
Про це повідомив глава де-
партаменту міжнародного 

права МЗС Швейцарії Валентин 
Цельвегер, пише DW. 

Так, за розпорядженням 
уряду було заморожено 55 міль-
йонів євро. Згодом прокуратура 
додала до цієї суми ще 82 міль-
йони євро. 

Проти українців, які опини-
лись у «чорному списку» Швей-
царії, нині розслідується сім 
кримінальних справ, пише ін-
формаційне агентство AFP. Екс-
президента Януковича та його 
соратників підозрюють у відми-
ванні грошей. Цельвегер наголо-
сив, що з огляду на ту ситуацію, 
яка склалась в Україні, — «хро-
нічну корупцію», — швейцар-
ські банки зараз дуже обережно 
приймають українські вклади. 

Представник швейцарського 
міністерства закордонних справ 
нагадав, що рішення про замо-
роження активів Януковича і 
його поплічників було ухвалене 
ще 26 лютого. 

Він звернув увагу на те, що 
вперше блокування рахунків 
відбулося так швидко. За слова-
ми Цельвегера, така квапливість 
необхідна для того, аби зберегти 
інформацію для слідства та влас-
не гроші, аби повернути їх наро-
ду, в якого вони були вкрадені. 

Він наголосив, що «Швей-
царія має достатньо досвіду за-
мороження активів диктаторів 
і повернення їх у країни похо-
дження». За його словами, за 
останню чверть століття швей-
царська влада повернула Нігерії, 
Перу, Гаїті та іншим країнам за-
галом від чотирьох до п’яти мі-
льярдів швейцарських франків. 
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Швейцарія 
заморозила 
137 мільйонів 
на рахунках 
Януковича й Ко 

США відправлять в Україну 
військових радників 
Штати мають намір направити в Україну невелику 
групу військових радників. Про це повідомила 
офіційний представник міністерства оборони США 
Айлін Лейнез. Зокрема, група буде направлена, 
щоб визначити потреби України в сфері реформи 
збройних сил. Також Вашингтон збирається пере-
дати Києву різне військове спорядження, зокрема 
бронежилети, прилади нічного бачення та засоби 
зв’язку. Як відомо, американська сторона зацікав-
лена в подальшій допомозі Україні. 

133
на стільки мільйонів гривень 
прокуратура виявила по-
рушень після перевірок щодо 
додержання законодавства 
підрозділами «Укравтодору». 
Про це повідомили у прес-
службі ГПУ. 

У ході промови, яка прозвучала 
7 травня під час церемонії інавгура-
ції на посаду Президента, Петро По-
рошенко розповів про свої головні 
цілі на посту глави держави. 

НІ — ВІЙНІ В УКРАЇНІ 

Переможна Революція гідності 
змінила не лише владу. Країна зро-
билася інакшою. Настав час невід-
воротних позитивних змін. Щоб за-
провадити їх, нам необхідні в першу 
чергу мир, безпека та єдність. Мир 
— найголовніше, чого прагне сьо-
годні український народ. У глави 
держави — широкий вибір різнома-
нітних інструментів для забезпечен-
ня територіальної цілісності України 
і мирного життя громадян. Я праг-
ну миру і доб’юся єдності України. 
Тому розпочинаю свою роботу з 
пропозиції мирного плану. Наполе-
гливо закликаю всіх, хто незаконно 
взяв до рук зброю, скласти її. У від-
повідь гарантую, по-перше, звіль-
нення від кримінальної відповідаль-
ності тих, на чиїх руках немає крові 
українських воїнів і мирних людей. 
І тих, хто не причетний до фінансу-
вання тероризму. По-друге, контр-
ольований коридор для російських 
найманців, які захочуть повернути-
ся додому. По-третє, мирний діалог. 
Зрозуміло, що не зі «стрєлкамі», «аб-
вєрамі», «бєсамі» чи іншою нечистю. 
Йдеться про діалог із мирними гро-
мадянами України. Навіть із тими, 
хто дотримується інших, ніж я, по-
глядів на майбутнє країни. 

Всенародные выборы Президен-
та поставили жирный крест на мифе 
о якобы нелегитимной киевской 
власти. Этот миф посеян и взращен 
российской пропагандой и кланом 
Януковича, который предал Дон-
басс и ограбил его еще в большей 
степени, чем всю страну. Донецкой 
областью он безраздельно правил 
17 лет. А тепер финансирует терро-
ристов. Именно он несет полную 
ответственность за политическую 
и социально-экономическую ситуа-
цию, в которой оказался регион. И 
за безработицу, и за бедность, и за 
беженцев. И за убитых граждан, и за 

слезы матерей. 

