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Через рішення екс-президента 
Віктора Ющенка в газовій сфері 
Україна втратила 38,6 мільярда до-
ларів за десять років.

Такі результати проведеного 
«Дзеркалом тижня» підрахунку пе-

редбачуваних збитків від дозволу 
Ющенка на присутність компанії 
«РосУкрЕнерго» як посередника, а 
потім і монопольного постачальни-
ка газу в Україну.

Якби він не дав такого дозволу, 
«поховавши» міжурядову угоду від 

4 жовтня 2001 року та наступні за 
нею газові контракти, в яких була 
закріплена ціна в 50 доларів за ти-
сячу кубометрів у період із 2002-го 
по 2011 рік, то НАК «Нафтогаз» за-
платила б за імпортований газ лише 
25,725 мільярда доларів, а не 64,335 
мільярда.

«Цифра, погодьтеся, вражає. 
Але за такі, можливо, непередбаче-
ні витрати ніхто відповідальності, 
тим більше кримінальної, наскільки 
відомо, не поніс. Просто «РосУкрЕ-
нерго» у черговий раз заробило на 
НАК та українцях. Та й усього», — 
пише автор статті.

При цьому видання уточнює, що 
використовувало публічну (тобто 
оприлюднену) інформацію.

«Але, як підтверджує судове 
слухання «газової справи» у Печер-
ському суді, така інформація далеко 
не завжди є офіційною. Навіть якщо 
виходить із офіційних джерел, на-
приклад, Міненерговугільпрому чи 
«Нафтогазу України», — йдеться в 
статті.
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«Укрзалізниця» 
недоотримала 340 тис. грн. за 
депутатів
З січня по липень 2011 року залізницями України 
перевезено пасажирів пільгових категорій на 342,5 
млн. грн., а компенсації отримано лише 94,5 млн. 
грн. — 27,6%, повідомив прес-центр «Укрзалізниці». 
У тому числі депутатів Верховної Ради перевезено на 
713,6 тис. грн., недоотримано 341,9 тис. грн. (52,1%). 
Дітей віком від 6 до 14 років перевезено на 23,3 млн. 
грн., а компенсації не отримано зовсім.

Багаті французи хочуть 
платити більше податків
Шістнадцять керівників великих французьких 
підприємств підписали заклик до уряду на користь 
встановлення «виключного податку» для францу-
зів, який би найбільше сприяв зменшенню дефі-
циту загального бюджету, котрий, на їхню думку, 
загрожує «майбутньому Франції і Європи». Багаті 
французи пропонують збільшити оподаткування 
їхніх персональних доходів, але при цьому не об-
тяжувати податками компанії, які вони очолюють 
або представляють.

1,9
мільйона чоловік — таку чи-
сельність безробітних назвали 
у Державному центрі зайнятості 
за підсумками першого кварталу 
поточного року. Це становить 8,7% 
економічно активного населення.

Щороку Україну покидають понад 
шість тисяч медиків

«Україна стала донором медич-
них кадрів для багатьох кра-

їн, щорічно втрачаючи понад шість 
тисяч фахівців. Зокрема у Києві не 
вистачає понад 3 тисячі лікарів і 
4 тисячі медсестер. Найбільше від 
нестачі кадрів потерпають служба 
невідкладної допомоги, фтизіа-
трична служба, патанатомічна та 
лабораторна служби. Укомплекто-
ваність лікарями — 76%, третина 
працюючих — пенсійного віку», — 
так коментувала здобутки меди-
цини за роки незалежності голова 
Київської міської профспілки пра-
цівників охорони здоров’я Лариса 
Канаровська. 

До такої ситуації, на думку 
експерта, призвели погані умови 
праці. «За 20 років незалежнос-
ті в Україні змінилося 16 міні-
стрів охорони здоров’я. Медици-
на фінансується за залишковим 
принципом. За рівнем середньої 

зарплати галузь посідає передос-
таннє місце, відстаючи від інших 
бюджетних галузей на 400-800 грн. 
Не виділяються кошти на засоби 
індивідуального захисту. Щороку 
в середньому 25 медпрацівників 
столиці хворіють на активну фор-
му туберкульозу», — зауважила 
Канаровська.

ЕНЕРГЕТИКА 

ПОЗИЦІЯ ТОЧКА ЗОРУ 

Гриценко вирішив, 
що Ющенко в суді 
«відпрацьовував» 
дачу

Екс-президент Віктор Ющен-
ко свідченнями у суді проти 

екс-прем’єра Юлії Тимошенко 
«відпрацьовує» свої привілеї та 
пільги. Про це в ефірі житомир-
ського обласного телеканалу зая-
вив голова партії «Громадянська 
позиція» Анатолій Гриценко.

