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Україна запропонувала віддати 
Росії частину газотранспортної сис-
теми за умови, що другим її партне-
ром у проекті стане Євросоюз. 

Як розповіло «Коммерсантъ-
Украина» джерело в оточенні Прези-
дента України, однією з пропозицій 
вітчизняного керівництва росій-
ському є створення тристороннього 
консорціуму за участю ЄС і Росії з 
управління ГТС. 

За словами джерела, частка 
України в консорціумі може склас-
ти 34%. Натомість Київ розраховує 
отримати значну знижку на газ. «Ба-
зова ціна має бути знижена з $450 
до $190-210 за тисячу кубометрів. У 
цьому разі споживачі отримають газ 
за $230», — пояснив співрозмовник 
газети. 

Одначе Росію не влаштовує ва-
ріант тристороннього консорціуму. 
«Ми хотіли б почати з двосторон-
нього формату Росії й України — 50 
на 50», — сказало джерело видання 
в «Газпромі». «Пропозиція України 
нас не влаштовує хоча б тому, що 
знайти компанії, готові зараз вклас-
ти кошти у консорціум, навряд чи 
вдасться. У результаті Україна за-
явить: немає охочих — немає й кон-
сорціуму, а ціни на газ ми повинні 
переглянути вже зараз», — пояснив 
представник «Газпрому». 

Раніше Президент України Ві-
ктор Янукович озвучив ідею «гнуч-
кої модернізації» української ГТС 

за участю Росії і ЄС. «Ми пропо-
нуємо нашим партнерам у Європі й 
Росії гнучкий підхід до модернізації 
української газотранспортної сис-
теми та будівництва «South Stream». 
Він (потік) повинен пройти Пів-
днем України. Така можливість є», 
— заявив глава держави у п’ятницю 
на форумі «Ялтинська європейська 
стратегія».

Янукович також зазначив, що 
вартість такого проекту буде в п’ять 
разів нижча, ніж нинішній про-
ект «South Stream», оцінюваний у 
25 млрд. євро. Але в Росії цю ідею 

сприйняли зі скепсисом.
Так, заступник глави Держдуми 

РФ Валерій Язєв назвав прокла-
дання газопроводу через територію 
України економічно невигідним для 
ЄС.

«Уся ідея «South Stream» — при-
брати ризики транзиту газу через 
Україну. А за пропозицією Віктора 
Януковича ми зі 142 млрд. кубоме-
трів газу на рік українського тран-
зиту дамо йому під контроль іще 63 
млрд. кубометрів на рік. Я думаю, це 
рішення не прийме ні Росія, ні ЄС», 
— заявив він.

Відомості.UA

№ 39 (574)

22 - 28 вересня 2011 року

http://vidomosti-ua.com/

Події

Дефіцит бюджету наступного 
року складе 40 мільярдів
Кабінет Міністрів прийняв за основу проект держбю-
джету-2012. Він передбачає зростання ВВП у 2012 році 
на рівні 5,5%, інфляцію 7,9% і середньорічний курс 
гривні близько 8 грн. за долар. Податкові надходження 
складуть 288,6 млрд. грн. Дефіцит держбюджету-2012 
сягне 2,5% ВВП. Опріч того, стало відомо, що значна 
частина додаткових доходів 2012 року буде витрачена 
на підвищення мінімальної зарплати, доплати освітя-
нам, працівникам медичної та культурної сфер, а також 
на дотації на виплату пенсій.

На рекапіталізацію 
«Нафтогазу» планують 
виділити 12 мільярдів
У проекті бюджету на 2012 рік уряд планує виділити 
12 мільярдів гривень на рекапіталізацію НАК «На-
фтогаз України» через випуск облігацій внутрішньої 
державної позики (ОВДП). Окрім рекапіталізації, 
відбуватиметься також і реструктуризація НАК «На-
фтогаз». Зокрема, Кабінет Міністрів України має на-
мір вивести з НАК «Нафтогаз» газодобувну компанію 
та розмістити її акції на відкритій біржі.

7,1
приблизно стільки тисяч україн-
ських студентів навчаються у росій-
ських вищих навчальних закладах. 
Про це розповів міністр освіти та 
науки РФ Андрій Фурсенко. Водно-
час в українських ВНЗ навчаються 
більше шести тисяч громадян РФ.

Євросоюз може повністю заблокувати Україну, якщо 
Тимошенко посадять

Євросоюз може не лише призупи-
нити переговори про асоціацію з 

Україною, але й заблокувати введен-
ня зони вільної торгівлі у випадку 
обвинувачення Юлії Тимошенко.

Як розповів «Коммерсантъ-
Украина» високопосадовець ЄС, у 
разі обвинувачувального вироку у 
справі Тимошенко Брюссель готуєть-
ся заблокувати підписання «Interim 
Agreement» — документа, який по-
винен увести в дію ЗВТ між Украї-
ною і ЄС. Утім, остаточне рішення 
про це поки не прийнято. Проте у 
разі такого кроку процес зближення 
з Україною може бути повністю зу-
пинений, припускає газета.

