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Лікарі категорично просять екс-
голову МВС Юрія Луценка припи-
нити голодування.

Про це розповіла дружина екс-
міністра після відвідання лікарні, 
повідомила у вівторок, 17 травня, 
прес-служба «Народної самооборо-
ни».

«Стан мого чоловіка критич-
ний. Про це говорять самі лікарі. 
Постійне підвищення температури, 
збільшення ацетону в організмі — 
це означає, що починаються незво-
ротні процеси, — повідомила Ірина 
Луценко. — Юрі було важко навіть 
поставити підпис під своїми заява-
ми про залучення суду присяжних у 
його справі», — зауважила вона.

Дружина екс-міністра має намір 
передати йому всі листи та звернен-
ня, які надійшли на його адресу, з 
проханнями припинити голодуван-
ня. До Луценка з проханням при-
пинити оголошену ним акцію голо-
дування вже звернулися патріарх 
Філарет, Любомир Гузар, Юлія Тим-
ошенко, діячі культури та звичайні 
українці.

Кримінальну справу щодо екс-
міністра внутрішніх справ Юрія Лу-
ценка з обвинувальним висновком 
спрямовано до Печерського райсуду 

Києва для розгляду по суті. Про це 
повідомили у відділі зв’язків із ЗМІ 
Генеральної прокуратури.

Як відомо, захист Луценка мав 
ознайомитися з матеріалами справи 
до 16 травня. Після встановленого 
терміну справа передається до суду, 

незалежно від того, чи ознайомився 
захист із матеріалами справи.

Луценко голодує на знак протес-
ту проти обраного йому запобіжно-
го заходу у вигляді утримання під 
вартою. Внаслідок голодування він 
був переведений із СІЗО до лікарні.
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Події

Австралія продаватиме 
Україні м’ясо кенгуру 
У Державній ветеринарній і фітосанітарній службі 
України повідомили, що Австралія підніме питання 
про експорт м’яса кенгуру. Австралійська сторона 
запропонувала, щоб українські ветеринари провели 
влітку аудит австралійських переробних підприємств, 
уточнивши перелік підприємств, які будуть входити 
в програму аудиту (бойні, ферми, лабораторії). Укра-
їнська ж сторона передала свої пропозиції компе-
тентному органу ветмедицини Австралії в частині 
узгодження сертифікатів на яловичину та баранину.

Верховна Рада законно загнала 
держзакупівлі в тінь
ВР прийняла у другому читанні Закон №7532, який різко 
звужує можливості громадськості з моніторингу за 
держзакупівлями. «За» проголосував 231 депутат. Відте-
пер кошти держпідприємств і підприємств із державною 
часткою понад 50% будуть регулюватися не законом, а 
майбутніми постановами уряду. Урядовці вже деклару-
вали бажання різко звузити рівень оприлюднення тен-
дерної документації. Тепер проведення закупівлі в одно-
го учасника (цього року — 30% від загальної кількості 
тендерів) не потребуватиме дозволу Мінекономіки.

9,2%
такий рівень інфляції прогнозують 
в Україні цього року. Однак уже в 
2012 році вона опуститься до 8,3%, 
говориться в доповіді МВФ. Серед 
країн Європи вище, ніж в Україні, 
інфляція буде тільки в Росії (9,9%), 
Білорусі (12,9%) і Чорногорії (9,3%).

ЗМІНА КАДРІВ 

Президент Віктор Янукович 
звільнив міністра охорони 

здоров’я Іллю Ємця. «Він гарний 
фахівець... Але йому не вдалося 
налагодити роботу міністерства, 
щоб воно працювало на належно-
му рівні», — сказав Президент. З 
його слів, на цю посаду потрібно 
підібрати людину, здатну швидко 
організувати команду, яка зможе 
ефективно працювати та почне ре-
формування галузі.

Днями Президент розкритику-
вав роботу уряду в сфері реформу-
вання системи охорони здоров’я. 
Після цього ЗМІ стали писати, що 
13 травня глава Мінздоров’я напи-
сав заяву про відставку.

Ємець очолював МОЗ з 21 
грудня 2010 року. Найбільш імо-
вірним кандидатом на його поса-
ду вважається перший заступник 
міністра охорони здоров’я Олек-
сандр Анищенко.

