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Країни світу та міжнародні орга-
нізації оголосили розмір їх до-

даткових внесків на проект «укрит-
тя» та інші чорнобильські проекти, 
загальна сума коштів складає майже 
460 мільйонів євро. Водночас Пре-
зидент Віктор Янукович заявив, що, 
за попередніми даними, до фондів 

чорнобильських проектів зібрано 
близько 550 млн. євро.

На брифiнгу пiсля конференцiї 
Президент також повiдомив, що 
внесок України становить 29 млн. 
євро.

Так, Росія виділяє 45 мільйонів 
євро, Великобританія — 28,5 млн. 

фунтів, що становить близько 32 
млн. євро. 

Австрія виділяє 2,5 мільйона 
євро, Азербайджан — 1 млн. дола-
рів, що становить приблизно 700,5 
тисячі євро. Бельгія — 300 тисяч 
євро, Литва — 10 тисяч євро.

Франція має намір передати у 
фонд понад 47 мільйонів євро. Ки-
тай виділяє 4 млн. євро, Індія — 1 
млн. доларів, що становить близько 
700,5 тисячі євро, Греція — 100 тисяч 
євро, Корея — 200 тисяч доларів, що 
становить близько 140 тисяч євро, 
Кувейт виділяє 3,6 млн. євро.

Німеччина виділяє 42,4 млн. 
євро, Норвегія — 500 тисяч євро, 
Словенія виділяє 120 тисяч євро, 
США — понад 86 мільйонів євро, 
Фінляндія — 5,4 млн. євро, Чехія — 
2,6 млн. євро, Угорщина — 2 млн. 
євро, Люксембург — 1,5 млн. євро. 
Румунія виділяє 500 тисяч євро, 
Швеція — 3 млн. євро. Хорватія — 
150 тисяч євро. Раніше ЄБРР заявив 
про намір виділити 120 млн. євро, 
Єврокомісія виділяє 110 млн. євро.
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Події

Китайці перетворюють 
свинину на яловичину 
На ринках деяких провінцій Китаю з’явилася нова 
харчова добавка, яка дозволяє переробляти порівня-
но дешеві свинину та м’ясо птиці в продукт, який не 
відрізняється за смаком від дорожчої яловичини. За 
повідомленням китайського радіо, достатньо однієї 
упаковки яловичої пасти вартістю 45 юанів (менше 
семи доларів), аби «перетворити» 25 кілограмів 
свинини на таку ж кількість яловичини. На викорис-
танні однієї упаковки яловичої пасти можна заробити 
близько тисячі юанів (більше 150 доларів).

На Кубі дозволили приватну 
власність
Уперше за останні 50 років на острові дозволено купува-
ти та продавати житло. Делегати VI з’їзду Комуністичної 
партії Куби ухвалили програму соціально-економічного 
розвитку країни, яка передбачає операції з нерухомістю. 
Деталей про те, як саме здійснюватиметься продаж не-
рухомості, поки що не представлено. Одначе глава Куби 
Рауль Кастро попередив, що влада не допустить концен-
трації нерухомості в одних руках. Приватна власність 
на Кубі була скасована у 1959-му. Відтоді кубинці могли 
передавати будинки тільки у спадок.
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на стільки тисяч зменшилось укра-
їнців за останній рік. На 1 березня 
2011 року чисельність населення 
України, за даними Держкомстату, 
— 45 745 231 особа. На аналогічну 
дату минулого року нас було 45 923 
233 особи.

Новий власник «Укртелекому» почав масові скорочення 

Власник «Укртелекому», австрій-
ська компанія EPIC почала масо-

ві скорочення працівників у найбіль-
шій телекомунікаційній компанії 
країни. Людям пропонують звільня-
тися «за згодою сторін», що перед-
бачає значні компенсації. Зробити 
це компанія прагне до оформлення 
своїх прав на «Укртелеком», оскіль-
ки після цього їй буде необхідно ви-
плачувати більші компенсації.

Зокрема, з семи відділів центру 
управління телекомунікаційними 
мережами оператора (77 співро-
бітників) скорочують чотири (32 
співробітники). Про це працівни-
ки центру повідомляють у листі, 
який вони направили главам Фон-
ду державного майна Олександру 
Рябченку та Федерації профспілок 
України (ФПУ) Василю Харі, омбуд-
сменові Ніні Карпачевій і главі «Ук-

ртелекому» Георгію Дзекону, пише 
«Коммерсантъ-Украина».

«Працівникам пропонують 
звільнитися за згодою сторін або 
написати заяву про переведення на 

8-годинний робочий тиждень зі ско-
роченням окладу з 1 червня», — пи-
шуть співробітники «Укртелекому».

Подібна реорганізація прово-
диться і в регіонах. Так, депутат Дні-
пропетровської обласної ради Кате-
рина Видякіна днями заявила, що за 
останні декілька місяців чисельність 
місцевої філії оператора скоротила-
ся майже в два рази.

