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Президент Віктор Янукович на-
тякнув президенту Росії Дмитру 
Медведєву на можливість подати 
на Росію в суд. А Медведєв ви-
знав, що у відносинах двох країн 
багато проблем, пише видання 
«Коммерсантъ».

Як пише газета, зустрітися віч-
на-віч Дмитро Медведєв і Віктор 
Янукович повинні були ще десять 
днів тому. Президент РФ збирався 
зустріти День російського флоту в 
Севастополі в теплій компанії укра-
їнського колеги за умови підписання 
угоди про об’єднання «Газпрому» та 
«Нафтогазу».

Київ із умовою не погодився, 
а тому замість Севастополя Мед-
ведєв вирушив відзначати свято в 
Балтійськ. У підсумку на розмову 
з колегою Янукович був змушений 
приїхати у Сочі. Два президенти по-
чали заочну суперечку ще до того, 
як зустрілися в резиденції «Бочаров 
ручей».

Янукович сказав журналістам 
свого пулу, що Москва та Київ пови-
нні «переглянути ціни на газ, не вда-
ючись до судової процедури». Таким 
чином, він дав зрозуміти, що, якщо 
компроміс не буде знайдений, Украї-

на готова судитися.
Переговори проходили за закри-

тими дверима. Марно чи ні провели 
цей час обидва лідери, оголошено не 
було.

Щоправда, угоду з найболючішої 
газової теми підписувати ніхто і не 
збирався — відсутність глави «Газп-
рому» Олексія Міллера та глави 
«Нафтогазу України» Євгена Бакулі-
на говорила сама за себе. 

«Окреслені президентом Медве-
дєвим проблеми виникли не вчора», 
розповідає джерело видання в уряді 
РФ. Після того як торік президентом 
України став Віктор Янукович, у Ро-
сії панувала ейфорія. Його перемогу 
співрозмовники в МЗС РФ і Кремлі 
хором називали однією з головних 
перемог президента Медведєва. Зда-
валося, що Київ ось-ось повернеть-
ся в орбіту впливу Москви. Перші 
кроки нового українського лідера 
підтверджували очікування. Навес-
ні 2010 року президенти підписали 
угоду про продовження перебуван-
ня Чорноморського флоту РФ до 
2042 року — в обмін на знижку в сто 
доларів на тисячу кубометрів газу. 
Потім Янукович підтвердив поза-
блоковий статус України.

На хвилі цих успіхів Москва 

торік запропонувала Києву низку 
інтеграційних проектів. За словами 
джерела видання в уряді РФ, крім 
вступу до Митного союзу, йшлося 
про злиття атомних компаній. Та-
кож Росія хотіла створити СП між 
Об’єднаною авіабудівною корпо-
рацією і КБ «Антонов». Опріч того, 
планувалося входження російського 
капіталу в «Укртелеком». Намітили 
й низку об’єднань: Одеський при-
портовий завод — «Сибур», Кремен-
чуцький НПЗ — «Газпром-нафта», 
«Запоріжсталь» — «Сєвєрсталь» і 
«Луганськтепловоз» — «Трансмаш-
холдинг». Вінцем інтеграції мало 
стати об’єднання «Газпрому» та 
«Нафтогазу». Це дозволило б пер-
шому, по суті, поглинути останній, 
а Москві — встановити контроль 
над основним економічним активом 
України — її газотранспортною сис-
темою.

Для Києва більшість вимог ви-
явилася неприйнятною. «Команду 
президента шокувало те, наскільки 
зарозуміло в Москві ставляться до 
України. Росіяни не хочуть нічого 
інвестувати, все просять задарма і 
погрожують санкціями для доступу 
української продукції на російський 
ринок», — пояснює причину розбіж-
ностей джерело в уряді України.

Не менш драматично склада-
ються і переговори щодо Митного 
союзу.

Янукович запропонував фор-
мулу «3+1», за якою Київ не ставав 
би членом МС. Але Москву вона не 
влаштувала. «Формула «Три плюс 
один» для цих цiлей неприйнятна», 
— заявили у Кремлi.

Ще більше Росію розлютило те, 
що Україна почала переговори з ЄС 
про створення зони вільної торгівлі. 
У цих умовах, як зізнаються джерела 
в урядах обох країн, навряд чи варто 
чекати позитиву від засідання між-
державної комісії у вересні. «Ми вже 
починаємо морально готуватися до 
можливого повторення газової ві-
йни», — зізнається співрозмовник 
видання в Києві.

І все ж, за його словами, «сторо-
ни домовилися продовжувати по-
шук нових проектiв у цiй сферi».
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Події

За день Янукович витрачає 
зарплати 675 українців
Віктор Янукович є одним із найдорожчих президен-
тів Європи та світу. Виявилося, що більше, ніж на 
нього, витрачають тільки на Барака Обаму та Дмитра 
Медведєва. Офіційні витрати на один день роботи 
Президента України складають стільки ж, скільки 
за місяць одержують 675 українців із середньою 
зарплатою. У господаря Білого дому цей показник 
сягає 1275, а в чільника Кремля — 977. Вартість дня 
роботи президента Франції Ніколя Саркозі дорівнює 
169 зарплатам співгромадян.

