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Жак Ширак стане першим фран-
цузьким президентом, притягну-
тим до суду після своєї відставки. 
Процес, який 7 березня відкрився 
у Парижі, стосується двох справ, 
порушених у зв’язку з підозрами в 
створенні фіктивних робочих місць 
у мерії французької столиці, пишуть 
vesti.ru.

Колишній глава держави, якому 
зараз 78 років, втратив юридичну 
недоторканність після відходу з по-
сади президента республіки в 2007 
році. Він обвинувачується в тому, 
що під час перебування на посаді 
мера Парижа на початку 1990-х ро-
ків незаконно прийняв у штат мерії 
кількох працівників із апарату влас-
ної партії «Об’єднання на підтримку 
республіки» для підготовки пре-
зидентської виборчої кампанії. Ці 
обвинувачення Ширак категорично 
відкидає.

За його словами, два десятки ви-
падків працевлаштування, що фігу-
рують у досьє, були законними та 
корисними паризькому муніципалі-
тету. Проте обвинувачення схильне 
розцінювати ці дії як розкрадання 
суспільних коштів і зловживання 
довірою. Такі правопорушення, від-
повідно до чинного права, можуть 

каратися тривалим ув’язненням, 
штрафом у 150 тисяч євро та пораз-
кою у виборчих правах.

У справі проходять іще дев’ять 
людей: два колишні директори ка-
бінету мера — Мішель Руссен і Ремі 
Шардон — і сім підозрюваних у за-
йманні фіктивних посад або вико-
ристанні послуг персоналу, опла-
чуваного мерією. Серед останніх 
— онук генерала Шарля де Голля, 
екс-депутат Жан де Голль.

На прохання адвокатів, 78-річ-

ному Ширакові дозволено не бути 
присутнім у залі суду в перший день 
процесу, коли повинні розглядатися 
процедурні питання. Та надалі йому 
доведеться свідчити особисто.

Здоров’я екс-президента в остан-
ні роки помітно погіршилося, хоча в 
його оточенні й спростовують чутки 
про те, що колишній глава держави 
страждає на хворобу Альцгеймера.

Порушення проти Жака Ширака 
справи не позначилося на його рей-
тингу серед пересічних французів.

Відомості.UA

№ 11 (546)

10 - 16 березня 2011 року

vidomosti-ua.com

Події

У Туреччині відкрили 
грандіозний готель
На курорті Белек з’явився новий готель, загальна 
площа якого становить понад 1 мільйон кв. м. Готель 
«Maxx Royal», який знаходиться за 35 км від аеропорту 
та за 1 км від Белека, пропонує своїм постояльцям усі 
умови для розкішного відпочинку та різноманітного 
дозвілля. Готель має розвинену інфраструктуру: шість 
ресторанів, 14 барів, чотири закусочні, гольф-поля 
«Montgomerie», конгрес-центр, сім басейнів, турецьку 
лазню, парну, сауну, фітнес-центр, лісопаркову зону, 
дитячий клуб ( для дітей від року до 17 років). 

Україна отримала національний 
домен — .укр 
Міжнародна корпорація з імен та адрес у Інтернеті 
ICANN ухвалила рішення про виділення Україні націо-
нального домену — .укр. Відтепер інформаційні ресурси 
стануть більш доступними, оскільки можна користувати-
ся українською мовою. Це означає, що в нашому суспіль-
стві знижуватиметься цифрова нерівність. Але перехід 
на національний домен потребує відповідної підготовки 
технічної інфраструктури, про що подбає координаційна 
рада Українського мережевого інформаційного центру, 
створеного у 2003 році.

300
на стільки відсотків за останній рік 
піднялась ціна на гречку. 
Загалом в Україні за цей рік істотно 
підвищилися ціни на продукти 
харчування. 