На засіданні «Ялтинської євро-
пейської стратегії» (YES) у п’ятницю 
європейські політики чітко дали 
зрозуміти, що процес по Тимошенко 
може зашкодити зближенню України 
з ЄС. «Якщо Тимошенко залишиться 
у в’язниці, взаємини між Україною і 

ЄС навряд чи будуть такими ж, як 
раніше. Колишньому прем’єру має 
бути надана можливість знову про-
йти випробування виборами», — за-
явив, зокрема, комісар ЄС із питань 
розширення та політики сусідства 
Штефан Фюле. «Комісар натякнув, 
що, якщо Тимошенко отримає строк, 
переговори з Україною припинять-
ся. Можливо, навіть буде скасова-
ний грудневий саміт», — розповів 
виданню один із представників не-
урядових організацій, який бачився 
з єврокомісаром. «Говорять про сім 
років (імовірний тюремний строк 
для Тимошенко, — авт.)? Окей, зна-
чить, ви сім років чекатимете угоди 
про асоціацію», — процитував Фюле 
інший учасник зустрічі.

НАСЛІДКИ КОНФЛІКТУ 

Росія обмежить ввезення 
українських овочів

ОПОЗИЦІЯ  

ІЗ ЗАЛУ СУДУ 

ПОДАЛІ ВІД УКРАЇНИ? 

Ющенко домагається 
дозволу на 
проживання в США

Депутат Геннадій Москаль, пише 
«Українська правда», стверджує, 

що екс-президент України Віктор 
Ющенко подав документи для отри-
мання дозволу на проживання в 
Сполучених Штатах Америки.

Про це він заявляє з посиланням 
на представників української діаспо-
ри в США, повідомляє прес-служба 
депутата.

«За достовірною інформацією, 
яку я отримав від української діа-
спори в США, колишній президент 
України Віктор Ющенко, котрий не-
щодавно перебував у Америці, подав 
документи для отримання дозволу 
на проживання в Сполучених Шта-
тах», — заявив Москаль.

«Очевидна мета цього кроку — 
отримання громадянства цієї краї-
ни», — запевняє перший заступник 
голови комітету Верховної Ради з 
питань боротьби з організованою 
злочинністю та корупцією. Одно-
часно прес-секретар екс-президента 
Ірина Ванникова спростовує цю ін-
формацію. 

НОВОВВЕДЕННЯ 

Польща виключила низку доку-
ментів із переліку необхідних 

українцям для отримання віз. Про 
це повідомляє «Дело».

Новація стосується як багато-
разових бізнес-віз (досить тільки 
оригіналу листа-запрошення), так 
і туристичних (вистачить частко-
во оплаченої броні готелю).

Тепер потрібно подавати тіль-
ки паспорт, анкету, фото, страхов-

ку й оплачену бронь готелю (або 
лист-запрошення).

Як відомо, загальна кількість 
виданих українцям шенгенських 
віз збільшилася в 2010 році на 70 
тисяч і склала близько 1,1 мільйо-
на. Крім цього, частка виданих ба-
гаторазових віз (мультивіз) пере-
вищила показники минулих років 
і досягла 27,26% від загальної кіль-
кості всіх віз.

Яценюк зібрався бойкотувати 
вибори через Тимошенко

Опозиційні партії мають не 
піти на парламентські вибори 

2012 року, якщо в них не братиме 
участь БЮТ. Таку думку озвучив 
лідер партії «Фронт змін» Арсеній 
Яценюк в ефірі телеканалу ТВі.

«У тому разі, якщо БЮТ буде 
виключений із виборчої кампанії, 
треба зробити все для того, щоб 
усі демократичні партії (підкрес-
люю, всі, а не так, що половина до-
мовилась, а половина — ні) поста-
вили умову, що, мовляв, ми йдемо 
на вибори лише в тому разі, коли 
БЮТ допустять до виборчої кам-
панії», — зазначив він.

«Якщо всі демократичні партії 

не підуть на вибори, це означати-
ме, що проводити їх не можна», — 
уточнив політик.

На запитання, чи зможе БЮТ 
піти на вибори без лідера партії 
«Батьківщина» Юлії Тимошенко, 
Яценюк відповів: «Треба відверто 
зізнатися, що БЮТ без Тимошенко 
не існує».

«Вона повинна вийти з в’язниці 
та мати право взяти участь у пар-
ламентській кампанії 2012 року», 
— додав він.

При цьому політик уточнив, 
що буде в разі засудження Тим-
ошенко до позбавлення волі.

«Якщо будуть незаконні рі-
шення та вердикти стосовно по-
літичних опонентів сьогоднішньої 
влади, то США прийме щодо Укра-
їни резолюцію. Це стосується пер-
сонально їхніх (владців) активів, 
літаків, пересування, їхнього жит-
тя», — спрогнозував Яценюк.