Безробіття у Греції 
встановило рекорд
Безробіття у Греції, згідно з останніми даними за 
травень, які оприлюднила Національна статистич-
на служба, становило 16,6%. У квітні цей показник 
сягав 15,8%, у травні 2010 року — 12%. Отже, 
кількість безробітних греків за місяць збільшилася 
на 52 тисячі, а за рік — на 300 тисяч. Безробітних 
більше серед жінок — 20%, серед чоловіків цей 
показник становив лише 14%. Найбільше безробіт-
тя охопило молодь Греції. Серед молодих людей 
віком 15-24 років безробітними є 40%. 

175
мільйонів гривень виділило Мі-
ністерство екології цього року на 
очищення дванадцяти областей від 
непридатних пестицидів. Загалом із 
України мають вивезти одинадцять 
тисяч тонн отрутохімікатів.

ТОЧКА ЗОРУ 

ДО ЄВРО-2012 

Кошторис 
«Олімпійського» 
«розпух» ще на 40 
мільйонів

Кабінет Міністрів збільшив вар-
тість облаштування функціо-

нальних зон навколо НСК «Олім-
пійський» до 362 мільйонів 220,45 
тисячі гривень. Згідно з проектом 
«Будівництво й облаштування функ-
ціональних зон і схем планування 
пішохідно-транспортних шляхів із 
розміщенням автостоянок і об’єктів 
громадського обслуговування для 
проведення фінальної частини чем-
піонату Європи 2012 року з фут-
болу на прилеглих до НСК «Олім-
пійський» територіях», вартість 
будівельно-монтажних робіт стано-
витиме 263,4 мільйона гривень. Ціна 
устаткування, меблів й інвентарю 
сягне 19,4 мільйона гривень, пуско-
налагоджувальних робіт — 663 ти-
сяч гривень. Інші витрати потягнуть 
на 78,7 мільйона.

Нагадаємо, раніше Кабмін за-
твердив титул на виконання проек-
ту вартістю 322 млн. грн.

НІЧОГО ХОВАТИСЬ ЗА СПІДНИЦЮ 

Таку думку озвучив глава фрак-
ції НУ-НС у Верховній Раді 

Микола Мартиненко в ефірі «5 ка-
налу». 

Відповідаючи на питання, чи 
може частина провини за під-
писання газових контрактів 2009 
року лягати на екс-президента Ві-
ктора Ющенка, він заявив: «Абсо-
лютно може».

«Я вважаю, що він безпосе-

редньо винен у цьому», — додав 
депутат.

«Згадайте, будь ласка, той час, 
коли підписувалися контракти. 
По-перше, страшенний конфлікт і 
з Росією, і з Європою. По-друге, є 
посередник. По-третє, Віктор Ан-
дрійович не звертає уваги на це 
питання. Принаймні, так воно ви-
глядає. І робить усе можливе, щоб 
жодний контракт не було підписа-
но», — зазначив Мартиненко.

«Сьогодні навіть у суді свідки 
свідчили, що він відізвав Дубину, 
коли наприкінці 2008 року могли 
підписати значно нижчу ціну», — 
уточнив він.

На думку депутата, Ющенко 
«мусить свідчити стосовно цього 
питання в суді, бо його вина тут 
безпосередня». «Ми отримали та-
кий контракт тому, що амбіції на-
шого екс-президента переважили 
відповідальність за державу», — 
заявив Мартиненко.

Яценюк хоче скористатися 
ситуацією, що склалася 

Політолог Володимир Фесенко 
вважає, що об’єднання опо-

зиції в Україні не відбудеться. «Не 
вірю в об’єднання опозиції, тому 
що інтереси Юлії Тимошенко й 
Арсенія Яценюка є об’єктивно 
конкурентними», — написав він у 
коментарі «Газеті по-українськи».

За словами Фесенка, Яценюк 
«хоче просто скористатися ниніш-
ньою ситуацією та зробити елек-
торальний прорив», оскільки його 
підозрювали в симпатіях до влади. 
«Тому і вирішив продемонстру-
вати свою радикальну опозицій-
ність», — пише він.

«Під час виборів опозиція може 
координувати зусилля й оголоси-
ти своєрідний пакт про ненапад. 
Адже реальними конкурентами 
на виборах будуть не опозиція та 
влада (вони ідеологічні опоненти), 
а опозиційні партії між собою», — 
стверджує політолог.

За його словами, якщо буде 
ухвалений законопроект Олек-
сандра Лавриновича про змішану 
систему виборів, тоді треба буде 
координувати діяльність щодо ви-
значення єдиних кандидатів від 
опозиції у мажоритарних округах.

