
Угорці, які проживають на тери-
торії України, повинні отримати 

автономію і подвійне громадянство. 
Про це заявив у парламенті Угорщи-
ни прем’єр-міністр цієї країни Ві-
ктор Орбан. 

«Ми розглядаємо угорське пи-
тання як європейське питання. 
Угорці, які живуть у Карпатському 
регіоні, мають право на подвійне 
громадянство, на права національ-
ної спільноти й на автономію», — за-
явив він. 

На думку Орбана, питання про 
становище угорців в Україні особли-
во гостре для Будапешта. «Станови-
ще 200 тисяч угорців за національ-
ністю, які живуть в Україні, надає 

цьому питанню особливої гостроти. 
Угорська громада там повинна отри-
мати подвійне громадянство, всі 
права національної спільноти, а та-
кож вона має одержати можливість 
самоврядування», — заявив він. 
«Це наші чіткі очікування від нової 
України, яка зараз постає», — додав 
угорський прем’єр. 

Водночас Орбан підтримав 
українську владу в розбудові демо-
кратичної держави. 

Слід зазначити, що в Україні 
живе, за різними даними, від 160 до 
200 тисяч угорців. В інших країнах 
є значно більші угорські меншини. 
Так, у Сербії угорців від 250 до 290 
тисяч, у Словаччині близько 500 ти-

сяч, а в Румунії понад мільйон осіб 
угорської національності. 

Раніше в Міністерстві закордон-
них справ Угорщини заявили, що 
Будапешт не буде порушувати тери-
торіальну цілісність України та не 
намагатиметься приєднати до себе 
Закарпаття. 

Однак 9 квітня на сесії ПАРЄ 
угорський делегат виступив одним 
фронтом із представниками ро-
сійської делегації. Угорець тоді за-
явив, що в Україні діють «прихова-
ні сили», які намагаються захопити 
владу. Також він заявив, що Україна 
— «штучна держава», до складу якої, 
зокрема, входить Закарпаття, що ба-
гато років належало Угорщині. 

Очільник ВО «Свобода» Олег 
Тягнибок повідомив, що його 

партія вже звернулася до Мін’юсту 
з вимогою заборонити «злочинні 
партії» КПУ та ПР, а представник 
«Батьківщини» Юрій Одарченко 
зібрався подавати в суд на Симо-
ненка за брехню. 

Про це йшлось у виступах нар-

депів під час засідання Верховної 
Ради. 

«Фракція «Свободи» вже пода-
ла до Мін’юсту законопроект про 
заборону таких злочинних партій, 
як ПР і КПУ. Вони не повинні іс-
нувати в нашій державі, вони по-
рушують закон», — заявив Олег 
Тягнибок. 
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Компартію хочуть заборонити, 
а на Симоненка обіцяють подати в суд 

«Нам важлива доля країни 
та доля кожного україн-

ця. Економічна криза може бути 
небезпечнішою за політичну. 
Звичайно, в цих умовах всі зу-
силля спрямовані на стабілізацію 
політичної ситуації, а економіка та 
проблематика промисловості для 
багатьох відійшли на другий план. 
Але я продовжую щодня займа-
тись економічними проблемами і 
працюю над новою економічною 
стратегією. Її метою є вихід країни 
з економічної кризи», — сказав під 
час зустрічі з металургами й очіль-
никами найбільших підприємств 
Запоріжжя віце-прем’єр-міністр 
(2012–2014 рр.) і один із керівни-
ків Партії регіонів Олександр Віл-
кул. 

«Необхідно, щоб кошти, які 
заробляються в регіонах, ішли на 
поліпшення життя його мешкан-
ців, а не в Київ. У регіонах повинні 
залишатися податок на прибуток, 
прибутковий податок, податки на 
землю та видобуток корисних ко-
палин», — вважає він. 

Олександр Вілкул зазначив, 
що економічна політика «від-
критих дверей» уже довела свою 
ефективність у Польщі, Туреччині, 

Сінгапурі, Китаї, Південній Кореї, 
в яких останні 10 років стабільно 
зростає економіка. Вона спрямо-
вана на модернізацію промисло-
вості, зростання заробітних плат 
і пенсій, збільшення надходжень 
коштів до місцевих бюджетів. 

«Для забезпечення зростання 
зарплат, пенсій та інших соціаль-
них виплат необхідна модернізація 
промисловості — основи економі-
ки країни. Тому ми пропонуємо 
зниження податку на прибуток до 
12,5%, прибуткового податку — до 
14%, захист інвестора та спрощен-
ня дозвільних процедур. Необхід-
но забезпечити стабільність курсу 
гривні», — резюмував Вілкул. 

