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Для перемоги на виборах у Вер-
ховну Раду по одномандатному 

виборчому округу необхідно витра-
тити від одного до п’яти мільйонів 
доларів, повідомив голова Комітету 
виборців України Олександр Чер-
ненко, повідомляє ТСН.

«Точної «такси» немає, але, зви-
чайно, складно буде виграти вибори, 
не заплативши від одного до п’яти 
мільйонів доларів. Але тут є специ-
фіка залежно від регіону, від канди-
дата й багатьох складових. Дешевше, 
якщо особа відома, авторитетна, 

проте і їй ставитимуть палиці в ко-
леса», — каже Черненко.

За його словами, багато що в 
цьому разі залежатиме від того, хто 
балотується по округу: чи відомий 
політик, чи «взагалі лівий парашу-
тист, який з’явився тільки-но перед 
виборами».

Зрештою, за інформацією ТСН, 
у Партії регіонів уже затверджені 
списки кандидатів на наступні пар-
ламентські вибори. Ціна стовідсот-
кового потрапляння в список — 10 
мільйонів доларів.

Нагадаємо, в проект закону про 
вибори до парламенту передбачаєть-
ся включити норми про підвищення 
прохідного бар’єру для партій (до 5% 
із чинних 3%) і про вибори половини 
депутатів за партійними списками, а 
ще 50% — в одномандатних округах. 
З 2006 року в Україні діє пропорцій-
на система, і всі 450 депутатів обира-
ються за партійними списками.

Як відомо, чергові парламентські 
вибори відбудуться у жовтні 2012 
року, а президентські — у березні 
2015 року.
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Події

Депутати погодили заборону 
реклами ворожок і хіромантів
Верховна Рада має намір заборонити рекламу й 
трансляцію послуг екстрасенсів, ворожок і астроло-
гів. За відповідний проект закону в першому читанні 
проголосували 302 депутати. Також парламентарі 
хочуть заборонити поширення інформації про надання 
окультно-містичних послуг знахарів, чаклунів, магів та 
інших осіб, що оголошують себе здатними пророкувати 
долю, впливати на людей, духовний світ, майно, до-
вкілля шляхом використання надприродних здібностей 
або сил. 

За рік Україна продала 
держмайна на 11 мільярдів
У січні-вересні Фонд державного майна 
перерахував до державного бюджету 11001 млн. 
грн. від приватизації державного майна, повідомили 
у прес-службі ФДМ. Левову частку коштів Україна 
отримала від продажу 11 березня компанії ЕСУ (Київ, 
дочірнє підприємство австрійського інвестиційно-
фінансового консорціуму EPIC) 92,79% акцій 
телекомунікаційної компанії «Укртелеком». Держава 
отримала від цього продажу 10575,1 млн. грн.

26,6
стільки тисяч українців цієї осені 
підуть на строкову військову 
службу. До лав Збройних сил буде 
призвано 20 тисяч осіб, до Вну-
трішніх військ МВС — 5500 осіб, ще 
1100 осіб проходитимуть службу у 
Державній спецслужбі транспорту.

Росіяни запускають «Північний потік»

Керівник російського «Газпрому» 
Олексій Міллер заявив, що 8 

листопада цього року буде введено в 
експлуатацію газопровід «Північний 
потік». А також додав, що в концер-
ні можуть розглянути можливість 
створення додаткових ниток «Пів-
нічного потоку», враховуючи збіль-
шення попиту на паливо в Європі. 

Він зазначив, що зараз на проекті 
«ведуться пусконалагоджувальні 
роботи, і йде заповнення труби га-
зом».

Заповнення «Північного пото-
ку» технологічним газом почалося 
6 вересня. Цей газопровід, як плану-
ється, знизить вартість постачання 
російського газу європейським краї-
нам, адже не проходить по території 
країн-посередниць.

До слова, російський прем’єр-
міністр Володимир Путін із цього 
приводу зауважив, що Україна з 
запуском газопроводу «Північний 
потік», по якому російський газ по-
стачатиметься прямо в Німеччину 
по дну Балтійського моря, втрачає 
ексклюзивне становище його тран-
зитера.