«Це є завданням максимум. 
Але дуже сумніваюся, що навіть 
цього вдасться досягнути, тому 

що та ж «Свобода», яка має зна-
чну підтримку по Україні, буде ви-
сувати своїх кандидатів, — пише 
Фесенко. — У разі ухвалення за-
конопроекту Лавриновича блоки 
будуть заборонені. А щоб Яценюк 
розчинився в «Батьківщині» чи 
навпаки, я в це не вірю», — зазна-
чив політолог.

Водночас, на його думку, «малі 
партії, наприклад, Миколи Ка-
теринчука й Анатолія Гриценка 
мають приєднуватися до великих 
гравців, аби не розпорошувати 
електорат».

Пропозицію Яценюка до опо-
зиції не йти на вибори в разі 
ув’язнення Юлії Тимошенко Фе-
сенко назвав PR-грою.

Віктор Ющенко має відповідати 
за підписання газових контрактів 

Москва та Київ не виключають 
«газової війни» 

НАСЛІДКИ МИТНОГО СОЮЗУ 

У Білорусі з прилавків зникло 
м’ясо

У мінських магазинах після при-
єднання Білорусі до Митного 

союзу немає ні свинини, ні ялови-
чини — одні сосиски.

Прозорі кордони призводять 
до вирівнювання цін на продук-
ти харчування усередині Митно-
го союзу. Для Білорусі це означає 
зростання цін на м’ясо. Уряд же 
намагається стримати зростання 
цін адміністративними заходами, 
через що утворюється дефіцит, 
повідомив білоруський економіст 
Сергій Чалий. «Повертаюся з Віль-
нюса, заходжу у свій магазин — і 
бачу, що там порожньо. Висять 
зв’язки сосисок, створюють фон у 
магазині — типу щось є. І це прак-
тично все», — сказав економіст.

За його словами, це резуль-
тат входження Білорусі в Митний 
союз із 1 липня. «Жодного контр-
олю на кордонах. Навіть щодо 
кількості вивезення фізичними 
особами — для особистого корис-
тування чи не особистого... Навіть 

у ЗМІ бачив, що в Росії організо-
вують шоп-тури. І слоган такий: 
«Поки у Білорусі криза — встигни 
усе купити за низькими цінами», 
— говорить Чалий. 

Нагадаємо, фінансова криза, 
яка згодом переросла у загально-
економічну, у країні виникла через 
дії самої влади Білорусі. Напере-
додні президентських виборів у 
грудні 2010 були підвищені зарп-
лати у бюджетній сфері. Вже тоді 
білоруський рубль похитнувся. 
Ще до виборів люди почали скупо-
вувати стабільніші долари і євро. 
В результаті за 2010 рік золотова-
лютні резерви Білорусі зменшили-
ся на 622 млн. доларів (11%).

Нацбанк Білорусі 22 березня 
2011 року перестав продавати бан-
кам долари для подальшого пере-
продажу населенню. Такими ме-
тодами влада країни сподівалася 
врегулювати ситуацію з нестачею 
доларів і євро, але результатом 
стала ще більша валютна паніка.

ДОКИ ВИСТАЧИТЬ НАФТИ І ГАЗУ? 

ОГОЛОШЕННЯ 

Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу майна:  
лот І – автомобіль ВАЗ-21065, 1999 р.в., р.н. 008-69 ВК. 
Стартова ціна – 5828,00 грн. з ПДВ
лот ІІ – автомобіль ВАЗ-21065, 1999 р.в., р.н. 008-61 ВК. 
Стартова ціна – 5828,00 грн. з ПДВ
лот ІІІ – автомобіль ВАЗ-21065, 1999 р.в., р.н. 008-59 ВК. 
Стартова ціна – 6485,00 грн. з ПДВ
лот ІV – автомобіль ВАЗ-21065, 1999 р.в., р.н. 008-63 ВК. 
Стартова ціна – 6747,00 грн. з ПДВ
лот V – автомобіль ВАЗ-2107, 2000 р.в., р.н. 013-01 ВК. 
Стартова ціна – 8086,00 грн. з ПДВ 
лот VІ – автомобіль ВАЗ-2107, 2000 р.в., р.н. 013-02 ВК. 
Стартова ціна – 7268,00 грн. з ПДВ
лот VІІ – автомобіль ВАЗ-2107, 2000 р.в., р.н. 013-03 ВК. 
Стартова ціна – 7268,00 грн. з ПДВ
Гарантійний внесок 10% від стартової ціни і реєстраційний внесок 17 грн. вноситься на: 
р/р 26003203233 в ВОД ВАТ „Райффайзен Банк Аваль”, МФО 380805, код 21733635.
Отримувач: ДАК “НМАЦ“ – філія “Волинський аукціонний центр”. 
Аукціон відбудеться через 15 днів після публікації інформації за адресою: м.Луцьк, вул.Мель-
нична, 13. 
Кінцевий термін прийняття заяв та плата грошових внесків – три дні до початку аукціону. 
Заяви приймаються за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична, 13, тел. для довідок: (0332) 244-188, 
242-065.  Ознайомитися з об’єктами можна в робочі дні за місцем їх знаходження.