У прес-службі оператора, а також 
глава правління компанії Георгій 
Дзекон на запит видання не відпові-
ли. Не стала коментувати цю тему і 
директор департаменту маркетингу 
«Укртелекому» Світлана Каткова. 
Голова ж об’єднаного профкому під-
приємства Людмила Топихіна заяви-
ла, що скорочень у компанії взагалі 
немає. «Є реорганізація, люди йдуть 
за згодою сторін, — заявила вона. — 
Їм усім виплачується компенсація».

РАДИКАЛЬНО 

Франція щороку буде скорочувати 
кількість законних іммігрантів 

Франція має намір щороку ско-
рочувати кількість законних 

іммігрантів. Такі заходи, на думку 
міністра внутрішніх справ країни 
Клода Геана, мають допомогти у 
боротьбі з нелегальною іммігра-
цією.

«Іноземні іммігранти не зуміли 
адаптуватись у Франції, 24% пере-
селенців із неєвропейських країн 
не мають роботи, що вдвічі більше 
середнього рівня безробіття в кра-
їні», — зазначив Геан.

Міністр праці, зайнятості й 
охорони здоров’я Франції Ксав’є 

Бертран заявив, що цілком мож-
ливе й скорочення числа іммігран-
тів, які приїжджають до Франції 
працювати. За його словами, зараз 
для країни актуальніше створити 
більше можливостей для зайня-
тості французьких безробітних.

Натомість Національна рада 
французьких підприємців не згод-
на з планом МВС щодо посилення 
політики імміграції, вони кажуть: 
Франція повинна залишатися від-
критою країною та не розглядати 
питання про скорочення іммі-
грантів.

ЗІ СВЯТОМ! 

ПОЛІТИКА 

У Раді хочуть голову Тігіпка

Лідер фракції НУНС Микола Мар-
тиненко вимагає відставки віце-

прем’єра Сергія Тігіпка. Про це він 
заявив із трибуни Верховної Ради, 
повідомляє прес-служба фракції.

Мартиненко каже, що звільнення 
Тігіпка «підтримали б не тільки ко-
леги по опозиції з фракції БЮТ, але 
й комуністи, представники інших 
фракцій, у тому числі й регіонали. 
«Бо саме Партії регіонів доведеться 
«розсьорбувати» наслідки роботи 
Тігіпка, оплачуючи його сумнівні 
соціальні експерименти падінням 
власного рейтингу», — зазначив він.

«Усім очевидно: цей віце-прем’єр 
завалив усе, що можна — від Подат-
кового кодексу до пенсійної рефор-
ми. Натомість чуємо мантри про 
«найбільшого реформатора всіх ча-
сів і народів», — наголосив Марти-
ненко.

На його думку, не варто давати 
Тігіпку шанс «утекти у відставку са-
мому». «Тому що країна потім знову 
чутиме казки, який він білий і пух-
настий, але хтось чи щось йому за-
важало, як відомому танцівникові, 
як його збили на зльоті тощо», — за-
явив він.

ЕКОЛОГІЧНА КАТАСТРОФА 

УГОДА 

«Нафтогаз» добуватиме у Єгипті 
до мільйона тонн нафти на рік

Національна акціонерна компа-
нія «Нафтогаз України» вже 

видобула понад 360 тисяч барелів 
нафти на концесійній ділянці Алам 
Ель Шавіш Іст у Єгипеті. Після за-
вершення будівництва нафто- та 
газопроводів, а також бази з під-
готовки нафти та газу плановий 
сумарний річний видобуток на ді-
лянці становитиме близько міль-
йона тонн умовного палива.

Як повідомляє прес-служба 
Міненергетики, на зазначеній те-
риторії вже відкрито п’ять родо-
вищ нафти і газу та продовжуються 
роботи з розвідки, проектування і 
будівництва інфраструктури з їх 
розробки й експлуатації.

Згідно з концесійною угодою 

щодо проведення нафтової роз-
відки й експлуатації, «Нафтогаз 
України» та Єгипетська генераль-
на нафтова корпорація створили 
спільне підприємство — «Петро-
сеннан».

НОВЕ ПОЛОЖЕННЯ 

НБУ зобов’яже банки списати 
проблемні активи

Національний банк України роз-
робив нове положення про спи-

сання проблемних активів, згідно з 
яким банки зобов’язані перевести 
свої проблемні активи з балансових 
у позабалансові. Про це заявив за-
ступник глави НБУ Ігор Соркін.

Зі слів Соркіна, раніше було спи-
сано близько 10 мільярдів гривень, 
згідно з положенням про списання 
проблемних активів. Положення 
втратило чинність у зв’язку з на-
бранням чинності Податкового ко-
дексу. Тож НБУ розробив проект 
нового положення, яке передане на 
узгодження Мінфіну.

