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Дипломати говорять, що напруже-
ність у стосунках України та Росії 
після зустрічі президентів у суботу, 
24 вересня, пішла на спад. «Зустріч 
була знаковою для Януковича, осо-
бливо з урахуванням останніх по-
дій у Росії», — цитує «Коммерсантъ» 
одного з російських переговірни-
ків, маючи на увазі з’їзд партії «Єди-
на Росія», на якому визначилися 
кандидати на посаду президента та 
прем’єра Російської Федерації. 

За його словами, Москва схиль-
на відмовитися від максималістської 
позиції щодо залучення України до 
Митного союзу. «Це «хотєлкі». Дале-
ко не факт, що така установка акту-
альна. Набагато важливіше питання 
участі Росії в управлінні українською 
ГТС», — зазначив чиновник. 

У Києві також вважають, що піс-
ля останньої зустрічі питання член-
ства України в МС можна вважати 
закритим. «Київ не збирається інте-
груватися в Митний союз. Ви поди-
віться на нашого Президента — хіба 
він може прогнутися?» — заявив 
високопоставлений український ди-
пломат.

Опитані газетою українські й 
російські чиновники, у тому числі ті, 
які були на суботніх переговорах у 
резиденції Завідово, запевнили, що 
в підсумку сторони зосередилися 
на енергетичних питаннях. Зокрема 
обговорювали долю ГТС України. 
Раніше Київ запропонував Москві 
створити тристоронній газовий 
консорціум за участю Європейсько-
го Союзу, а Росія наполягала на дво-
сторонньому форматі.

Тепер, каже український дипло-
мат, позиція Росії не настільки ка-
тегорична: «Просування щодо пи-
тання ГТС буде, але на це потрібен 
час. Думаю, знайдемо компроміс, в 
основі якого буде тристоронній кон-
сорціум».

За його словами, було виріше-
но, що в середині жовтня керівники 
«Газпрому», «Нафтогазу», а також 
профільних міністерств РФ і Укра-
їни зустрінуться, щоб обговорити 
можливий формат газового консор-
ціуму. Також на жовтень запланова-
ні переговори президентів України 
та Росії. Спочатку в Києві відбудеть-
ся засідання двосторонньої міждер-
жавної комісії на найвищому рівні, а 
потім, 18 жовтня, у Донецьку пройде 
регіональний економічний форум. 
Співрозмовники газети запевняють, 
що для підписання в ході майбутніх 
зустрічей готується значний пакет 
документів. 

У «Нафтогазі» підтвердили 
створення тристороннього газово-
го консорціуму. Після реорганізації 
НАК, яка повинна пройти до кінця 

цього року, на базі виділеної компа-
нії, яка займатиметься транзитом 
газу, буде проходити процедура 
створення або спільного підпри-
ємства, або тристороннього кон-
сорціуму. Питання полягає тільки 
в тому, яким чином будуть розпо-
ділені частки в новій компанії та на 
яких умовах: чи це буде передача 
у власність, чи це буде управління 
українською газотранспортною 
системою.

Ранiше Прем’єр-мiнiстр Украї-
ни Микола Азаров заявив, що вже 
з нового року країна почне отриму-
вати iмпортний газ iз Росiї за новою 
цiною. Змiниться i цiна транзиту 
газу до Європи.

Наразi мiж «Газпромом» i «На-
фтогазом» дiють контракти на тран-
зит і постачання газу до 2019 року. 
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У 2011 році загинуло 
82 журналісти
Про це йдеться в щорічній доповіді Міжнародного 
інституту преси у Відні. Найнебезпечнішою країною, як 
і раніше, залишається Мексика, де, за даними інсти-
туту, за рік загинуло 11 журналістів. Єдиною європей-
ською країною, яка потрапила у фокус уваги експертів 
організації, стала Росія: тут за рік сталося два вбивства 
журналістів. Нагадаємо, у 2010 році загинуло 57 журна-
лістів. Додамо, що 2009 рік ознаменувався рекордною 
кількістю убитих медійників — за цей рік загинули 110 
співробітників ЗМІ.

