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Президент Віктор Янукович заявив, 
що майбутнє України — в Європі. 
Про це він сказав виданню «The 
Wall Street Journal», повідомили у 
прес-службі Президента. 

«Я вірю, що майбутнє України 
— в Європі. Хоча наш історичний 
зв’язок із Росією і надалі відіграва-
тиме значну роль, ключ до процві-
тання нашого народу та розвитку 
наших природних і людських ресур-
сів — у глибокій, більш досконалій 
інтеграції в європейські та західні 
структури», — цитує Януковича 
прес-служба.

Глава держави підкреслив, що 
Україна відіграє роль містка, що по-
єднує європейський, російський та 
азіатський ринки. «Україні потрібна 
Європа, і, що не менш важливо, Єв-
ропа не може собі дозволити зали-
шити Україну позаду, — наголосив 
він. — Країна, територія якої більша 
за Францію, має третину світових 
запасів чорноземів — найродючі-
ших ґрунтів у світі, завдяки яким 
Україну часто називали «житницею 
Європи», — продовжив Янукович.

За словами Президента, розвід-
ка сланцевих і шельфових родовищ 
забезпечить диверсифікацію по-
ставок енергоресурсів і допоможе 
уникнути непередбачуваних у май-
бутньому криз. «Наші міцні еконо-
мічні зв’язки з ЄС тільки розширю-

ватимуться після підписання Угоди 
про асоціацію наприкінці 2011 року, 
що слугуватиме плацдармом для на-
буття повноправного членства в ЄС 
у майбутньому», — нагалосив Яну-
кович.

Окрім того, на думку Прези-
дента, енергетична безпека України 
занадто довго підривалася неперед-
бачуваними дипломатичними від-
носинами з Росією. «Ми повинні 
також зосередитися на покращенні 
відносин із нашими російськими су-
сідами», — підкреслив Янукович.

Також він заявив про необхід-

ність позбавити владу, бізнес і судо-
ву систему «корупційних рудимен-
тів радянської системи». «Нікому не 
можна надавати імунітет, тим самим 
знімаючи відповідальність за його 
дії, незалежно від політичних погля-
дів чи соціального статусу», — резю-
мував Президент.

Наостанок Янукович закликав 
Європу підтримати зусилля України. 
«Наше майбутнє залежить від зміц-
нення зв’язків з ЄС, і сподіваюся, це 
врешті-решт приведе нашу країну 
до повноправного членства в ЄС», 
— підкреслив він.
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Події

Найбільшим споживачем 
комп’ютерів визнали Китай
Китай став найбільшим у світі споживачем персо-
нальних комп’ютерів (ПК) і вперше в історії обійшов 
США. У другому кварталі поточного року обсяг по-
ставок у КНР збільшився на 14% — до 18,5 млн. ПК. 
Цей показник у США скоротився на 4,8% — до 17,7 
млн. ПК. Такі відомості містяться в останній доповіді 
американської дослідницької корпорації зі штаб-
квартирою в штаті Массачусетс. 

«5 канал» побив світовий 
рекорд із телемарафонів
«П’ятий канал» побив світовий рекорд із тривалості 
проведення телемарафонів, встановлений у 2007 
році перуанським ведучим Сержіо Галіані, який 
працював у студії 50 годин 9 хвилин. «5 канал» за-
планував марафон тривалістю у 52 години, з чим 
і впорався. За умовами Книги рекордів Гіннеса, 
ведучі могли залишати студію лише на п’ять хвилин 
щогодини. Також дозволено було накопичувати ці 
перерви та, наприклад, використати 15 хвилин про-
тягом трьох годин.

43%
стільки українців, за даними 
Державного агентства з туризму й 
курортів, цього літа відпочивали 
вдома, на дачах або в селах. За 
статистикою, 30% відпочили на 
курортах України, 26% нікуди не 
поїхали.

Франція отримає 200 мільярдів від 
нового податку для багатих

Уряд Франції планує зібрати до 
бюджету додаткових 200 мі-

льярдів євро за рахунок введення 
3% податку на зарплати розміром 
понад 500 тисяч євро на рік, повідо-
мив прем’єр-міністр країни Франсуа 
Фійон. Передбачається, що податок 

буде діяти до тих пір, поки Франція 
не досягне бюджетного дефіциту на 
рівні 3% ВВП. Уряд очікує досягти 
цієї мети вже до 2013 року. Тим часом 
Фійон заявив також, що Франція ско-
ротила прогноз зростання економіки 
на 2012 рік. Раніше очікувалося, що в 
2012 році ВВП країни зросте на 2,25%. 
Тепер прогноз опущений до 1,75%.