«Україна навряд отримає ра-
тифіковані угоди з Євросоюзом, а 
це договори про асоціацію та зону 
вільної торгівлі», — зазначив він.

«Усі ті, хто причетний до пере-
слідувань політичних опонентів, 
раніше чи пізніше потраплять у 
чорні списки Європи та США», — 
додав нардеп.

Польща суттєво спростила видачу 
віз для українців

ВАЛЮТА 

За тиждень для обміну навіть 10 
доларів буде потрібний паспорт

З 23 вересня обмін валют у будь-
якій кількості здійснюватиметь-

ся лише після надання паспорта чи 
іншого документа, який вказує на 
місце проживання людини. Про 
це повідомила прес-служба Наці-
онального банку, коментуючи по-
станову НБУ №278.

«Запроваджена норма прове-
дення процедури ідентифікації фі-
зичної особи, яка здійснює опера-
цію з готівкою до 50 тисяч гривень, 
задля визначення її резидентності. 
Зазначена операція має здійснюва-
тися після надання документа, що 
посвідчує особу», — повідомили в 
прес-службі. В НБУ також додали, 
що, крім паспорта, можна подати 
«будь-який документ, що може за-
свідчити резидентність особи».

Для обміну валюти сумою від 
50 тис. грн. до 150 тис. грн. здій-
снюється повна ідентифікація 
фізичної особи, відповідно до за-
конодавства України про запо-
бігання та протидію легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом. У попередній 

редакції ця норма становила від 
50 тис. грн. до 80 тис. грн. Отже, 
постанова збільшує норму мак-
симального продажу готівкової 
іноземної валюти одній особі про-
тягом робочого дня з 80 до 150 
тис. грн. Понад те, лібералізована 
норма щодо проведення валютно-
обмінних операцій через  банків-
ські автомати самообслуговуван-
ня. «Фізичним особам надається 
можливість здійснювати операції 
з продажу готівкової іноземної 
валюти за гривні через банкомати. 
Всі ці норми узгоджені з законо-
давством України про запобігання 
та протидію відмиванню грошей», 
— ідеться в документі.

«Введення зазначених змін за-
безпечить удосконалення порядку 
проведення готівкових валютно-
обмінних операцій нерезидента-
ми, проведення дієвого контролю 
за значними за обсягами валютно-
обмінними операціями, лібералі-
зацію валютно-обмінних операцій 
через банкомати», — повідомили в 
прес-службі НБУ.

Росія має намір увести кількісні 
обмеження постачань імпорт-

них тепличних овочів на свою те-
риторію. Це стосується й продук-
ції з України. 

Передбачається, що обмежен-
ня діятимуть не цілорічно, а лише 
в позасезонний період, тобто упро-
довж зими та до початку літа.

Таке нововведення російських 
чиновників може вдарити без-
посередньо по українських ви-
робниках. Адже за останні роки 

Україна перетворилася на одного 
з головних постачальників овочів і 
фруктів у Росію. За даними експер-
тів, за останні п’ять років об’єми 
експорту овочевої продукції в Ро-
сію з України збільшилися в 17 ра-
зів. І основною статтею експорту в 
Росію з України є якраз тепличні 
овочі. 

Нагадаємо, товарообіг Украї-
ни з Росією за І квартал 2011 року 
склав 12,2 мільярда доларів, що на 
73% більше, ніж торік.

Луценко боїться, що може згнити у 
в’язниці

Екс-міністр МВС Юрій Луценко 
боїться, що його справжній діа-

гноз намагаються приховати. Про 
це він заявив у ході судового за-
сідання на підтримку клопотання 
своїх захисників щодо зміни запо-
біжного заходу.

За словами Луценка, у суді було 
оголошено перерву на три тижні 
для лікування підсудного. Проте 
за цей час він «не побачив жодних 
пігулок чи крапельниць».

Крім того, Луценко занепо-
коєний тим, що після обстеження 
лікарів Швеця й Ткача йому нама-
галися провести додаткові обсте-
ження на портативному приладі.

«Я боюся, що мені «нама-
люють» здоров’я, і я гнитиму у 
в’язниці, чекаючи, доки печінка 

вмре», — сказав він. 
Крім того, Луценко занепоко-

єний тим, що в нього кілька разів 
намагалися взяти кров на аналіз. 
На його думку, прокурори таким 
чином намагаються знайти лабо-
раторію, яка покаже «гарні резуль-
тати». Понад те, він вважає, що 
прокурори спеціально затягують 
розгляд справи, щоб отримати 
підвищення. «Їм головне — дотяг-
нути до року й отримати по зіроч-
ці в грудні», — сказав Луценко. 

Сторона захисту вкотре пода-
ла документи з печатками, які під-
тверджують поганий стан здоров’я 
екс-чільника МВС. 

Нагадаємо, у понеділок суддя 
Сергій Вовк продовжив термін пе-
ребування Луценка під вартою.

ПОЗИЦІЯ 

Росія хоче не менше 50% української 
газової труби