«Згідно з новим положенням, 

актив переходить із балансу в поза-
баланс, і з цим активом банк продо-
вжує працювати так само, як із тим 
активом, який був би на балансі», — 
зазначив він. Побоювання, що актив 
може бути списаний і банк не буде 
його повертати, заступник голови 
НБУ вважає необґрунтованими.

«Коли повертається актив, то до-
ходи з його реалізації також обкла-
даються», — сказав він.

Як повідомлялося, 22 лютого 
Нацбанк доручив комерційним бан-
кам надати інформацію про обсяг 
списаної ними кредитної заборго-
ваності за період з 1 листопада 2010 
року по 17 лютого 2011 року.

ПО-БРАТСЬКИ  

У випадку, якщо будуть денонсо-
вані харківські угоди, то ціна 

на газ для України зросте на $100 
за тисячу кубометрів, заявив лідер 
фракції Партії регіонів Олександр 
Єфремов, пише «Відголос».

«Ми можемо зробити все, що 
завгодно. Та при цьому маємо ро-
зуміти, які наслідки на нас чека-
ють. Якщо ліквідуємо ці угоди, то 
ціна газу зросте на $100», — зазна-
чив Єфремов.

Нагадаємо, згідно з результата-
ми опитування компанії «Research 

& Branding Group», кількість укра-
їнців, які вважають харківські 
угоди більш вигідними для Росії, 
у порівнянні з квітнем 2010 року 
зросла на 15%. При цьому втричі 
поменшало тих, хто вважає їх ви-
гідними для України. 

21 квітня 2010 Янукович і Мед-
ведєв підписали угоду про продо-
вження перебування Чорномор-
ського флоту в Криму до 2042 року 
та прив’язку оренди за нього до 
ціни на російський газ. Через тиж-
день Рада ратифікувала цю угоду.

БЕЗРОБІТТЯ  

Ситуацію на «Фукусімі» зможуть 
стабілізувати за дев’ять місяців 

На те, щоб узяти під контр-
оль ситуацію на АЕС «Фуку-

сіма-1», може піти від шести до 
дев’яти місяців. Про це повідомив 
глава «Tokyo Electric Power Со» 
(TEPCO) Цунехіса Кацумата. За 
його словами, саме за цей час по-
шкоджений реактор повинен пе-
рейти у стабільний стан «холодної 
зупинки».

Глава TEPCO також повідомив, 
що протягом цього часу викиди 
радіації будуть продовжуватися, 
поступово знижуючись. У наступ-
ні три-шість місяців TЕРСО пла-
нує взяти цей процес під повний 

контроль. Після цього евакуйовані 
зі своїх будинків у радіусі двадця-
ти кілометрів від станції жителі 
зможуть повернутися додому.

За словами Кацумати, нара-
зі TЕРСО намагається уникнути 
водневих вибухів на першому та 
третьому реакторах і виділення 
радіоактивної води з другого реак-
тора. На третьому реакторі будуть 
використовувати роботів до тих 
пір, поки ситуація не стане достат-
ньо безпечною для працівників. 
Крім того, Кацумата повідомив, 
що на перший, третій і четвертий 
реактори одягнуть спеціальні по-
криви.

«Ми зробимо все можливе для 
стримування викиду радіоактив-
них матеріалів за допомогою ста-
більного охолодження реакторів і 
басейнів із відпрацьованим пали-
вом», — сказав Кацумата. 

Агентство з ядерної безпеки 
Японії підтвердило, що вміст ра-
діоактивних матеріалів у басейні 
з відпрацьованим паливом чет-
вертого реактора перевищує нор-
мальний рівень у сто тисяч разів.

Ціна газу зросте, якщо Україна 
скасує «Харківську угоду»

1200 
малозабезпечених 
волинян 
отримають 
продуктові набори 

Напередодні Воскресіння 
Христового директори тери-

торіальних центрів отримали від 
голови Волинської облдержадмі-
ністрації Бориса Клімчука 1200 
великодніх продуктових наборів 
для передачі їх найбільш нужден-
ним малозабезпеченим громадя-
нам області.

Пасхальні набори складають-
ся з борошна, макаронів, гречки, 
цукру, олії, масла та соусів і ма-
йонезів. Придбано подарунки за 
кошти обласного благодійного 
фонду Бориса Клімчука «Рідна 
Волинь».

Продуктові набори та віталь-
ні листівки від голови ОДА на 
місцях вручать працівники ра-
йонних і міських територіальних 
центрів соціального обслугову-
вання.

Голова облдержадміністрації 
висловив вдячність усім, хто до-
лучився до формування пасхаль-
них продуктових наборів для ма-
лозабезпечених краян, а це ТМ 
«Торчин-продукт», завод «Не-
стле», Рожищенський сирний за-
вод, Гнідавський цукровий завод, 
СПП «Несвіч», ТзОВ «Волинь-
зернопродукт», а також приватні 
підприємства, що виробляють 
ковбасну продукцію.

На Чорнобиль зі світу назбирали близько 
460 мільйонів євро