На 2011 рік прогноз зростання 
також змінений. Уряд вважає, що 
цього року економіка Франції зрос-
те на 1,75%, хоча передбачалося, що 
зростання досягне 2%.

Нагадаємо, раніше група з 16 ба-
гатих жителів Франції, серед яких 
бізнесмени і топ-менеджери, підпи-
салися під закликом підняти подат-
ки для багатих, аби ті зробили свій 
внесок в оздоровлення французької 
економіки.

ОБУРЕННЯ 

МЕНШЕ ЗНАЄШ — КРАЩЕ СПИШ 

ДУЖЕ ДОБРЕ 

26 серпня президент Польщі 
Броніслав Коморовський 

підписав закон, який дозволяє з 
2012 року легалізувати свій статус 
в країні нелегальним мігрантам.

У законі наголошується, що 
легалізуватися зможуть особи, які 
перебувають у Польщі щонаймен-
ше з моменту входження країни 
до Шенгенської зони — 20 грудня 
2007 року.

У МВС Польщі відзначають, 
що нелегали зможуть одержати 
одразу дворічні дозволи на пере-
бування в Польщі та можливість 
працювати протягом цього часу 
без офіційного дозволу.

До того ж у рамках легалізації 
буде звільнено від обов’язку на-
давати документи про наявність 
необхідних коштів для проживан-
ня в Польщі.

Легалізуватися також мають 
право особи, яким раніше було 
відмовлено в наданні статусу бі-
женця та видано рішення про при-

мусове виселення з Польщі. 
Заявку на легалізацію нелегали 

мають подати з 1 січня до 30 черв-
ня 2012 року в відділення Адміні-
страції з питань іноземців за міс-
цем проживання.

МВС Польщі оцінює реальну 
кількість нелегалів у 50 тисяч осіб. 
У 38-мільйонній Польщі право 
на легальне перебування мають 
близько 100 тисяч іноземців, тре-
тина з яких — громадяни України.

Бахтеєва — Азарову: «Якщо Балозі 
віддали ліки, то нехай МОЗ торгує 
квасом»

Регіоналка Тетяна Бахтеєва на-
зиває смішним доручення 

Прем’єра Миколи Азарова Мініс-
терству надзвичайних ситуацій 
забезпечити закупівлю необхідних 
лікарських засобів безпосередньо 
у виробників. Про це вона сказала 
«Українським Новинам».

— Це нонсенс просто. Це сміш-
но. Давайте тоді Міністерству охо-
рони здоров’я доручимо займатися 
газом і квасом! Ну хіба так можна, 
ну при чому тут Міністерство з 
надзвичайних ситуацій, — обури-
лася керівник профільного парла-
ментського комітету.

Бахтеєва підкреслила непри-
пустимість проведення закупівель 
МНС ліків, оскільки для цього 
необхідно знати специфіку препа-
ратів, їх дозування.

— Я розумію, що, можливо, 
у Миколи Яновича (Азарова) є 
якась особиста претензія до Ані-
щенка. Можна було відреагувати 
й віддати це Національній академії 
медичних наук, що теж має право 
займатися цими питаннями й теж 
має бюджет, — зазначила вона.

Бахтеєва наголосила, що мініс-
терства займаються різними сфе-
рами діяльності й неприпустимо 

їх змішувати.
Як відомо, 17 серпня Микола 

Азаров доручив МНС забезпечити 
закупівлю необхідних лікарських 
засобів безпосередньо у виробни-
ків до 29 серпня.

МОЗ вважає, що це доручення 
буде сприяти прискоренню поста-
вок ліків в Україну.

Азаров також заявив, що Каб-
мін створив спеціальну комісію 
для розслідування причин бло-
кування проведення державних 
закупівель лікарських засобів, до-
давши, що МОЗ не впорався з за-
вданням із забезпечення хворих 
необхідними ліками.

