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На автозаправках України все 
частіше продають не якісне пальне, 
а фальсифікат, який не відповідає 
жодним стандартам.

Про це повідомили для ТСН у 
Комітеті захисту споживачів нафто-
продуктів після перевірок якості па-
лива на автозаправних станціях.

За словами керівника організа-

ції Андрія Пасішника, на декількох 
АЗС комітет виявив, що під назвою 
«бензин А-95» продавався побічний 
продукт коксохімічного виробни-
цтва, фактично — продукт перероб-
ки вугілля.

«Звичайно, його можна розба-
вити газовим конденсатом або ста-
більним бензином і за октановим 
числом отримати А-92 або А-95. Але 

ні фракційний склад, ні хімічні та 
фізичні показники не відповідатим-
уть ніяким стандартам», — відзна-
чив експерт.

Пасішник зауважив, що неякісне 
паливо реалізується в першу чергу 
на поодиноких заправках під мало-
відомими брендами. Проте також 
«бодягою» нерідко грішать і великі 
автозаправні мережі, причому на-
віть ті, назви яких на слуху.

«Така ситуація склалася через 
відсутність державного контролю 
якості — для цього впродовж де-
кількох років просто не виділялися 
кошти. Тому нині існує загроза того, 
що, заправившись на якійсь АЗС, 
автолюбитель може зіпсувати собі 
двигун. Причому довести, що винна 
саме заправка, в суді буде практично 
нереально», — сказав глава комітету. 
У той же час Пасішник підкреслив, 
що реалізації неякісних нафтопро-
дуктів на АЗС сприяє ініційоване 
урядом перенесення термінів вве-
дення стандартів якості Євро-4 і 
Євро-5.

За оцінками учасників ринку 
і експертів, від 20% до 40% усіх на-
фтопродуктів, що реалізовуються на 
вітчизняних АЗС, — фальсифікат. 
Особливо часто неякісне паливо зу-
стрічається на небрендових заправ-
них станціях.
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Події

Таїланд придбає двісті 
українських танків 
Командування сухопутних військ Таїланду прийня-
ло рішення закупити двісті українських основних 
бойових танків Т-84У «Оплот». Сума потенційної угоди 
оцінюється в $231,1 млн. Нові танки повинні заміни-
ти застарілі M41A3 американського виробництва. 
У числі пропозицій були німецький «Leopard 2A4», 
російський Т-90, південнокорейський K1 і український 
«Оплот». Чому був обраний саме український танк, не 
уточнюється.

Чорногорія хоче купувати 
українське борошно
Посольство України в Чорногорії звернулося до зацікав-
лених українських підприємств із приводу поставки бо-
рошна в Чорногорію. Про це повідомили в прес-службі 
Ради підприємців при Кабміні. Чорногорія є залежною 
від імпорту продуктів, а саме — борошна. 90% всього 
обсягу припадало на постачальників із Сербії. Проте 
кілька днів тому сербський уряд схвалив рішення про 
заборону експорту борошна, в тому числі в Чорногорію, 
яка є одним із головних споживачів цієї продукції. Чор-
ногорія наразі має тритижневий запас цього продукту.

62,1
стільки тисяч українців у лютому 
знаходились в умовах вимушеної 
неповної зайнятості, перебуваючи 
у відпустках без збереження за-
робітної плати. Про це свідчать дані 
Держкомстату. 

Американці перерахували Україні $3 мільйони, 
які вкрав Лазаренко 

Сполучені Штати перерахували до 
держбюджету України три міль-

йони доларів, які раніше належали 
колишньому партнерові по бізнесу 
екс-прем’єра Павла Лазаренка Пе-
трові Кириченку. Про це повідомив 
колишній заступник генпрокурора 
Микола Обиход.

«21 жовтня 2008 року Окружний 
суд США Північного округу штату 
Каліфорнії затвердив наказ про від-
шкодування збитків Україні Петром 
Кириченком, згідно з яким останній 
повинен сплатити Україні три міль-
йони доларів із його заарештованих 
грошових коштів. За деякими дани-
ми, вказані кошти вже надійшли до 
державного бюджету України», — 
йдеться в матеріалі екс-прокурора, 
пише видання «Дело».

Як відомо, гроші Петра Кири-
ченка на закордонних рахунках, як 
і грошові кошти Павла Лазаренка, 
були заарештовані у кінці 90-х років, 
а сам він певний час йшов у справі 

як співучасник злочинів, здійсне-
них прем’єром-утікачем. Кириченка 
взяли під варту американські право-
охоронні органи через півроку після 
затримання Лазаренка в 1999 році, 
якому на той момент в Америці ви-
сунули звинувачення в здирництві, 
відмиванні грошей і шахрайстві.

