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Комітет Європарламенту з питань 
міжнародної торгівлі рекомендує 
укласти договір про асоціацію між 
Україною та ЄС, незважаючи на 
арешт екс-прем’єра Юлії Тимошен-
ко.

Про це пише «Коммерсантъ». 
Ситуація в переговорах між Укра-
їною та ЄС щодо договору про 
асоціацію, у тому числі розділ про 
створення зони вільної торгівлі, об-
говорювалася на засіданні комітету. 
Особливої гостроти дискусії додала 
стурбованість представників Євро-
парламенту ситуацією, що склалася 
з демократією в Україні, пише ви-
дання.

Доповідач від комітету, депутат 
ЄП Павло Залевські ще раз підкрес-
лив, що Брюссель, визначаючи тем-
пи зближення України з ЄС, бере до 
уваги події, що відбуваються в кра-
їні.

«Ми повинні враховувати і по-
літичний контекст при укладанні 
угоди (про асоціацію)... Потрібно 
враховувати і те, що Тимошенко 
арештована. Багато інших впливо-
вих політиків також або у в’язниці, 
або переслідуються. Право в Україні 
використовується, точніше ним зло-
вживають, у політичних цілях», — 
сказав він.

Раніше, на етапі підготовки до 
засідання, Залевські звернувся до 
українських експертів із проханням 
висловити думку про доцільність 
призупинення переговорів Брюссе-
ля з Києвом, а також про можливі 
наслідки від таких санкцій.

Учасники експертного опитуван-
ня були одностайні в тому, що це лиш 

ускладнить ситуацію з рівнем демо-
кратії в країні та може призвести до 
ослаблення європейського вектора.

Представники української опо-
зиції, з якими зустрічалися депутати 
Європарламенту, також вислови-
лися за якнайшвидше парафування 
договору.

Минулого тижня члени комітету 
Європарламенту погодилися з дум-
кою експертів.

«Враховуючи брак демократії 
в Україні, кращим виходом буде 
якомога більш швидке укладення 
угоди, адже цей документ містить 
зобов’язуючі норми про прийняття 
Україною європейських стандартів», 
— сказав Залевські.

У ході подальшого обговорення 

жоден із депутатів не висловився 
на користь введення санкцій щодо 
України.

За підсумками дискусії в Євро-
парламенті якогось формального 
рішення не приймалося, однак на 
ньому з порядку денного було фак-
тично зняте питання про можливе 
блокування завершення переговорів 
між Києвом і Брюсселем.

«Сьогодні всі підтримали якнай-
швидше завершення переговорів, і я 
не очікую, що в подальшому хтось із 
моїх колег по комітету запропонує 
Європарламенту інший варіант. Я 
вважаю, що наступний раунд пере-
говорів про ЗВТ, який відбудеться у 
вересні, стане останнім», — заявив 
Залевські.
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Події

Норвегія спростила візовий 
режим для українців 
Прес-секретар МЗС України Олександр Дікусаров по-
відомив, що 1 вересня набула чинності угода з Нор-
вегією про спрощення оформлення віз і реадмісію 
осіб, підписана 13 лютого 2008 року в Осло. Зокрема, 
одноразові візи на термін до 5 років будуть одержу-
вати батьки і діти громадян України, які мають дозвіл 
на перебування в Норвегії, бізнесмени, журналісти, 
офіційні особи. Багаторазові візи одержуватимуть 
діячі науки, культури, спортсмени, перевізники, учас-
ники програм обміну між спорідненими містами.

Процес реєстрації майна в БТІ 
буде змінено
Президент України Віктор Янукович доручив міні-
стру регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ 
спростити процес реєстрації майна в БТІ. Про це 
він сказав під час засідання комітету з економічних 
реформ, передає кореспондент УНН. «Настав час 
для реформування ще однієї корумпованої сфери в 
нашому житті — це реєстрація майна в БТІ... Мабуть, 
у цьому залі немає людини, яка не знає, що там від-
бувається», — сказав Президент.

19,2
стільки мільярдів кубометрів газу 
станом на початок вересня 2011 
року накопичила в підземних 
сховищах НАК «Нафтогаз України», 
повідомив глава держхолдингу 
Євген Бакулін.

Україна планує продати частину 
«Нафтогазу»

Прем’єр-міністр Микола Азаров 
повідомив, що Кабінет Міні-

стрів має намір вивести з Національ-
ної акціонерної компанії «Нафтогаз 
України» газодобувну компанію й 
розмістити її акції на біржі. Про це 
глава уряду заявив, виступаючи з 
лекцією перед студентами Київсько-

го національного університету ім. 
Тараса Шевченка.

«Ми прийняли рішення зараз 
піти на реструктуризацію компанії 
«Нафтогаз», виділити, відповідно, 
газодобувну компанію, провести її 
підготовку та піти на розміщення її 
акцій на відкритій біржі», — повідо-
мив він.