Нелегалам у Польщі дозволили 
легалізуватися

Янукович хоче в ЄС, бо не бачить 
майбутнього з Росією

ТОЧКА ЗОРУ 

Колишній посол США вважає суди над Тимошенко і К° 
«божевіллям»

Колишній посол США в Укра-
їні Вільям Тейлор вважає, що 

нинішня влада створює «поганий 
прецедент» переслідуванням опо-
зиційних лідерів. Про це він сказав 
у інтерв’ю радіо «Свобода».

— Янукович робить деякі пра-
вильні кроки. Він заявляє, що не 
вступить у Митний союз, він хоче 

укласти договір із ЄС про зону віль-
ної торгівлі. Стратегічною ціллю є 
членство в ЄС, — вважає Тейлор. 
— От інші його кроки важко зрозу-
міти. Наприклад, важко зрозуміти, 
чому висуваються кримінальні зви-
нувачення проти політичних рішень 
попередньої адміністрації. Одна річ 
судити когось за кримінальні вчин-
ки, бо ніхто не вищий за закон, але 
судити когось за політичне рішен-
ня — так просто не роблять у демо-
кратії, яка дотримується закону. Це 
дуже поганий прецедент для май-
бутніх урядів. Наступний уряд може 
взятися судити нинішній. Це боже-
вілля, — додав він. 

Тейлор також вважає, що Яну-
кович поки не продемонстрував, 
що є «ефективним президентом»: 
«Він має п’ятирічний термін, отже, у 
нього ще є час. Показником буде До-
говір про зону вільної торгівлі з ЄС. 
Це матиме великі наслідки. Якщо це 
йому вдасться, це буде велика заслу-
га. Європейці, США, всі це визнають. 
Український народ також визнає, 
якщо він вистоїть перед російським 

тиском щодо вступу в Митний союз, 
який узяв би Україну в протилежний 
бік. Отже, є потенціал», — каже він.

На питання, що, на його думку, 
за останні 20 років було найбільшою 
перешкодою на шляху демократиза-
ції і реформ в Україні, Тейлор відпо-
вів: 

— Мені здається, найбільшою 
перешкодою є постійний цинізм із 
боку багатьох українців. Вони ду-
мають, що їхні правителі проти них, 
росіяни на них наїжджають, амери-
канці несправедливо до них став-
ляться, європейці не пускають Укра-
їну в ЄС — навіщо ж тоді старатися?

Цей цинізм більш характерний 
для старшого, ніж для молодшого 
покоління, — продовжив він. — Є 
різниця між поколінням, що наро-
дилося до незалежності, та генераці-
єю молодих політиків, які стали до-
рослими вже у незалежній Україні, 
— вони мають інші настанови, ніж 
ті, хто виростав і професійно прояв-
лявся за радянських часів. Найбіль-
шою перешкодою є цинізм людей, 
які думають, що ніщо не зміниться.

У Раді засекретили депутатів, які 
отримали державні квартири

В апараті Верховної Ради від-
мовились оприлюднити імена 

депутатів, які отримали квартири 
протягом останньої каденції пар-
ламенту. Про це йдеться у відпо-
віді керівника апарату Верховної 
Ради Валентина Зайчука на запит 
«Української правди».

Водночас він повідомив, що 
народні депутати шостого скли-
кання отримали 15 службових 
квартир у будинку на вулиці Сріб-

нокільській, 24, будівництво якого 
завершено у 2007 році.

На завершення будівництва 
та введення в експлуатацію п’ятої 
секції житлового будинку з вбудо-
ваним приміщенням «Укрпошти» 
витрачено 5,438 мільйона гривень 
бюджетних коштів.

— Протягом останніх чотирьох 
років житло для народних депутатів 
не будується, — повідомив Зайчук.

«Щодо надання списку народ-
них обранців, які отримали квар-
тири, то зазначені відомості, згід-
но з рішенням Конституційного 
Суду від 30 жовтня 1997 року №5-
зп, належать до конфіденційної ін-
формації, поширення якої, відпо-
відно до ч. 2 ст. 32 Конституції, не 
допускається без згоди особи, крім 
випадків, визначених законом, і 
лише в інтересах національної без-
пеки, економічного добробуту та 
прав людини», — йдеться у відпо-
віді на запит.

ПАТРІОТИЗМ  УКРАЇНА ВИМИРАЄ? 