Проте в ході слідства Кириченко 
почав активно співпрацювати з аме-
риканським звинуваченням, свідчи-
ти проти колишнього прем’єра, вна-
слідок чого став ключовим свідком у 
справі Лазаренка.

Навесні 2000 року Кириченко і 
правоохоронні органи США підпи-
сали угоду, згідно з якою українець 
добровільно передав американській 
прокуратурі всі наявні у нього речо-
ві докази, вказав, кого в Україні вар-
то допитати, а також сплатив пере-
літ у Сполучені Штати двох свідків 
із України.

Також Кириченко заплатив до 
казни США три мільйони доларів у 

якості «добровільної компенсації». 
Вочевидь, саме ця сума і була нещо-
давно передана Україні. Нині Кири-
ченко разом із сім’єю проживає в 
США.

Нагадаємо, відповідно до свід-
чень Петра Кириченка, які він дав 
американському слідству, будучи 
прем’єр-міністром, Павло Лазаренко 
лобіював бізнес-інтереси Кириченка 
і при цьому вимагав у нього гроші.

Павло Лазаренко був затри-
маний в аеропорту Нью-Йорка 12 
років тому за порушення візового 
режиму, за підозрою в спробі не-
легально проникнути в США. Він 
звернувся до американської влади з 
проханням надати йому політичний 
притулок, але замість цього Лаза-
ренку були пред’явлені звинувачен-
ня в здирництві, відмиванні грошей 
і шахрайстві.

Об’єм коштів, які знаходилися 
на рахунках Лазаренка і були зааре-
штовані в США, сягає 280 млн. дол.

ВАРТО ЗНАТИ 

Тури до Єгипту подешевшали на 
40%

Події в Єгипті призвели до ве-
ликих збитків українських 

туроператорів. Аби залучити від-
почиваючих на пляжі Червоного 
моря, туркомпанії знизили вар-
тість турів на 35-40% . Згідно з під-
рахунками віце-президента Асоці-
ації лідерів туристичного бізнесу 
України Йосипа Андрика, збитки 
турсфери в цілому можуть склас-
ти близько $6 мільйонів. 

Непроста фінансова ситуа-
ція змушує представників турис-
тичної індустрії міняти правила 
співпраці. Зазвичай туроператори 
заздалегідь (за півроку, рік) бро-
нюють місця в готелях і чартерні 
програми у авіакомпаній. 

Зараз готелі пішли туркомпа-
ніям назустріч і продовжили той 
період, упродовж якого оператори 
можуть використовувати обумов-
лений заздалегідь депозит номерів. 

За тією ж схемою стали працювати 
авіакомпанії. 

Також істотно була скоректова-
на ціна проживання в єгипетських 
готелях. За словами виконавчого 
директора однієї з мереж готелів, 
готелі знизили ціни на свої послу-
ги в середньому на 35-45%. 

На сьогодні завантаження єги-
петських готелів становить близь-
ко 30-40%. 

Заходи щодо стимулювання 
в’їзду іноземних туристів здій-
снюються і в аеропортах Єгипту. 
У п’яти курортних зонах — Лук-
сор, Асуан, Таба, Шарм-ель-Шейх 
і Хургада — на 50% були знижені 
аеропортові збори. 

Представники туристичної га-
лузі очікують, що потік туристів 
до Єгипту відновиться через три-
чотири місяці.

З ПЕРШИХ УСТ 

Чорнобильці відсуджують в 
України 1,5 млрд. грн.

За допомогою міжнародних су-
дів чорнобильці намагаються 

відсудити у держави 1,5 млрд. грн. 
на пенсії. Про це під час «круглого 
столу», присвяченого темі держав-
ної політики в подоланні наслідків 
аварії на ЧАЕС, повідомив заступ-
ник міністра праці та соціальної 
політики Костянтин Ващенко, пе-
редає УНН.

«Держава не визнає свого бор-
гу, тому справи доходять до судів. 
Сьогодні в судах уже знаходиться 
позовів на півтора мільярда гри-
вень, із них півмільярда — вже за-
доволені», — зауважив він.

Заступник міністра також на-
голосив, що державні органи, в 
тому числі й Пенсійний фонд, зму-
шені подавати зустрічні позови, 
оскільки дефіцит бюджету Пенсій-
ного фонду становить близько 34 
мільярдів гривень.

«Водночас на виплату пенсій 
чорнобильцям у повному обсязі 
потрібно близько дев’яти мільяр-

дів. Виникає парадоксальна ситу-
ація, коли громадянам доводиться 
позиватися до держави, а державі 
— до громадян», — додав він.