ПРОМИСЛОВІСТЬ ПРЕТЕНЗІЯ 

Румунія вимагає від України 
мільярд доларів 

Керівництво Румунії вимагає від 
України відшкодувати мільярд 

доларів, які Бухарест раніше вклав 
у пайове будівництво Криворізько-
го гірничо-збагачувального комбі-
нату окислених руд. Про це заявив 
глава Фонду державного майна 
України Олександр Рябченко.

За його словами, Київ поки не 
планує проводити приватизацію 
підприємства, оскільки не врегу-
льовано проблеми з кількома іно-
земними державами, які вклали в 
проект.

«Поки ми не врегулюємо від-
носини з іноземними державами, 
не можна переходити до привати-
зації», — зазначив він, уточнивши, 
що мова йде про зобов’язання пе-

ред Румунією, Німеччиною та Бол-
гарією.

Олександр Рябченко також за-
уважив, що найбільші претензії 
висунуті з боку Бухареста та «ма-
лоймовірно, щоб вони погодилися 
на відмову від таких очікувань».

«Румуни перерахували всі ці 
котуни в долари за тими цінами, 
які на той час існували, й вийшла 
така красива кругла цифра. Вони 
впевнені, що отримають від Укра-
їни цю суму, тож зараз дуже про-
блемно з ними домовитися», — 
сказав український урядовець.

Частка України в КГЗКОР 
становить близько 56,4%, Румунії 
— близько 28%, Словаччини — 
15,6%.

СЕКС-СКАНДАЛ  

Главі МВФ загрожує двадцять 
років ув’язнення 

У поліції Нью-Йорка повідоми-
ли, що покоївка готелю «Со-

фітель», яка звинуватила голову 
МВФ у спробі зґвалтування, вка-
зала на Домініка Стросс-Кана у 
ході процедури впізнання. 

За словами адвокатів голови 
МВФ, їх підзахисний буде запере-
чувати всі звинувачення, оскіль-
ки «вважає себе повністю неви-
нним».

За твердженням 32-річної по-
коївки, ім’я якої тримається в се-
креті, 14 травня, коли вона приби-
рала, як їй сказали, в порожньому 
номері, Стросс-Кан раптово вий-
шов із ванної кімнати, накинувся 
на неї та спробував зґвалтувати. 
Жінці вдалося втекти.

Крім того, за даними детекти-
вів, підозрюваний намагався за-
крити номер і утримувати в ньому 

потерпілу. Медики нью-йоркської 
лікарні засвідчили, що у постраж-
далої є «незначні травми».

Поліція вже обшукала номер, 
де зупинився голова МВФ. 

62-річному Стросс-Кану за-
грожує понад двадцять років 
ув’язнення, якщо він буде визна-
ний винним, каже американський 
адвокат Аркадій Бух. Відповід-
но до чинного в штаті Нью-Йорк 
законодавства, у разі доведення 
провини за статтею «сексуальне 
домагання» передбачається від 15 
до 20 років тюремного ув’язнення, 
стільки ж — за спробу зґвалтуван-
ня, ще від трьох до п’яти років — 
за статтею «незаконне затримання 
іншої особи». Саме ці злочини ін-
кримінують Стросс-Кану.

Через секс-скандал голові 
МВФ, скоріше за все, не вдасть-
ся скористатися дипломатичною 
недоторканністю, щоб уникнути 
покарання за звинуваченням у 
спробі зґвалтування. Так вважає 
більшість американських право-
знавців. Обмежений дипломатич-
ний імунітет, яким володіє Домінік 
Стросс-Кан, не зможе захистити 
його від судового переслідування 
за злочини сексуального характе-
ру.

Арешт Стросс-Кана змусив від-
класти засідання виконавчої ради 
Міжнародного валютного фонду. 
Наразі виконавцем обов’язків го-
лови МВФ тимчасово призначено 
першого заступника Стросс-Кана 
— Джона Ліпскі.

ВДАЛА ІНВЕСТИЦІЯ  

Парфумерну мережу «Brocard» продають росіянам

Керівництво найбільшої в Украї-
ні мережі парфумів і косметики 

«Brocard» підтвердило, що веде пере-
говори про продаж більше 50% акцій 
російському оператору «Л’Етуаль». 
Уся мережа оцінюється приблизно в 
80-120 мільйонів доларів.

Мережа «Brocard» володіє 63 
магазинами в 24 містах України. Ви-
ручка компанії в 2009 році склала 
776 мільйонів гривень. Основний 
власник — Давид Тетруашвілі.