СПІВПРАЦЯ 

«Нафтогаз» і нiмці домовилися 
вивчити шельф Чорного моря

ЗАДЛЯ СТАБІЛЬНОСТІ  

НЕЧУВАНО  

У Владивостоці 
за борги загасили 
Вічний вогонь

Американські моряки, які прибу-
ли до Владивостока, з подивом 

поклали квіти до непрацюючого 
меморіалу Вічному вогню. Тихо-
океанський флот, який утримував 
меморіал, не заплатив підприємству 
«Приморський газ» майже 90 тисяч 
рублів (близько 22 тисяч гривень) за 
паливо та технічне обслуговування. 
Представники флоту від своїх бор-
гів не відрікаються, але наголошу-
ють, що витрати на купівлю газу для 
меморіалу не передбачені в бюджеті. 
У флоті сподіваються, що вирішити 
ситуацію допоможе міська адміні-
страція, на баланс якої меморіал Ві-
чного вогню перейде в наступному 
році.

ЩОБ НЕ БУЛИ ЗУХВАЛИМИ 

Російський газовий монополіст 
зіткнувся з неабияким тиском 

з боку Європи. Минулого тижня 
представники Єврокомісії без по-
передження здійснили обшуки 
в низці європейських компаній-
«дочок» «Газпрому». Його під-
озрюють у порушенні антимоно-
польного законодавства.

У разі, якщо провина «Газпро-
му» буде доведена, йому світять 
мільярдні штрафи в євро. З при-
воду перевірок Єврокомісії версій 
багато, і всі вони виглядають прав-
доподібно. Але все ж ключовим за-
лишається питання ціни на газ для 
європейців, пише газета «Financial 
Times».

Формальною підставою для 

перевірок могла стати позиція 
Литви, яка поскаржилася Брюссе-
лю на завищені ціни «Газпрому» 
ще в січні 2011 року. «Це контр-
наступ Європи проти тиску «Газп-
рому», який прагнув одержувати 
високий прибуток без урахування 
ринкових реалій. А вони такі, що 
покупці на європейському ринку 
зараз переключаються на дешевші 
поставки газу за спотовими контр-
актами (що працюють за схемою 
«сьогодні на сьогодні»).

«Газпром» не йде назустріч, 
надаючи перевагу довгостроковим 
контрактам із фіксованою ціною. 
На відміну, приміром, від іншого 
постачальника — Норвегії. При 
цьому на постачаннях «Газпрому», 
як і раніше, зав’язана діяльність 
багатьох європейських газових 
компаній, і він може вільно дик-
тувати ціну», — пояснює дирек-
тор енергетичних програм Центру 
«Номос» Михайло Гончар.

Друга причина — таким чином 
ЄС відреагував на спроби «Газп-
рому» перешкоджати будівництву 
газопроводу «Набукко», який є 
конкурентом російського проекту 
«Південний потік». Третя причи-
на — це реакція Європи на звістку 
про те, що Володимир Путін знову 
йде в президенти.

Німеччина погодилася підтримати 
євро

Парламент Німеччини більшіс-
тю голосів схвалив поправки 

до німецького закону про Євро-
пейський фонд фінансової ста-
більності, які розширюють мож-
ливості фонду.

Поправки припускають підви-
щення загального обсягу фінансо-
вих гарантій для країн єврозони з 
440 мільярдів євро до 780 мільяр-
дів.

Німецька частка у фонді до-
помоги збільшується майже у два 
рази — з 123 до 211 мільярдів євро, 
передає «Euronews».

Напередодні голосування кан-
цлер Ангела Меркель заявила, що 
висловивши свою згоду на збіль-
шення фінансування ЄФФС, Ні-
меччина продемонструє, що має 
твердий намір урятувати євро.

До слова, рішення про ство-
рення фонду прийняли в травні 
минулого року. Мета ЄФФС — під-
тримати фінансову стабільність у 

Європі шляхом надання допомоги 
країнам єврозони, які опинилися 
на межі дефолту.

У липні цього року глави сім-
надцяти держав і урядів ЄС ви-
рішили розширити можливості 
фонду.

«Газпрому» загрожують штрафи 
у декілька мільярдів євро

АМБІЦІЇ 

Путін замахнувся на повноцінний 
Євразійський економічний союз

Відтворити структуру, подібну 
до СРСР, — завдання нереаль-

не, проте на базі Митного союзу 
та ЄЕП можна створити повноцін-
ний економічний союз. Таку думку 
озвучив прем’єр Росії Володимир 
Путін у статті в газеті «Известия».