«Нафтогазу» списали 
15 мільярдів боргу
Податкова списала розстрочку НАК «Нафтогаз» на 
суму 14,58 мільярда гривень. Про це повідомляють 
джерела в Державній податковій службі. Податко-
вий борг «Нафтогазу» за підсумками I півріччя досяг 
3,4 мільярда, а сума розстрочених зобов’язань 
перед держбюджетом виросла з 232 мільйонів гри-
вень до 14,58 мільярда, йдеться у звіті Рахункової 
палати. Дискусійною поки залишається сума в 2,5 
мільярда гривень по підприємству «Укргазвидобу-
вання».

86%
стільки опитаних українців най-
частіше збираються для сімейного 
спілкування під час прийому їжі, а 
також біля телевізора (73%). Най-
менш популярним видом сімейного 
спілкування виявилися спільні 
заняття спортом.

У Кабміні закінчуються гроші на виплати пенсій

Пенсійний фонд України в 2011 
році може недоотримати 10-15 

мільярдів гривень запланованих 
доходів, що ставить під загрозу ви-
плату пенсій на початку 2012 року. 
Про це розповів колишній перший 
заступник міністра соцполітики, 
експерт Центру ім. Разумкова Павло 
Розенко. «Уряд терміново потребує 
грошей МВФ. Наприклад, за підсум-
ками восьми місяців 2011 року фонд 

оплати праці отримав трохи більше 
200 мільярдів гривень при урядово-
му прогнозі в 400 мільярдів. І зібра-
ти половину суми за чотири місяці, 
що залишилися, буде дуже важко», 
— сказав Розенко. 

За його словами, така ситуація 
склалася через занадто оптимістич-
ні прогнози уряду щодо наповнення 
фонду оплати праці. «Уряд поста-
вився до цифр поверхово», — сказав 

експерт. Також Розенко зазначив, що 
в Кабміну є два шляхи вирішення 
проблеми: інфляційний (ввімкнути 
верстат НБУ) і кредит МВФ.

Як відомо, 26 вересня міністр со-
ціальної політики Тігіпко сказав, що 
до кінця 2011 року Україна буде зму-
шена підвищити тарифи на газ для 
населення, щоб виконати ключову 
умову відновлення кредитування 
МВФ.

ЄВРОПЕЙСЬКА ЕКОНОМІКА  

ПОЛІТРОЗСТАНОВКА 

ВІЗОВІ БАР’ЄРИ 

Українці витрачають 
на візи до ЄС близько 
50 млн. євро

Незважаючи на всі переговори 
України з Євросоюзом про спро-

щення візового режиму, європейські 
країни неохоче видають українцям 
«шенгенки». При цьому консульські 
збори обходяться громадянам Укра-
їни у 40-50 мільйонів євро на рік. 

За результатами громадського 
моніторингу видачі віз консульства-
ми країн ЄС українцям, проведеного 
громадською ініціативою «Європа 
без бар’єрів», населенню за рік ви-
дали лише на 100 тисяч «шенгенок» 
більше, ніж минулого року. Для по-
рівняння, росіянам — на мільйон 
більше, пише «Сегодня». 

Навіть якщо європейці все ж ви-
рішують пустити українців на свою 
територію, то на короткий термін. 
Так, Литва за минулий рік не вида-
ла жодної довгострокової візи укра-
їнцям, інші країни — в одиничних 
випадках. Так, якщо шенгенських 
перепусток на термін від півроку до 
року стали видавати більше на 4%, 
то віз, дійсних більше року, — усьо-
го на 1%.

ІЗ ПЕРШИХ УСТ 

Захисники екс-прем’єр-міністра 
України Юлії Тимошенко вра-

жені тим, що знайшли в матеріалах 
кримінальної справи за два тижні 
перерви в судовому розгляді. Про 
це заявив народний депутат від 
БЮТ Сергій Власенко. 

