науменко. 

«Схеми Курченка були полама-
ні. І в березні порівняно з лютим 

офіційне ввезення нафтопродуктів 
виросло. Зокрема, імпорт бензинів 
збільшився на 83%, дизельного па-
лива — на 60,9%», — повідав На-
уменко. 

При цьому заступник глави ві-
домства підкреслив, що таких ре-
зультатів досягнуто не за рахунок 

завищення ціни товарів на митни-
ці, а за рахунок руйнування тіньо-
вих схем.

Крім того, зростання курсу 
долара, за словами посадовця, не 
впливає на показники надходжень 
митних платежів до державного 
бюджету. 

Президент Білорусі проти федералізації України 

США готові заморозити 40 млрд дол. 
особистого статку Путіна 

Події

Якщо Росія продовжить втор-
гнення в Україну, Сполучені 

Штати Америки готові ввести пер-
сональні санкції стосовно прези-
дента Російської Федерації Воло-
димира Путіна і заморозити його 
рахунки в Швейцарії.

Про це після чотиристорон-
ньої зустрічі в Женеві повідомив 
державний секретар США Джон 
Керрі. Штати «готові завдати удару 
по особистому статку президента 

Росії Володимира Путіна», — ін-
формує The Times. 

«Якщо Росія введе війська на 
українську територію, щодо пана 
Путіна можуть бути запроваджені 
санкції», — цитує видання держсе-
кретаря США. 

Видання зазначає, що йдеться 
про замороження $40 млрд гла-
ви РФ, які лежать на рахунках у 
швейцарських банках. 

Уточнюється, що багатство 
президента Росії могло бути нако-
пичене «завдяки солідним часткам 
акцій у російських енергетичних 
компаніях». 

Крім того, за інформацією ви-
дання, активи Путіна за кордоном 
зберігаються, звісно ж, не під його 
іменем, що трохи утруднює за-
вдання. 

Якщо глава Російської Феде-
рації таки потрапить до списку 
осіб, щодо яких ужито санкції, 
перевірку його рахунків здійсню-
ватиме відділ антитерористичної і 
фінансової розвідки Міністерства 
фінансів США, який заморожував 
іноземні активи «Аль-Каїди». 

У Наливайченка накупили рибних 
делікатесів на півмільйона 
Департамент господарського забезпечення СБУ за результа-
тами тендера уклав угоди на постачання риби та рибних про-
дуктів на суму 426,47 тис. грн. Про це пишуть «Наші гроші» з 
посиланням на «Вісник держзакупівель». Замовлено столові 
сорти риби, делікатесні сорти, кальмари й крабові палички, 
які постачатиме підприємець Олена Ударцева, а також готову 
рибну продукцію, якою СБУ забезпечуватиме ТОВ «Певекс 
ЛТД». «Солений лосось та ескалар холодного копчення 
обійдуться в 218,4 і 190,5 гривні за кілограм відповідно», — 
пише видання. 

Обама та Меркель: 

Міністр фінансів Олександр ШЛАПАК: 

Президент Білорусі Олександр 
Лукашенко заявив, що його кра-

їна підтримує єдину Українську дер-
жаву й проти її федералізації. Про це 
він сказав, виступаючи зі щорічним 
посланням до народу й парламенту 
Білорусі, передає «Білоруський пар-
тизан». 

Лукашенко заявив, що всі по-
боювання української сторони про 
те, що з території Білорусі буде здій-
снюватися військова агресія проти 
України, не є обґрунтовані. 

«Ви мене в Києві на танку не по-
бачите. Я приїду в Київ на тракторі 
з плугом, щоб допомогти українцям 
посіяти», — сказав Лукашенко. 

Він розповів, що стурбований 
тим, що відбувається на південному 
сході України. 

«Ви ж чудово розумієте, для чого 
потрібна федералізація. І розумієте, 
до чого може призвести ця федера-
лізація. Якщо ми зафіксуємо юри-
дично, фактично руками українців, 
розкол України на схід і захід, завтра 
не виключена можливість, що хтось 

від цієї федерації захоче частину ві-
дітнути», — сказав Лукашенко. 

«Або як мінімум спробують віді-
грати тут, на сході, одні, на заході — 
інші», — продовжив він. 

«Нам, білорусам, це потрібно?» 
— підкреслив президент. 

«Ні, ми хочемо, щоб Україна була 
єдиною, цілісною, позаблоковою 
державою», — констатував він. 

«Напевно, нашим братам-росі-
янам не подобається позиція, яку я 
обрав проти федералізації. Але я б 

був нечесною людиною, якби обій-
шов цю тему, а був би негідником, 
якби сказав не те, що думаю, почав 
підтримувати якусь точку зору дея-
ких росіян, які ратують за федералі-
зацію», — сказав білоруський лідер. 

При цьому Лукашенко заявив, 
що Україна «від співробітництва з 
Росією й Білоруссю нікуди не поді-
неться». 

«Це неможливо сьогодні не спів-
робітничати», — зазначив він. 

Глава Білорусі підкреслив, що 
навіть під час нинішньої кризи в 
Україні він бачить «величезне ба-
жання її влади співробітничати за 
важливими напрямками з Росією, 
навіть через Білорусь». 

«Так навіщо ж нам нагнітати 
обстановку, створювати якийсь не-
керований або керований хаос в 
Україні? Я категорично проти цього, 
нехай навіть це комусь не подоба-
ється», — резюмував Лукашенко. 

«Проте Україна повинна бути 
єдиною й цілісною, народ там на це 
заслужив», — підсумував він. 

Зростання економіки в уряді очікують 
у другій половині 2014 року 

Росія має негайно втихомирити 
сепаратистів на сході України 