РЕЗОНАНС  

НАСЛІДКИ СТИХІЇ 

Автозаводи в Японії 
працюватимуть по черзі

Влітку 2011 року японські авто-
виробники мають намір вжити 

заходи для економії електрики че-
рез дефіцит енергоресурсів після 
землетрусу, що стався 11 березня. 
Одним із способів економії енер-
гії називають почергову роботу 
заводів, повідомляє «Bloomberg» 
із посиланням на представників 
компанії «Тойота». 

За повідомленням російської 
«Ленти», найближчим часом най-
більші автокомпанії країни по-
винні зустрітися для того, щоб 
обговорити можливість почерго-
вого випуску машин. Точно такі 
ж заходи можуть бути введені і 
в інших індустріях — не тільки в 
автомобільній. При цьому пред-
ставники «Тойоти» зазначили, що 
остаточного рішення про чергу-
вання виробництва поки прийня-
то не було. У прес-службі компанії 
«Ніссан» агентству повідомили, 
що поки не ведуть переговорів 
із іншими автовиробниками про 
економію електроенергії. Однак 
у «Ніссані» відзначили, що авто-
мобільним компаніям необхідно 
скооперуватися для скорочення 
енерговитрат. 

Землетрус, який сколихнув 
усю Японію та викликав цунамі на 
північно-східному узбережжі кра-
їни, став причиною закриття за-
водів «Toyota», «Nissan», «Honda», 
«Mitsubishi» й «Suzuki». Крім того, 
в зоні лиха опинилися 500 ви-
робників автокомпонентів, що 
постачають комплектуючі євро-
пейським і американським компа-
ніям. Наразі робота підприємств 
частково відновлена, проте деякі з 
них не зможуть функціонувати ще 
як мінімум місяць. 

ТРИВОЖНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Японська радіація 
дійшла до Білорусі 

У Білорусі були виявлені сліди 
радіоактивних забруднень, які 

стали наслідками викидів на «Фу-
кусімі-1». Однак їхній рівень у Біло-
русі виявився вкрай низьким, пові-
домила представник Міністерства 
природи Білорусі Марія Герменчук, 
передає БЕЛТА.

«Ці рівні вкрай низькі й не мо-
жуть йти в порівняння з тими рівня-
ми, які були зафіксовані в 1986 році 
після вибуху на Чорнобильській 
АЕС», — запевнила Герменчук.

Вона також додала, що сліди ра-
діоактивних забруднень були зна-
йдені й у європейських країнах. Рі-
вень радіонуклідів у мільйони разів 
менший граничного критичного на-
вантаження.

Герменчук відзначила, що моні-
торинг радіаційної обстановки буде 
тривати, у тому числі разом із росій-
ською стороною.

Нагадаємо, що землетрус ско-
лихнув Японію 11 березня, від чого 
постраждали головні промислові 
об’єкти країни.

НЕОЧІКУВАНО 

Кучма найняв американського 
адвоката

Світові ЗМІ повідомили, що 
Леонід Кучма, проти якого 

відкрили кримінальну справу, на-
йняв відомого американського 
адвоката Алана Дершовіца. Захід-
ний спеціаліст покликаний, за сло-
вами оглядачів «Financial Times», 
консультувати колишнього укра-
їнського президента, якого вже 
кілька разів допитували у справі 
убивства Георгія Гонгадзе. Як пише 
«Главред», поки невідомо, яку роль 
відводять українські захисники 
екс-президента закордонному ко-
лезі, проте, швидше за все, якщо 
навіть дійде до судових засідань, у 
залі суду він не виступатиме. Роз-
рахунок більше на його репутацію 

як відомого правозахисника та 
талановитого юриста, а також — 
на переконання значної частини 
українців, що іноземні спеціалісти 
кращі за вітчизняних.

Алан Дершовіц за свою кар’єру 
провів понад 15 судових процесів, 
більшість із яких виграв. Він спе-
ціалізується переважно на справах 
із убивствами, причому його клі-
єнти мали небагато шансів уник-
нути тюрми. Одначе пан Дершовіц 
довів присяжним їхню невинність. 
Найбільшою його справою став 
судовий розгляд обвинувачення 
аристократа Клауса фон Бюлова, 
якого хотіли засудити за вбивство 
власної дружини.

Політичні погляди Алана Дер-
шовіца також відомі. Він послі-
довно відстоює позиції Ізраїлю та 
намагається довести, що ця дер-
жава має право проводити пре-
вентивні удари по арабських кра-
їнах, які можуть отримати атомну 
зброю. Після терактів 11 вересня 
2001 року він також наполягав на 
можливості застосування тортур 
проти підозрюваних у тероризмі, 
якщо вони володіють важливою 
інформацією.

На автозаправках замість бензину 
заливають «бодягу» 