ОТАКОЇ 

В Парижі почався суд над колишнім 
президентом Жаком Шираком 

ДОМА ЛІПШЕ 

Дружина та син екс-президента 
Єгипту Мубарака повернулися до 
столиці 

Дружина екс-президента Єгип-
ту Хосні Мубарака та його 

старший син повернулися до Каї-
ра. Сьюзан Мубарак і Алаа Муба-

рак вилетіли з Шарм-ель-Шейха 
на військовий аеродром «Алма-
са», передає місцева газета «Аль-
Ахрам». Причини повернення до 
Каїра колишньої першої леді та її 
сина залишаються невідомими.

Раніше генеральний прокурор 
Єгипту розпорядився заарешту-
вати рахунки й інше майно сім’ї 
Мубарака, а також заборонив їм 
залишати країну. Молодший син 
поваленого президента Гамаль 
спробував отруїтися, коли до ньо-
го прийшли представники правоо-
хоронних органів з метою конфіс-
кації майна. Сам Хосні Мубарак, 
за деякими даними, нині лікується 
від раку у військовому госпіталі в 
Саудівській Аравії.

МОНОПОЛІЗАЦІЯ ГАЛУЗІ 

ВЛАДНА ЗАЯВА 

Бюджетним установам кілограм 
борошна продадуть за 2,2 грн. 

Для хлібопеків є достатньо бо-
рошна з Аграрного фонду, 

тому близько двох тисяч тонн зер-
нових із регіонального запасу об-
ласті чиновники збираються про-
дати бюджетним установам.

Як наголосив голова ОДА Бо-
рис Клімчук, без проведення всі-
ляких тендерів. Назвав губернатор 
і ціну для «бюджетників» — бо-
рошно вищого ґатунку вартувати-
ме 2,2 гривні за кілограм.

Його заступник Віталій Кар-
пюк наголосив, що Волинь є єди-
ною областю в Україні, яка має 
реальний страховий запас зерна. 
Таким чином, оптово-відпускна 
ціна борошна сьогодні повинна 
складати 2,9 гривні, а на ринках не 
має перевищувати 3,5 гривні.

Поки не врегульованою є ціно-
ва політика у супермаркетах, але 
це, як запевнив Клімчук, питання 
часу.

Ірина КОСТЮК

ДЕФІЦИТ 

На Луганщині через 
відсутність борошна 
стоять хлібозаводи 

У містах Луганщини припинили 
працювати хлібозаводи через 

відсутність борошна. Про це повідо-
мляє «Трудовий рух «Солідарність».

«За повідомленнями наших ак-
тивістів з міста Свердловська, завод-
ський хліб у продаж не надходить, 
населення в паніці, така ж ситуація 
в місті Ровеньки й інших», — зазна-
чили в організації.

Повідомляється, що влада на-
магається компенсувати брак у хлі-
бобулочній продукції поставками з 
Луганська, та цього не вистачає.

«Фактично стотисячні шахтар-
ські міста залишилися без хліба», — 
йдеться в повідомленні.

У цій ситуації, використовуючи 
борошно з завищеною ціною, при-
ватні пекарні пропонують до реа-
лізації свою продукцію, та в цьому 
випадку ціна за батон коливається 
в середньому від п’яти до семи гри-
вень.

«У нашу організацію звернулися 
жителі Свердловська, в основному 
жінки, з пропозицією організувати 
8 березня біля стін мерії акцію про-
тесту з каструлями та таким чином 
висловити свій протест діям влади», 
— наголошується в повідомленні.

ВИМОГИ 

У проекті Меморандуму про 
економічну і фінансову полі-

тику (МЕФП), узгодженому між 
Україною та МВФ, ідеться, зокре-
ма, про те, що реалізація пенсій-
ної реформи є одним із ключових 
зобов’язань України для отри-
мання чергового траншу кредиту 
МВФ. Почати реформу, а отже, 
прийняти урядовий пенсійний за-
кон, Рада мусить до кінця березня, 
пише dt.ua.

«Маяк на кінець грудня з уве-
дення в дію законодавства, необ-

хідного для впровадження пенсій-
ної реформи, не було дотримано, 
але закон набуде чинності як тим-
часовий захід», — зазначає уряд у 
меморандумі з МВФ.