За його словами, завдяки дво-
тижневій перерві екс-прем’єр і її 
адвокати змогли не тільки підго-
туватися до судових дебатів, а й 
нарешті належним чином ознайо-
митися з матеріалами справи. 

«Ми були вражені тим, що зна-
йшли. По-перше, на тому докумен-
ті, підписання якого інкримінують 
Тимошенко, немає її підпису. Хоча 
в обвинувальному висновку зазна-
чено, що вона його власноруч під-
писала. А там стоїть її факсиміле!» 

— заявив Власенко. 
«Тобто експерта, який робив 

експертизу цього документа, само-
го треба віддати під суд!» — обу-
рився він. 

Нагадаємо, екс-прем’єрку зви-
нувачують у перевищенні повно-
важень при укладанні газових 
контрактів із Росією в 2009 році. 

Французький фінансовий ринок 
обвалився. Греції загрожує дефолт

У ЗМІ з’являються повідомлен-
ня, що так звана «Велика 

двадцятка» розглядає можливість 
часткового дефолту Греції. Корес-
пондент BBC у Вашингтоні повідо-
мляє, що багато хто побоюється, 
що у разі дефолту Греції інші кра-
їни, як наприклад Італія й Іспанія, 
піддадуться натиску фінансових 
ринків.

За словами кореспондента, 
міністри фінансів «Двадцятки» 
розробляють способи обмежити 
поширення кризи за межі Греції. 
Глава МВФ Крістін Лагард провела  
переговори у Вашингтоні з міні-
стром фінансів Греції. Однак уже в 
понеділок французький фондовий 

ринок відкрився з різким знижен-
ням індексу на 1,97%. Індекс упав 
на тлі побоювань, що боротьба з 
борговою кризою послабить по-
зиції національних банків. При 
цьому курс акцій банків, які воло-
діють значними частинами грець-
кого й італійського боргу, упав ще 
більше.

Курс акцій «BNP Paribas» зни-
зився на 3,99%, «Credit Agricole» 
— на 2,69%, «Societe Generale» 
втратив 2,67%. У Росії в понеділок 
основні російські фондові індекси 
— РТС і ММВБ — втратили в пер-
ші хвилини торгів 2-3%. Водночас 
повідомляється про рекордне за 10 
років пониження курсу євро.

Захист Тимошенко вразили 
матеріали кримінальної справи

ДО ПОЗИЧАЛЬНИКІВ ДІЛА НЕМА 

Банкам спростили процедуру 
виселення боржників

Парламент спростив банкам 
стягнення застав у разі не-

погашення клієнтами іпотечних 
кредитів, а також чітко врегулю-
вав правила їхньої майбутньої 
процентної політики, повідомляє 
«Українська правда».

Ці норми могли б знизити ри-
зики кредитування, а отже, про-
центну ставку за позиками, одначе 
дефіцит довгострокових ресурсів 
і корумпованість судової системи 
не дозволять банкам збільшити 
видачу нових іпотечних кредитів. 

Верховна Рада 22 вересня 2011 
року схвалила поправки Прези-
дента до законопроекту №2951-VI 
«Про захист прав кредиторів і спо-
живачів фінансових послуг». Піс-
ля набуття чинності закону його 
норми будуть поширюватися ви-
нятково на нові кредити.

Зокрема, іпотека буде віднесе-
на до споживчих позик, тому бан-
ки не зможуть видавати валютні 
позики на купівлю житла. Для 
виселення боржника з квартири 
достатньо буде рішення суду, та-

кож банк зможе стягнути заставне 
майно за виконавчим написом но-
таріуса. 