«Уже півтора року після змі-
ни президента Ющенко трима-
ється за ту державну дачу. Ма-
буть, він відпрацьовує такими 
свідченнями всі свої пільги та 
привілеї», — сказав він.

Гриценко зазначив, що нега-
тивно оцінює свідчення Ющен-
ка у справі Тимошенко. «Сумно 
чути, що Ющенко побоявся ви-
знати, що саме він відкликав 
голову НАК «Нафтогаз» Олега 
Дубину з переговорів. Це зна-
ють усі, про це говорила росій-
ська сторона, це підтвердив сам 
Дубина», — цитує політика його 
прес-служба.

«Якщо ти прийняв рішення, 
то маєш тримати удар і відпові-
дати за свої дії, як чоловік. Якщо 
тоді зірвав переговори та поїхав 
кататися на лижах у Закарпаття, 
а країна і Європа залишилися без 
газу, то треба теж відповідати», 
— сказав Анатолій Гриценко.

НЕГАЙНО ЛІКАРЯ! 

Екс-прем’єр Юлія Тимошенко 
просить допустити до неї ліка-

ря для взяття крові на аналіз. Про 
відповідне клопотання повідомив 
на засіданні минулого четверга її 
адвокат Юрій Сухов. За його сло-
вами, Тимошенко має «тривож-
ні симптоми» погіршення стану 
здоров’я. 

«Юлія Володимирівна — до-
росла людина. Вона хворіла на 
якісь хвороби і знає свій організм. 
Вона запевняє, що ці симптоми не 
схожі на ознаки її звичайних не-
дуг», — зауважив захисник Тим-
ошенко Микола Сірий.

«Я наполягаю на тому, щоб до 
мене допустили лікаря, якому я до-
віряю», — просить екс-прем’єрка. 

У камері СІЗО Юлії Тимошен-

ко на стіни нанесена отрута для 
паразитів, повідомив народний 
депутат від БЮТ-«Батьківщина» 
Андрій Павловський, коментуючи 
заяву свого однопартійця про те, 
що їхню лідерку хочуть отруїти.

«До нас приходили лікарі з 
токсикологічного інституту, які 
співчувають Юлії Володимирівні. 
Казали, що лопання капілярів під 
шкірою, як у неї, можуть спричи-
нити токсини, які використовують 
проти гризунів», — пояснив він.

«Саме так впливає щуряча 
трутка на людей. Тому Бригинець 
і зробив такі висновки. Ми не ви-
ключаємо, що це може бути отру-
єння. Одначе це лише здогадки, 
потрібен безпосередній огляд», — 
зазначив Павловський.

За його словами, Тимошен-
ко «казала адвокатам, що стіни у 
Лук’янівському СІЗО побілені спе-
ціальним розчином проти тарганів 
й інших паразитів».

«Може, у неї алергія на цей 
розчин. Звідти й така специфіч-
на реакція. Могли труїти щурів, а 
вона надихалася випарів. Імовірне 
й побутове отруєння», — припус-
тив нардеп.

Він зауважив, що опозиціонер-
ка не харчується їжею з СІЗО.

Україна втричі скоротить імпорт 
російського газу

Міністр енергетики й вугільної 
промисловості Юрій Бойко 

прогнозує скорочення імпорту ро-
сійського газу через п’ять років на 
70%, або на 28 млрд. кубометрів, 
порівняно з планованим обсягом 
закупівлі в 2011 році — до 12 млрд. 
кубометрів газу на рік. Про це він 
заявив у інтерв’ю телекомпанії 
«5 канал», повідомляє агентство 
«Українські новини».

«Ми плануємо за п’ять років 
вийти з 20 млрд. кубометрів газу 
власного видобутку на 27 млрд. 
кубометрів і, з огляду на програму 

енергозбереження й заміни газу на 
вугілля, закуповуватимемо лише 
12 млрд. кубометрів російського 
газу», — сказав він.

Також Бойко повідомив, що в 
2011 році Україна скоротить спо-
живання природного газу до 54 
млрд. кубометрів, а в 2012 році — 
іще на 8-10 млрд. кубометрів. 

«Ми вже купили одну бурову 
платформу, а зараз оголошуємо 
тендер на другу та починаємо ре-
альний розвиток видобутку газу в 
Чорному морі. Тобто ми одночас-
но зменшуємо споживання газу та 
збільшуємо його видобуток у своїй 
країні», — зазначив міністр. 