«Будівництво Митного союзу 
та Єдиного економічного просто-
ру закладає основу для формуван-
ня в перспективі Євразійського 
економічного союзу», — вважає 
російський прем’єр.

«Одночасно відбуватиметься й 
поступове розширення кола учас-
ників Митного союзу та ЄЕП за 
рахунок повноцінного долучення 
до роботи Киргизії і Таджикиста-
ну», — вважає Путін.

«Ми не зупиняємося на цьому 
та ставимо перед собою амбітне 
завдання: вийти на наступний, 
більш високий рівень інтеграції — 
до Євразійського союзу», — заяв-
ляє глава уряду РФ.

Зрештою, він підкреслює, що 
не йдеться про те, аби в тому чи ін-
шому вигляді відтворити СРСР.

«Наївно намагатися рестав-
рувати чи копіювати те, що вже 
залишилось у минулому, проте 
інтеграція на новій ціннісній, по-
літичній, економічній основі — це 
вимога часу», — пише Володимир 
Володимирович.

Путін висловив упевненість, 
що сума природних ресурсів, капі-
талів, сильного людського потен-
ціалу дозволить Євразійському со-
юзу бути конкурентоспроможним 

у індустріальних і технологічних 
перегонах, у змаганні за інвесто-
рів, за створення нових робочих 
місць і передових виробництв.

«І поряд із іншими ключовими 
гравцями та регіональними струк-
турами — такими як Євросоюз, 
США, Китай, АТЕС — забезпечу-
вати стійкість глобального роз-
витку», — підкреслює російський 
прем’єр.

Він зазначає: було б помилкою 
протиставляти Євразійський союз 
і Співдружність Незалежних Дер-
жав.

«У кожної з цих структур є 
своє місце та своя роль на постра-
дянському просторі. Росія спільно 
з партнерами має намір активно 
працювати над подальшим вдо-
сконаленням інститутів Спів-
дружності», — переконаний глава 
уряду РФ.

«Нафтогаз» і нiмецька 
RWE Dea AG 28 верес-

ня пiдписали меморандум про 
спiвпрацю при вивченнi територiї 
спiльного iнтересу на шельфi Чор-
ного моря та збiльшення видобут-
ку вуглеводнiв в Українi.

Як повiдомила прес-служба 
«Нафтогазу», документ було 
пiдписано пiд час вiзиту делегацiї 

«Нафтогазу» та «Чорноморнаф-
тогазу» до Гамбурга, передає 
«Інтерфакс-Україна».

Як повiдомлялося, голова 
правлiння ДАТ «Чорноморнафто-
газ» Валерiй Ясюк у червнi 2011 року 
заявив, що держкомпанiя i концерн 
RWE вивчають можливiсть по-
дання спiльної заявки на лiцензiю 
однiєї з прикерченських дiлянок на 
шельфi Чорного моря.

За оцiнкою Ясюка, заявка на 
лiцензiю може бути подана не 
ранiше нiж у 2012 роцi.

«Чорноморнафтогаз» здiйснює 
роботи з освоєння українських 
шельфiв Чорного й Азовського 
морiв.

Пiдприємство також видобу-
ває вуглеводнi на родовищах, роз-
ташованих у Криму, експлуатує 
розмiщенi на пiвостровi Глiбовське 
ПСГ i магiстральнi газопроводи.

100% акцiй ДАТ перебувають в 
управлiннi НАК «Нафтогаз Украї-
ни».

ДОВІДКА  

Загальна довжина «Північного 
потоку» складе 1224 кілометри. 
Пропускна здатність першої нит-
ки досягне 27,5 млрд. кубометрів 
газу, а на повну потужність в 55 
млрд. кубометрів палива трубо-
провід повинен вийти після за-
вершення другої нитки. Маршрут 
«Північного потоку» пройде по 
дну Балтійського моря від Вибор-
га до німецького Грайфсвальда 
по територіальних водах Росії, 
Фінляндії, Швеції, Данії й Німеч-
чини. «Газпром» реалізує проект 
разом з німецькими компаніями 
E.On і BASF, а також голландською 
Gasunie і французькою GDF Suez.

СКАЗАЛИ — ЗРОБИЛИ 

За депутатство у Верховній Раді треба 
викласти до $5 мільйонів
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