УКРАЇНА — НЕЗАЛЕЖНА 
СУВЕРЕННА ДЕРЖАВА 

Дискусії не підлягає питання 
про територіальну цілісність Укра-
їни. Щойно я присягнув «усіма сво-
їми справами боронити суверенітет 
і незалежність України», тож завжди 
буду вірний цій святій обітниці. 
Кількість людей, із якими мав честь 
поспілкуватися під час виборчої 
кампанії, — перевищила мільйон. 
Україна — різноманітна, але вона 
сильна духом і духом єдина! Праг-
нення до миру та соборності нашої 
держави домінує в усіх областях 
України. Я глибоко вражений па-
тріотизмом мешканців південних 
та східних українських областей 
від Одещини до Харківщини. Мир 
ще не настав, але вже сьогодні ми 
твердо можемо сказати, що важкі 
випробування об’єднали українську 
родину. Вони зміцнили нас як укра-
їнську політичну націю, впевнену у 
своєму європейському виборі. Наш 
народ ніколи не був таким сильним, 
як тепер. Але свобода не дається раз 
і назавжди. За неї треба постійно бо-
ротися. Мир, якого ми сподіваємося 
досягти найближчим часом, не буде 
тривалим, якщо ми належним чи-
ном не зміцнимо нашу безпеку. 

ПІДВИЩИТИ БОЄЗДАТНІСТЬ 
АРМІЇ 

Щоб мир став довготривалим, 
нам слід призвичаїтися до життя 
в умовах постійної бойової готов-
ності. Ми повинні тримати порох 
сухим. Армія та її переозброєння 
зусиллями вітчизняного військово-
промислового комплексу — це наш 
найголовніший пріоритет. Більше 
того, завантаження державними за-
мовленнями підприємств ВПК дасть 
поштовх реіндустріалізації економі-
ки. Хто шкодує коштів годувати свої 
збройні сили, той годує чужу армію. 
А наша армія повинна стати справж-
ньою елітою українства. Слово «ге-
нерал» має асоціюватися не зі сло-
вом «корупція», а зі словом «герой». 
Усе, від чого залежить забезпечення 

стійкого миру та безпеки України, 
ми повинні зробити своїми силами. 
Найнадійніші наші союзники і най-
кращі гаранти миру — армія, флот, 
Нацгвардія та професійні спецслуж-
би! Ніхто нас не захищатиме, доки 
ми не навчимось оборонятися самі. 
Я використаю свій дипломатичний 
досвід, щоб забезпечити підписання 
міжнародного договору, який прий-

шов би на заміну Будапештському 
меморандуму. Такий договір має на-
дати прямі та надійні гарантії миру 
та безпеки — аж до військової під-
тримки в разі загрози територіаль-
ній цілісності. Будь-який агресор на 
кордоні України має згадати єван-
гельську мудрість: хто з мечем при-
йде, той від меча і загине! 

КРИМ БУВ, Є І БУДЕ 
УКРАЇНСЬКИМ 

Росія окупувала Крим, який був, 
є і буде українським. Під час зустрі-
чі в Нормандії я саме так і сказав 
президенту Путіну — Крим є укра-
їнським. І крапка. Ні з ким не може 
бути компромісу в питаннях Криму, 
європейського вибору і державного 
устрою. А все інше повинно обго-
ворюватися і вирішуватися за сто-

лом переговорів. Будь-які спроби 
зовнішнього і внутрішнього поне-
волення українців — зустрічають і 
зустрінуть найрішучішу відсіч. Ми 
хочемо бути вільними. А жити по-
новому — це і означає жити вільно 
в умовах такої політичної системи, 
яка гарантує права та свободи люди-
ни і нації. 

НІЯКОЇ ФЕДЕРАЛІЗАЦІЇ, 
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ — 
ЯК ПРІОРИТЕТ 

Хотів би наголосити на відда-
ності ідеї парламентсько-президент-
ської республіки. Ніякої узурпації 
влади! Європейська демократія для 
мене — найкращий спосіб держав-
ного правління, винайдений люд-
ством. Саме європейський досвід 
підказує нам, що значну частину по-
вноважень уже зараз треба делегува-
ти з центру місцевим органам влади. 
Реформа щодо децентралізації роз-
почнеться вже цього року змінами 
до Конституції. Нові повноваження 
отримають новообрані місцеві ради. 
Але Україна була, є й буде унітарною 
державою. Марення про федерацію 
не має ґрунту в Україні. Важливою 
частиною суспільного запиту на 
повне перезавантаження влади є 
дострокові вибори парламенту. Да-
вайте будемо відвертими. Чинний 
склад цього шановного зібрання не 
відповідає настроям суспільства. Бо 
воно суттєво змінилося у 2012 році. 
А жити по-новому означає не нехту-
вати волею народу. 