Основним фактором зрос-
тання власного газовидобутку, 
за його словами, стане розвиток 
шельфу Чорного моря. Як пові-
домлялося, в 2011 році Україна в 
особі НАК «Нафтогаз України» 
планує імпортувати 40 мільярдів  
кубометрів газу. Ціна імпортного 
газу для України в третьому квар-
талі складає 354 долари за тисячу 
кубометрів.

Тимошенко має «невідому», 
«небезпечну» хворобу

Через Ющенка Україна втратила 
38 мільярдів доларів

МИТНИЙ СОЮЗ ПРАЦЮЄ 

Російський рубль може стати нацвалютою в Білорусі

Росія посилює свій вплив на Біло-
русь, що може призвести в пер-

спективі до введення на її території 
російського рубля в якості єдиної 
валюти та продажу російському ка-
піталу білоруських активів, вважа-
ють білоруські політики.

«Думаю, що в перспективі поста-
не питання про перехід Білорусі на 
російський рубль. Крок за кроком — 
усе до цього йде. Усе йде до втрати 
Білоруссю економічного сувереніте-
ту. Країна стає скованою в ухваленні 
рішень із продажу своїх активів», — 
заявив екс-глава нацбанку Білорусі 
Станіслав Богданкевич, пише ТСН.

За його словами, Білорусь сьо-
годні фактично стоїть на колінах, ма-
ючи величезні проблеми в економі-
ці, на валютному ринку. Лукашенко 
прекрасно розуміє, що, загостривши 
відносини з Заходом, він вимушений 
орієнтуватися тільки на Росію.

У свою чергу, голова Ліберально-
демократичної партії (ЛДП) Сергій 

Гайдукевич заявив, що про майбут-
ню втрату Білоруссю свого суверені-
тету говорять люди «некомпетентні 
та недалекі».

За словами Гайдукевича, тільки 
введення російського рубля дасть 
можливість зберегти суверенітет Бі-
лорусі та не розпродати за безцінь 
державні активи. Він переконаний, 

що ніякий суверенітет не буде втра-
чений, він тільки зміцнюватиметься.

Нагадаємо, що за перші шість 
місяців 2011 року держборг Білору-
сі збільшився на 82,5% і на 1 липня 
склав 69,95 трильйона білоруських 
рублів (понад 14 млрд. доларів).

Як відомо, фінансова криза, яка 
згодом переросла у загальноеко-
номічну, у країні виникла через дії 
самої влади Білорусі. Напередодні 
президентських виборів у грудні 
2010 були підвищені зарплати у бю-
джетній сфері. Вже тоді білоруський 
рубль похитнувся. Ще до виборів 
люди почали скуповувати стабільні-
ші долари і євро.

Нацбанк Білорусі 22 березня 2011 
року перестав продавати банкам до-
лари для подальшого перепродажу 
населенню. Такими методами влада 
країни сподівалася врегулювати си-
туацію з нестачею доларів і євро, але 
результатом стала ще більша валют-
на паніка.

Кравчук хоче, щоб Ющенко сидів 
із Тимошенко

Леонiд Кравчук вважає, що Вiктор 
Ющенко також є вiдповiдальним 

за пiдписання газових угод із РФ у 
2009 роцi. «Вiн один із винних, вiн 
має сидiти поруч із Тимошенко, а 
не свiдчити проти неї», — заявив 
екс-президент на прес-конференцiї 
в Києві.

Вiн зазначив, що всi президенти 
без винятку «втручалися i втруча-
ються у газову енергетичну сфе-
ру, навiть коли не мали i не мають 
пiдстав».

За його словами, Ющенко, згiдно 
з Конституцiєю, яка дiяла в перiод 
його перебування при владi, «не мав 
такого права, але вiн втручався».

«Хто винен? Треба судити 
усiх, може, починаючи з Кравчу-
ка, усiх 17 прем’єрiв, всiх чотирьох 

президентiв. Треба сказати, хто що 
зробив для України та хто що зробив 
для себе. Я готовий до такого пово-
роту, бо робив усе не для себе, а для 
країни», — сказав вiн.

Кравчуку соромно за те, що 
вiдбувається пiд час судового про-
цесу в Печерському районному 
судi Києва. «Менi соромно, що таке 
вiдбувається, я говорю про Печер-
ський суд як про окрему гiлку вла-
ди», — сказав вiн.

Перший президент наголосив, 
що фактично Печерський суд «су-
дить Майдан».

«Вони що не розумiють, що су-
дять? Вони що не розумiють, що 
судять минуле, судять Майдан, на 
який вийшли люди, якi вiрили, що 
буде краще?» — додав Кравчук.

НЕЗДОРОВО 