Азаров додав, що, за розрахунка-
ми уряду, внаслідок такого рішення 
можна буде залучити інвестиційний 
ресурс в обсязі від п’яти до десяти 
мільярдів доларів. Нагадаємо, Пре-
зидент Віктор Янукович виступає 
за поділ «Нафтогазу» на окремі під-
приємства з подальшим їх виходом 
на світові біржі.

До слова, компанія є моно-
полістом із транспортування газу 
транзитними газопроводами та 
транспортування нафти по нафто-
проводах, а також найбільшим добу-
вачем газу та нафти в Україні.

ЩОБ НЕ РОЗСЕКРЕТИТИ ОБМАН? 

КОНТРОЛЬ 
ПЕРШИЙ ПІШОВ 

Діденку дали три 
роки умовно

Колишнього першого заступ-
ника голови НАК «Нафтогаз 

України» Ігоря Діденка засудили 
до трьох років позбавлення волі 
умовно. З-під варти випустили 
прямо в залі суду після зачиту-
вання вироку. Діденко засудже-
ний до трьох років із відстроч-
кою виконання покарання. Крім 
того, він позбавлений права за-
ймати керівні посади, пов’язані 
з адмініструванням підприємств 
усіх форм власності. Водночас 
скасовано арешт на майно Ді-
денка. Він був під арештом із 12 
липня 2010 року. Діденко разом 
із екс-головою Державної мит-
ної служби України Анатолієм 
Макаренком і колишнім заступ-
ником начальника Енергетичної 
регіональної митниці Тарасом 
Шепітьком обвинувачувався в 
незаконному відчуженні прина-
лежного «РосУкрЕнерго» газу та 
його розмитненні в 2009 році.

РЕЗОНАНСНА СПРАВА 

Екс-керівник служби зовніш-
нього спостереження Олексій 

Пукач у суді назвав прізвища за-
мовників убивства журналіста 
Георгія Гонгадзе. Про це розповів 
журналіст Олексій Подольський, 
потерпілий у справі Гонгадзе, в 
інтерв’ю після засідання суду.

«Він назвав. Він чітко сказав, 
що це Кучма. Він назвав Литвина 
та Кравченка», — каже журналіст.

«Пукач розповів, що після 
того, як убив Гонгадзе, зустрічав-
ся з замовниками вбивства. На 
цій зустрічі був Литвин. І Пукача 
представили йому: «Це той самий 
хлопець, начальник нашої розвід-
ки, який вивіз і вбив Гонгадзе». 
Литвин відповів, що знає це», — 
розповів Подольський.

«І Кравченко запевняв Литви-
на, що він відданий президенту та 
виконає будь-який наказ. І Литвин 
при цьому кивав головою, — про-
цитував Пукача журналіст. — Та-
кож там були Джига та Фере».

У той же час адвокат екс-
президента Леоніда Кучми Віктор 
Петруненко назвав наклепом свід-
чення генерала Олексія Пукача 

про причетність Кучми до вбив-
ства Гонгадзе.

«Мотив і мета наклепу очевид-
ні — представити себе, Олексія 
Пукача, в ролі бездумного та без-
вольного виконавця чужої волі й 
таким чином уникнути суворого 
покарання у вигляді довічного 
ув’язнення, яке можливе за вбив-
ство Гонгадзе», — сказав юрист. 

Петруненко запевнив, що Куч-
ма «нікому не давав жодних вка-
зівок щодо Гонгадзе», а з Пукачем 
ніколи не зустрічався та не контак-
тував. Адвокат обурився тим, що 
екс-генерал посилається на покій-
ного голову МВС Юрія Кравченка.

«Як відомо, ще до своєї трагіч-
ної загибелі Кравченко спростував 
ті вигадки, які зараз озвучує Пу-
кач, — зазначив він. — А комен-
тувати те, що брехня колишнього 
генерала про те, що його дії були 
направлені на попередження яко-
їсь державної змови, є наклепом 
і безглуздістю, я думаю, потреби 
немає».

Петруненко також повідомив, 
що у захисту є необхідні докази, які 
спростовують свідчення Пукача.

Ющенко вперто відмовляється 
здавати кров

Екс-президент Віктор Ющенко 
досі не здав кров на нові аналі-

зи у справі про його отруєння. Про 
це повідомило газеті «Сегодня» 
джерело в Генпрокуратурі.

За словами джерела, Ющен-
ко не пояснює мотивів відмови, а 
просто ігнорує запрошення.

Інформоване джерело в про-
куратурі висунуло дві версії такої 
поведінки колишнього президен-
та, визнаного потерпілим:

«Або Ющенко не бажає відпо-
відати на запитання, які б викрили 
його у свідомо неправдивих свід-
ченнях (про те, що отруєння було), 
або не прагне підставляти людей, 
які задумували всю цю діоксино-
ву «спецоперацію» на догоду то-
дішньому політичному моменту, 
у результаті якої Ющенко й став 
президентом».

«Але й у тому, й у іншому ви-
падку його самого вже можна 
притягати до кримінальної відпо-
відальності. А ось чи підуть на це 
Віктор Пшонка та Ренат Кузьмін, 
не ясно», — сказало джерело.