УКРАЇНСЬКА МОВА — ЄДИНА 
ДЕРЖАВНА 

Жити вільно — означає вільно 
користуватися рідною мовою. Ке-
руватимуся статтею 10 Конституції. 
Вона визначає українську мову як 
єдину державну, але гарантує віль-
ний розвиток російській та іншим 
мовам. Слово «праця», як і «мир», 
«зарплата», «пенсія», «стипендія» 
звучать однаково або дуже подібно, 
що українською, що російською. На-
явність роботи — це те, що дає лю-
дині можливість жити безбідно. 

 
УКРАЇНЦЯМ — 
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОБРОБУТ 

Україна має все необхідне, щоб 
забезпечити людям європейський 
добробут. Ми вміємо і хочемо жити 
власною працею, здатні бути твор-
чими та інноваційними. Ми вже 
навіть вчимося не заздрити успіху 
сусіда чи колеги. Але ми й досі пасе-
мо задніх. Чому? Тому що, на відміну 
від нас, країни європейської спіль-
ноти побудували економіку вільної 
конкуренції. Нових ідей, ділової іні-
ціативи, наполегливої праці, постій-
ного самовдосконалення. Так буде і в 
Україні. Але для цього треба знищи-
ти корупцію. Нам потрібен загаль-
нонаціональний антикорупційний 
пакт між владою та народом. Суть 
його проста: чиновники не беруть, а 
люди — не дають. 

АСОЦІАЦІЯ З ЄС І БЕЗВІЗОВИЙ 
РЕЖИМ 

Моя ручка — вже в руках, і як 
тільки ЄС ухвалить відповідне рі-
шення, то підпис українського Пре-
зидента миттєво з’явиться під цим 
доленосним документом. Ми не 
маємо права зволікати з підписан-
ням економічної частини угоди. Те 
ж саме стосується і якнайшвидшого 
запровадження безвізового режиму 
для України з ЄС. Ми завершили 
перший етап і дуже швидко зможе-
мо завершити другий, щоб уже з січ-
ня 2015 року українці мали можли-
вість подорожувати без віз. Угоду ж 
про асоціацію ми розглядаємо лише 
як перший крок до повноправного 
членства України в ЄС. 
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Великий 
донецький 
бізнес біжить до 
Дніпропетровська

Влада

Світовий банк дасть півмільярда 
на реформу банківської системи 
Світовий банк надасть Україні 500 млн дол. фінансової до-
помоги після реформування Фонду гарантування вкладів 
фізосіб (ФГВФО) та розробки механізму рекапіталізації 
банків, повідомляє видання «Капитал». Гроші в Україну 
надійдуть восени. Раніше повідомлялося, що СБ виділив 
Києву позику на політику розвитку в 1,5 млрд дол. Сума 
ділиться на дві частини: 1 млрд дол. — на структурні 
реформи, в тому числі в сфері держзакупівель, енергетич-
ного сектора, а також спрощення умов ведення бізнесу, та 
0,5 млрд дол. — на реформу банківського сектора. 

Донецькі бізнесмени почали 
покидати столицю Донба-

су. Багато хто з них переводить 
свої підприємства в спокійнішу 
Дніпропетровську область. Про 
це повідомив заступник губер-
натора Ігоря Коломойського — 
Борис Філатов. 

«Минулого тижня компанія 
ДТЕК перевела своїх співро-
бітників із вугільного напрям-
ку з Донецька до Павлограда 
Дніпропетровської області. В 
ОДА приїжджали великі до-
нецькі бізнесмени харчового 
сектора з пропозицією пере-
реєструвати бізнес на Дніпро-
петровськ, — написав Філатов 
на своїй сторінці у «Фейсбуці». 
— Кожного дня до нас біжать 
підприємці з Донбасу, і, схоже, 
скоро ми будемо ініціювати 
регіональну програму щодо 
стимулювання середнього і 
дрібного бізнесу, який при-
йняв рішення платити податки 
в Дніпропетровську». 

«Вже два місяці на Донбасі 
війна. І, схоже, інвестиційна 
привабливість повернеться до 
цього багатостраждального 
регіону зовсім нескоро. Якщо 
повернеться...» — констатує 
чиновник. «Але мене продо-
вжує мучити відповідь на одне 
питання: «Якщо на Донбасі 
зараз усе паралізовано, хто ж 
тоді в цей час «годує всю Укра-
їну»?» — риторично запитує 
Філатов. 

Петро ПОРОШЕНКО: 

Я прагну миру і доб’юся єдності України 

Росія окупувала Крим, 
який був, є і буде 
українським. Під час 
зустрічі в Нормандії я саме 
так і сказав президенту 
Путіну — Крим є 
українським. І крапка. Ні з 
ким не може бути 
компромісу в питаннях 
Криму, європейського 
вибору і державного 
устрою. А все інше повинно 
обговорюватися 
і вирішуватися за столом 
переговорів 