Аби розраховувати на розгляд 
радою директорів МВФ питання 
щодо виділення чергового траншу 
в середині квітня, Київ до кінця 
березня має прийняти пенсійний 
закон, що відповідає принципам, 
які викладені в торішніх версіях 
меморандуму (попередня умова).

Раніше передбачалося ухвален-
ня цього нормативного акту ще до 
кінця 2010 року. Однак уже другий 
комітет Верховної Ради розкри-
тикував і відмовився схвалювати 
пенсійний законопроект Кабміну 
№7455. Представники уряду та 
Президент заявляють, що Україна 
змушена йти на підвищення пен-
сійного віку.

Спочатку пенсійна реформа 
передбачала поступово підвищу-
вати пенсійний вік для жінок з 55 
до 60 років, щорічно збільшуючи 
його на шість місяців, починаю-
чи з 2011 року. Для чоловіків, що 
працюють на державній службі, 
пенсійний вік повинен бути підви-
щений до 62 років із 2013 року.

Дмитро Фірташ став власником 
«Азоту» в Черкасах 

Прес-служба голови ради ди-
ректорів групи компаній 

Group DF Дмитра Фірташа роз-
повсюдила інформацію, що Фір-
таш придбав великого виробника 
мінеральних добрив — підприєм-
ство «Азот» (Черкаси).

Таким чином, за даними прес-
служби Фірташа, сукупні потуж-
ності виробників азотних добрив, 
якими управляє бізнесмен, ста-
новлять 2,44% світових потужнос-
тей, зокрема, частка підприємств, 
розташованих в Україні, — 2,28% 
світових потужностей.

За даними прес-служби, при-
єднання заводу до групи активів, 
контрольованих Фірташем, дасть 
змогу оптимізувати виробничо-
збутову політику та впровадити 
уніфіковані стандарти управлін-
ня підприємством, а також дасть 
можливість скоротити адміністра-
тивні та загальновиробничі витра-
ти, що особливо важливо в умовах 

жорсткої цінової конкуренції на 
світових ринках мінеральних до-
брив.

Нагадаємо, Фірташ контролює 
міжнародну групу хімічних компа-
ній Ostchem Group, до складу якої 
станом на кінець 2010 року входи-
ли виробники мінеральних добрив 
азотної групи — компанії «Рівнеа-
зот» (Рівненська область), компа-
нія «Таджиказот» (Таджикистан) 
і компанія «Нітроферт» (Естонія). 
Також особисто Фірташ контр-
олює великих виробників міне-
ральних добрив — компанію «Сє-
вєродонецьке об’єднання «Азот» 
(Луганська область) і концерн 
«Стирол» (Донецька область).

Черкаський «Азот» експортує 
свою продукцію до країн СНД, 
країн Центральної та Східної 
Європи, Туреччини, Азіатсько-
Тихоокеанського регіону, Латин-
ської Америки, Австралії.

Україні дадуть кредит МВФ, якщо 
пенсійна реформа буде в березні 

Україна в «чорному» 
списку банкрутів 

Експерти американського видан-
ня «Business Insider» включили 

Україну до списку з 18 країн, яким 
загрожує дефолт. У своїх оцінках 
експерти виходили з розміру зо-
внішнього боргу, а також фінансової 
і політичної стабільності в країні. 
Рейтинг очолює Венесуела, де ско-
ротився видобуток нафти, через що 
повернення урядом боргів перебу-
ває під знаком питання. На другому 
місці Греція, де тривають безлади на-
селення, на третьому — Аргентина, 
де спостерігається висока інфляція. 
На четвертому — Ірландія, де відчу-
ваються наслідки банківської кризи, 
на п’ятому — Португалія. Україна 
посідає шосте місце. Причини — ве-
ликий зовнішній борг і сповільнен-
ня темпів росту економіки. Фахівці 
Світового банку оцінили зовнішній 
борг України в 82% ВВП.

ПЕРСОНАЛЬНЕ ГОЛОСУВАННЯ 