У Мінську заборонили 
продаж імпортного пива 
З усіх мінських магазинів і кіосків зникло імпортне 
пиво. У продажі залишилися лише сорти виробни-
цтва білоруських пивзаводів або закордонні сорти, 
вироблені в Білорусі за ліцензією. Про це пишуть 
місцеві ЗМІ. Розпорядження припинити продаж 
закордонного пінного (включаючи українське та 
російське) надійшли в магазини від міністерства 
торгівлі Білорусі, а також від місцевих виконкомів. 
Влада пояснює ситуацію з пивом «заходами щодо 
підтримки вітчизняних виробників». 

11,4
стільки мільйонів доларів ви-
ділять США на вибори Прези-
дента України, які відбудуться 
25 травня. Про це повідомила 
офіційний представник Держ-
департаменту Джен Псакі. 

Журналісти Мустафа Найєм і Сергій 
Лещенко на каналі hromadske.tv 
оприлюднили сенсаційну інфор-
мацію про закулісні домовленості 
Юлії Тимошенко з її персональним 
ворогом Дмитром Фірташем. 

Як відомо, раніше в переговорах 
із олігархом, арештованим у Відні 
за запитом Федерального бюро роз-
слідувань США і випущеним під за-
ставу в розмірі 125 мільйонів євро, 
команда Тимошенко звинуватила 
якраз лідера президентської гонки 
Петра Порошенка. Й ось тепер Ле-
щенко та Найєм стверджують: Фір-
таш погодився поширити інформа-
цію про нібито свою зустріч у Відні з 
Порошенком в обмін на зменшення 
суми застави — з півтора мільярда 
до десяти мільйонів гривень — за 
звільнення свого соратника, екс-
голови «Нафтогазу» Ігоря Бакуліна, 
заарештованого в березні. 

«Зменшення суми застави ста-
лося після того, як пройшли при 
певних посередниках переговори 
між Юлією Тимошенко, Дмитром 
Фірташем та Юрієм Бойком. І одна з 

умов, яка висувалася для того, щоб 
Бакуліну змінили запобіжний захід, 
— Фірташ повинен був публічно ви-
знати зустріч із Петром Порошен-
ком у Відні», — заявив Лещенко. 

«Бакулін дійсно міг би розпо-
вісти багато чого, в тому числі не-
бажаного для Фірташа, — вважає, 
наприклад, Тарас Чорновіл. — Але 
стався брудний торг. Без участі під-
контрольного Тимошенко ниніш-
нього вищого керівництва держави 
цього статися не могло б». 

«Тимошенко не змінилася з часів 
арешту. Все звелося до відвертого 
популізму, що видно з її програми та 
з боротьби з Порошенком як нібито 
уособленням олігархів», — вважає 
політичний аналітик Борис Кушні-
рук. 

В інтерв’ю політолог Олександр 
Палій припустив, що Дмитро Фір-
таш шукає шляхи звільнення і для 
себе особисто. І цілком міг «при-
критись» ім’ям Порошенка, який, за 
словами Палія, «має хороший імідж 
на Заході й уже однозначно розгля-
дається там як майбутній президент 
України». 

На думку експерта, Петро По-
рошенко якраз «нетиповий» підпри-
ємець, представник невеликого, але 
розширеного кола промисловців, 
яким вдалося заробити не «на газі», 
а в реальному секторі — аграрній га-
лузі, машинобудуванні й т. д. «Тер-
мін «олігарх» якраз більше до лиця 
самій Тимошенко, яка в 90-х мину-
лого століття «сиділа на газі», — під-
креслює Палій. 

Тим часом, окрім закулісних 
контактів із Фірташем, авторитетні 
журналісти звинуватили Тимошен-
ко і в контактах із одіозним сімей-
ством Калєтніків. Сергій Лещенко та 
Мустафа Найєм розповіли і про пе-
реговори Юлії Тимошенко в її штаб-
квартирі на Турівській із Ігорем і 
Григорієм Калєтніками. 

Ігор — екс-голова Митної служ-
би та колишній віце-спікер Верхо-
вної Ради. «Саме він — та людина, 
яка ставила на голосування дик-
таторські закони від 16 січня, що 
спричинили масові розстріли у Ки-
єві. Однак статус у нього залишився 
колишнім, до нього немає претензій, 
він не ходить на допити, на нього не 
заведено жодної справи», — диву-
ються журналісти. 

Батько, Григорій Калетник, ба-
гаторічний член Партії регіонів, із 
колишньої партії влади вийшов, й 
до нього у нинішньої влади також 
немає ніяких претензій. «Юлія Тим-
ошенко вже на всю країну розказала 
про зустріч Порошенка і Фірташа, 
але, можливо, їй варто було б спо-
чатку розповісти про те, що впро-
довж двох годин робив у її штабі 
Ігор Калєтнік?» — дивується полі-
тичний експерт Віктор Шлінчак. 