Закон дозволяє банкам фіксу-
вати ставку за кредитом (її роз-
мір не можна буде змінювати в 
односторонньому порядку) або 
встановлювати її «плаваючою». 
Значення «плаваючої» ставки банк 
зможе збільшувати або зменшу-
вати, згідно з підписаною з по-
зичальником угодою. Про зміни 
повідомлятимуть за 15 днів. Роз-
мір максимальної ставки повинен 
бути закріплений у договорі. 

За подання клієнтом неправ-
дивої інформації для отримання 
позики йому загрожує відпові-
дальність, включно з позбавлен-
ням волі. Банки зможуть піти на 
реструктуризацію кредиту аж до 
щорічного списання 0,5% суми 
залишку по кредиту. Збиток буде 
віднесено на валові витрати уста-
нови. Юристи зазначають, що 
прийняті норми в першу чер-
гу захищають права фінансових 
установ-кредиторів. 

Литвин вливається у ПР

Переговори про злиття Народ-
ної партії, очолюваної спіке-

ром Верховної Ради Володимиром 
Литвином, і Партії регіонів прак-
тично завершені. Про це говорять 
джерела газети «Коммерсантъ-
Украина».

За інформацією видання, ми-
нулого тижня Литвин повідомив 
головам регіональних організацій 
своєї партії, що ці політичні сили 
об’єднаються, а сам він стане за-
ступником голови Партії регіонів.

Джерела вважають, що саме 
цим пояснюються останні різкі 
випади Литвина на адресу Кабмі-
ну й окремих представників Адмі-
ністрації Президента, як-от Ганни 
Герман. «Володимир Михайлович 
звикає до ролі заступника голови 
Партії регіонів», — кажуть джере-
ла газети. 

Інформатори також повідо-
мляють, що за день до того, як спі-
кер висловив своє невдоволення 
уряду, 23 вересня, у нього відбу-
лася зустріч із активом Народної 
партії. «22 вересня в Раді пройшли 
збори всіх регіональних керівни-
ків партії. Володимир Михайлович 
повідомив, що все вже майже ви-
рішено: Народна партія вливаєть-
ся в Партію регіонів, а він стане за-

ступником її голови», — розповів 
один із обласних керівників НП на 
умовах анонімності.

«Те ж саме й зі фракцією — її 
члени вступають у фракцію ПР, а 
Ігор Шаров (голова фракції НП) 
стає заступником Олександра Єф-
ремова (голова фракції Партії ре-
гіонів)», — додав співрозмовник 
газети.

Він також повідомив, що під 
час цієї зустрічі, на яку не були 
допущені співробітники апарату 
НП, спікер заявив: «Ми не будемо 
об’єднуватися, поглинатись, а саме 
увіллємося (у ПР)».

«Остаточне рішення буде при-
йняте після голосування за Закон 
України «Про вибори народних де-
путатів», — резюмувало джерело. 

При цьому заступник голови 
фракції НП Олег Зарубінський за-
перечує факт проведення цієї зу-
стрічі, але він визнав, що питання 
об’єднання його політичної сили 
з ПР обговорюється. «Безумовно, 
ми обговорюємо формат нашої 
участі в майбутніх виборах. Серед 
варіантів є й консолідація зусиль 
із провідними політичними сила-
ми», — сказав Зарубінський.

«Дозволю собі нагадати, що 
діалог із ПР про співпрацю ми ве-
демо з 2007 року», — додав він.

А заступник голови фракції ПР 
Михайло Чечетов сказав: «Ми ви-
ходимо з інтересів країни, а країні 
потрібна максимальна консоліда-
ція політичних сил — для того, 
щоб була така ж стабільність, як у 
Росії».

«Тому двері як для Народної 
партії, так і для інших політичних 
сил, які готові розпустити свої 
партії, погодитися з нашою по-
літичною програмою і, головне, 
підтримати курс реформ Віктора 
Януковича, у нас завжди відчине-
ні», — заявив він.

ТРИВОЖНИЙ СИГНАЛ 

«Нафтогаз» створить тристоронній газовий 
консорціум із Росією і Європою