За словами співрозмовника, «у 
ГПУ говорять, що справу взагалі 
швидко припинять за статтею про 
відсутність складу чи навіть події 

злочину».
«Кузьмін недвозначно давав 

зрозуміти, що не вірить у версію 
про отруєння, а відмовою здавати 
кров «потерпілий» сіє ще більше 
сумнівів у тому, а чи не була це 
просто закономірна реакція орга-
нізму на непосильну кількість ви-
питого алкоголю, та ще й перемі-
шаного один із одним», — сказало 
джерело газети в ГПУ.

«Навіть алкаші знають, що 
пиво й горілка — гримуча суміш. 
А Ющенко тоді пив усе підряд. 
Навіть здорова підшлункова тако-
го удару не витримає... Зрештою, 
крапку в цій історії сьогодні ста-
вити рано», — пише видання.

Пукач назвав прізвища 
замовників убивства Гонгадзе

ЄС не блокуватиме асоціацію з Україною, 
незважаючи на арешт Тимошенко

ЗДОРОВИЙ ГЛУЗД ПЕРЕМІГ? 

Лукашенко обіцяє звільнити політв’язнів, щоби 
подружитися з Європою

Президент Білорусі Олександр 
Лукашенко пообіцяв міністрові 

закордонних справ Болгарії Ніко-
лаєві Младенову звільнити всіх по-
літичних в’язнів протягом півтора 
місяця. Про це днями повідомило 
радіо «Свобода» з посиланням на за-
хідні агентства.

Про результати візиту до Біло-
русі, який відбувся минулого тижня, 
голова болгарського дипломатич-
ного відомства повідомив листом 
до верховного представника Євро-
союзу з закордонних справ Катрін 
Аштон і до своїх колег із країн ЄС.

Як цитує листа агентство «Рой-
терз», Лукашенко, бажаючи поліп-
шити відносини з Європейським Со-
юзом, пообіцяв, зокрема, звільнити 

принаймні чотирьох ув’язнених за 
противладні протести до кінця ни-
нішнього тижня, а з двох зняти зви-
нувачення. Всіх ув’язнених політич-
них активістів глава Білорусі обіцяє 
випустити до середини жовтня.

Лукашенко також пообіцяв 
скликати переговори з опозицією 
за «круглим столом» про майбутнє 
країни, а також закликати ЄС напра-
вити до Мінська групу так званих 
«мудреців» — відомих діячів політи-
ки, економіки, суспільства та церкви 
з країн Євросоюзу — для спостере-
ження за цими переговорами. 

Младенов вважає, йдеться в його 
листі, що ці ініціативи, якщо вони 
будуть втілені, створять для Євро-
союзу можливість конструктивно 

долучитися до демократизації Біло-
русі.

Речниця МЗС Болгарії Весе-
ла Чернева повідомила Агентству 
«Франс-Прес», що ці обіцянки Лу-
кашенко зробив під час зустрічі з 
Ніколаєм Младеновим у Мінську 
минулої п’ятниці.

За її словами, візит болгарського 
міністра до Білорусі, про який офі-
ційно не оголошували, був скоорди-
нований із Катрін Аштон та очолю-
ваною нею Європейською службою 
зовнішніх дій — дипломатичним 
органом ЄС.

До речі, Лукашенко уже поми-
лував кількох засуджених учасників 
заворушень 19 грудня 2010 року.

За Кірєєвим стежитиме екс-
головний прокурор Британії

Спостерігачі мiжнародної неуря-
дової органiзацiї «Хьюманiтад» 

(«Humanitad») стежитимуть за до-
триманням процесуальних норм у 
суді над Юлією Тимошенко. Про 
це заявили адвокат, колишній го-
ловний прокурор Великої Британії 
Джері Прюс Бутілович та адміні-
стративний директор із питань за-
конодавства «Хьюманітад» Майкл 
Апстоун.

«Схоже, що в суді є якийсь 
нездоровий поспіх із вивченням 
свідчень, причому захисту не на-
дається адекватного часу для під-
готовки своєї реакції, — наголо-
сив Джері Прюс Бутілович. — Це 
безпрецедентно, коли судові за-
сідання починаються рано-вранці 
й тривають до 18-ї, 19-ї або навіть 
20-ї години вечора».

«Будь-хто, причетний до судо-
вих процесів, знає, що після завер-

шення засідання адвокати повинні 
повернутися додому та вивчити те, 
що сталося протягом цього дня, 
щоб підготуватися до наступно-
го», — сказав колишній головний 
прокурор Британії.

Також, за його словами, за-
непокоєння викликають пере-
шкоджання захисту викликати 
заявлених свідків через заборону 
судді, зникнення матеріалів спра-
ви, які надала прокуратура, тиск 
на свідків, інформація про те, як 
було призначено суддю на розгляд 
цієї справи, ненадання захисту до-
статнього часу для вивчення мате-
ріалів тощо.

«Такі методи є процесуальни-
ми порушеннями та суперечать 
Європейській конвенції з прав лю-
дини», — наголосив Джері Прюс 
Бутілович.

ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ 