Сергій АТАМАНЮК 
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Угорщина вимагає для угорців на Закарпатті автономії 
та подвійного громадянства 

Чому Фірташ обмовив Порошенка 

ТАРУТА: 

Леонід КРАВЧУК: 

Події

«Україна переживає найсклад-
ніший час за всі роки не-

залежності, на нас пішли війною. 
Тому нового Президента, головно-
командувача Збройних сил Украї-
ни, слід обрати якомога швидше, 
щоб у країну повернулися мир, 
стабільність і порядок», — заявив 
перший Президент України Лео-
нід Кравчук. Немає сьогодні, на 
його думку, головнішого завдан-
ня, ніж забезпечити проведення 
президентських виборів і не дати 
можливості зовнішнім ворогам і 
«п’ятій колоні» зірвати їх. 

На думку Леоніда Макарови-

ча, першочерговими кроками но-
вого глави держави мають стати 
переможне завершення антитеро-
ристичної операції, роззброєння 
проросійських банд, негайне ухва-
лення рішень із децентралізації 
влади та передача повноважень 
громадам, районам та областям, 
запровадження нової регіональної 
політики, підписання економіч-
ної частини Угоди про політичну 
асоціацію та зону вільної торгівлі 
з ЄС. 

Головним стратегічним за-
вданням майбутнього Президента 
Леонід Кравчук вважає забезпе-
чення повноправного членства 
України в Європейському Союзі. 

«Було б добре, — зазначає пер-
ший Президент, — якби люди об-
рали Президента вже 25 травня, 
тобто у першому турі. Це аналогіч-
на ситуація до початку 90-х років 
минулого століття, коли ми вибо-
рювали державну незалежність. 
Тоді також треба було обрати Пре-
зидента, щоб консолідувати націю, 
стабілізувати ситуацію в країні та 
дати відсіч тим, хто брав під сум-
нів право нашого народу на свобо-
ду. І люди це прекрасно зрозуміли. 
В 1991-му Президента обрали за 
один тур. Сподіваюся, що так само 
буде і цього разу. Це стане най-
кращою відповіддю Путіну та його 
агентурі». 

В Саудівській Аравії готові 
обвалити ціни на російську нафту 
Саудівська Аравія готова збільшити поставки нафти на світові 
ринки, якщо Росія буде скорочувати її експорт у Європу і 
проросійські бойовики продовжать дестабілізувати ситуа-
цію в Україні, оскільки це може спровокувати дефіцит нафти 
на ринках. Про це йдеться в діловому виданні International 
Business Times, яке цитує міністра нафтової промисловості 
Саудівської Аравії Алі Аль-Наїмі. За його словами, збільшення 
поставок нафти з Саудівської Аравії може знизити ціни на неї 
на світових ринках до 100 доларів за барель. Сьогодні ціна 
тримається на рівні 108 доларів. 

Олександр ВІЛКУЛ: 

Навіть в умовах політичної кризи необхідно 
шукати шляхи розвитку економіки 

У закулісних контактах із Фірташем журналісти викрили саму Тимошенко Вибори мають відбутись 
обов’язково. Бажано 
визначити переможця 
вже в першому турі 

У Росії немає бажання включати до 
свого складу Донецьку область, 

бо це економічно невигідно. Таку 
впевненість висловив голова Доне-
цької обласної держадміністрації 
Сергій Тарута на прес-конференції 
в Донецьку. 

«Росія поки не сильно поспішає 
брати в обійми Донецький регіон», 
— сказав він, уточнивши, що при-
єднання такої складної території 
економічно невигідне Російській 
Федерації. 

«Одразу будуть санкції, які є в 
Криму», — уточнив Тарута. 

За словами губернатора, у разі 
цих санкцій зупиниться як імпорт, 
так і експорт, а промисловість регі-
ону повністю заморозиться, за ви-
нятком хіба що кількох підприємств 
харчової промисловості. Тарута та-
кож заявив, що переговори офіцій-
ної влади Донецької області з пред-
ставниками «Донецької народної 
республіки» ускладнюються тим, що 

в сепаратистів змінюються лідери, 
які приймають рішення. 

Губернатор визнав, що, всупереч 
досягнутим раніше домовленостям, 
бойовики не звільнили кілька по-
верхів у захопленій будівлі Доне-
цької ОДА. 

«На жаль, ті переговорники, які 
дозволили (звільнити поверхи), ви-
явилися скинуті іншими лідерами, 
тож вимоги не були виконані», — 
сказав він. 

Переговорну групу з боку 
офіційної влади очолює Доне-
цький міський голова Олександр 
Лук’янченко, у неї входять керівни-
ки силових відомств області, пред-
ставники ОДА. 

Водночас Тарута упевнений, що 
в Маріуполі ситуацію завдяки дру-
жинам «Метінвесту» вдасться по-
вністю стабілізувати за 10 днів. 

«За два дні ініціативи (спільного 
з міліцією патрулювання) організу-
валося більше тисячі добровольців. 

І зараз є пропозиція кількох десятків 
тисяч про те, що вони будуть патру-
лювати центр міста», — сказав він. 

Росія не поспішає хапати в обійми Донецький регіон 