Угода про продаж контрольно-
го пакета має бути закрита у кінці 
травня, підтвердив керівний парт-

нер «Brocard» Юрій Гаткін.
За його словами, переговори по-

чалися ще в грудні 2010 року. Про-
давати свою частку буде основний 
власник Давид Тетруашвілі. По-
купцем виступає кіпрська компанія 
«Indenon Holdings Ltd», яка в січні 
цього року отримала дозвіл на ку-
півлю в Антимонопольному комі-
теті України. До речі, гендиректор 
консалтингової компанії «Астерс 
груп» Євгенія Кулинич розповіла, 
що власники «Brocard» до кризи оці-
нювали мережу в діапазоні 180-200 
мільйонів доларів.

ЗАЯВА 

Швейцарія хоче вийти 
з Шенгенської зони 

Політики Швейцарії назвали 
помилкою приєднання до 

Шенгенської зони. «Швейцарці 
зробили помилку, відмовившись 
від контролю на своїх кордонах», 
— заявив віце-президент Швей-
царської народної партії Крістоф 
Блохер, який раніше займав пост 
міністра юстиції.

«Ми вважаємо, що нам не вар-
то було приєднуватися до Шен-
генського договору. І тепер ми 
повинні подивитися, що можемо 
вдіяти, та набратися досить муж-
ності для виходу з Шенгенської 
зони», — заявив Блохер.

Швейцарія, не будучи членом 
Євросоюзу, приєдналася до Шен-
генської зони в 2008 році. Перед 
цим рішенням у країні був прове-
дений референдум, на якому біль-

шість жителів Конфедерації схва-
лили входження до Шенгену.

Та тепер «дороги заблоковані, 
потяги перевантажені, культура 
в небезпеці», перераховує про-
блеми Крістоф Блохер, додаючи, 
що у Швейцарії один із найвищих 
відсотків міграції в Європі — що-
річно в країну прибуває близько 
80 тисяч іноземців.

У цей час, згідно зі статисти-
кою, п’ята частина з 7,7 мільйона 
населення Швейцарії — колишні 
іноземці. Згідно з опитуванням 
компанії M.I.S., 59% швейцарців 
підтримують обмеження для мі-
грантів, запропоновані політика-
ми. При цьому вступ Швейцарії в 
ЄС підтримують тільки 25% насе-
лення. 

УВ’ЯЗНИЛИ 

Єгипетська прокуратура в рам-
ках розслідування справи про 

корупцію на 15 днів затримала 
дружину колишнього президента 
країни Сюзанну Мубарак. Її три-
матимуть під арештом у каїрській 
в’язниці, в якій прокуратура про-
веде з нею серію допитів.

Самого Хосні Мубарака вла-
да спочатку збиралася помістити 
на 15-денний термін у в’язницю, 
проте поганий фізичний стан 
екс-президента змусив утриму-
вати його під арештом у лікарні 
Шарм-ель-Шейха. Востаннє Муба-
рака допитували пізно ввечері 12 
травня у Міжнародному госпіталі 
Шарм-ель-Шейха. Під час одного 
з минулих допитів колишній єги-
петський лідер втратив свідомість.

Рішення про його затримання 
було прийнято 13 квітня та двічі 
подовжувалося. Востаннє це тра-
пилося 11 травня.

Хосні Мубарак, який залишив 
посаду президента Єгипту 11 лю-
того, звинувачується в розкрадан-
ні та наказах стріляти по демон-
странтах. У разі, якщо причетність 
до силового придушення масових 
протестів буде доведена, Мубараку 
може загрожувати страта.

Дружину екс-президента Єгипту 
арештували 

Виробництво автівок 
в Україні зросло 
на 90%

Виробництво легкових автомобі-
лів із початку року збільшилося 

на 90% — до 28 тисяч 964 штук, під-
рахували в «Укравтопромі».

Зокрема, за даними асоціації, у 
січні-квітні виробництво автобусів 
збільшилося на 16 відсотків у порів-
нянні з аналогічним періодом мину-
лого року — до 813 штук. Натомість 
на 37 відсотків скоротилося вироб-
ництво вантажних машин — до 943 
штук.

Нагадаємо, як зазначають в 
«Укравтопромі», торік виробництво 
легкових автомобілів в Україні збіль-
шилося на 14% порівняно з 2009 ро-
ком — до 74 тисяч 992 штук.

Янукович звільнив міністра 
охорони здоров’я

Лікарі бояться, що не зможуть 
врятувати Луценка

ЗОЛОТОВАЛЮТНІ ЗАПАСИ УКРАЇНИ 


