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Сильні світу

 економічний простір 

З ПЕРШИХ УСТ ВІП-ПОСАДИ  

ПІКЛУВАННЯ 

ВІП-БЕЗКАРНІСТЬ  

У польський Сейм пройшов 
депутат-трансвестит 
У польський Сейм уперше за його історію прой-
шов трансвестит — Ганна Гродзке, що є канди-
датом від скандальної партії «Рух Паликота». 
Ганна виступає за легалізацію легких наркотиків 
і одностатеві шлюби. Що ж до інших результа-
тів, то за підрахунками більшості бюлетенів на 
виборах, що пройшли у Польщі в минулі вихідні, 
перемогла партія чинного прем’єр-міністра 
Дональда Туска «Громадянська платформа», на-
бравши 37,5% голосів.

У Національному природному 
парку «Синевир» почали буду-

вати вольєр для ведмедів, які екс-
плуатуються у розважальних за-
кладах. Про це повідомляє «Вісник 
державних закупівель». Відкриті 
торги на перший етап будівництва 
реабілітаційного центру для бурих 
ведмедів виграло ПП «Будмак-

сплюс», яке отримає за роботи 1 
млн. 921 тис. 140 грн.

Як відомо, влітку міністр еко-
логії Микола Злочевський заявив 
про плани побудувати в заповід-
нику «Синевир» на Закарпатті ве-
личезний вольєр і оселити в ньому 
усіх тварин, що зараз утримують-
ся при ресторанах і пришляхових 
кафе.

«Що не ввімкну телевізор, то 
увесь час показують ведмедів, які 
мучаться в ресторанах, якихось 
придорожніх готелях, — поскар-
жився міністр. — Міністерство 
цього року в заповіднику «Сине-
вир» здасть величезну закриту 
територію — побудований за єв-
ропейською практикою вольєр, де 
житимуть усі клишоногі, зібрані у 
таких закладах», — запевняв тоді 
Злочевський.

За словами міністра, таких вед-
медів наразі нараховується близь-
ко вісімдесяти.

Донька зама 
Генпрокурора 
стала суддею

ВІП-ВИТРАТИ 

Гостьовий будинок Януковича 
обійдеться в 17 млн. гривень

Головне управління регіонального 
розвитку та будівництва Івано-

Франківської облдержадміністрації 
уклало угоду з ТОВ «УНР ПІБ» на 
будівництво гостьового будинку на 
вулиці Зарічній у селі Гута, де зна-
ходиться резиденція «Синьогора» 
Президента Віктора Януковича. Про 
це інформує «Gazeta.ua».

Вартість операції — 17,3 міль-
йона гривень, — повідомляється у 
«Віснику державних закупівель». Бу-
дівельні послуги придбані за некон-
курентною процедурою закупівлі «в 
одного учасника», оскільки в Івано-
Франківській ОДА хочуть уникнути 
«негативних наслідків, пов’язаних із 
невиконанням доручень уряду та ре-
алізації державних програм, які від-
несені до негайних заходів».

«На об’єктах необхідно викона-
ти проектні та будівельно-монтажні 
роботи, на що залишилося не так 
багато часу», — йдеться в обґрунту-
ванні закупівлі.

Гостьовий будинок у «Синьо-
горі» наказом Міністерства регі-
онального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального госпо-
дарства України від 24.05.2011 р. 
№55 увійшов до Переліку об’єктів 
державної форми власності, які є 
пріоритетними об’єктами держав-
ного та регіонального значення 
та знаходяться в незадовільному 
стані, вимагають невідкладного 
проведення робіт із будівництва, 
реконструкції або ж ремонтних, 
проектних робіт.

Стів Джобс помер від 
зупинки дихання 
Причиною смерті засновника «Apple» Стіва Джобса 
стала зупинка дихання, викликана раком під-
шлункової залози, який поширився на інші органи. 
Захворювання, що призвело до смерті засновника 
«Apple», класифіковане у звіті коронера департа-
менту охорони здоров’я Санта-Клари як «метаста-
тична ендокринна пухлина підшлункової залози». 
Раніше в ЗМІ неодноразово з’являлась інформація 
про те, що причиною смерті Джобса стала ракова 
пухлина, проте вона не була офіційною. 

Міністр подбав, аби для ведмедів 
виділили майже два мільйони 

Син Азарова заявив, що батько 
йому не допомагає

Cин Азарова Олексій дав 
інтерв’ю виданню «Комсомоль-

ская правда в Украине», в якому 
розповів про відносини з батьком і 
свій бізнес. Зокрема, син Прем’єра 
заявляє, що інформація про відчу-
ження ним будинку в центрі Києва 
не відповідає дійсності. Також він 
розповів, що в нього був будівель-
ний проект у Криму. «Зокрема, 
хотіли розвивати один проект у 
Криму, проте через кризу нічого 
не вийшло, — сказав прем’єрський 
син. —  Та якщо буде гарна ринко-
ва ситуація — готові будувати далі. 
А поки шукаємо альтернативні 
галузі: сільське господарство, на-
приклад». Відповідаючи на запи-
тання, чи допомагає йому батько 
у бізнесі, Олексій відповів: «Ні, 

це виключено. У нього абсолютно 
інші життєві принципи. Років з 
десять тому я якось звернувся до 
нього з проханням, на що він мені 
сказав: давай сам, у тебе своя до-
рога, у мене — своя. Нещодавно 
до мене звернулися кілька людей, 
серед яких і мої друзі. У них вини-
кли бізнесові проблеми. Точніше, 
у них хотіли забрати їхній бізнес, 
прикриваючись моїм прізвищем, 
— поділився Азаров-молодший. 
— На щастя, шахраї натрапили на 
моїх знайомих, а в тих не забракло 
сміливості звернутися до мене на-
пряму. Ми одразу ж припинили цю 
аферу. Проте ті, хто користується 
моїм іменем, в основному розрахо-
вують, що до мене ця інформація 
не дійде».

Екс-пасинок Фірташа приїжджає 
в Україну, хоча його розшукує 
Інтерпол

Сергій Калиновський, який чо-
тири роки тому скоїв резонанс-

не ДТП у Києві, вже кілька років 
живе в Москві та їздить в Україну. 
Про це пише газета «Комсомоль-
ская правда» з посиланням на дру-
га Калиновського Андрія К. Так, за 
його словами, Сергій, незважаючи 
на розшук, часто буває в Україні та 
зустрічається з приятелями. Зі слів 
Андрія, Калиновський у Москві 
одружився й обзавівся дитиною.

Мати Калиновського Марія 
Михайлівна не заперечує, що він 
живе в Білокам’яній. За її словами, 
в Україні Сергій разом із братом 
Олександром періодично витрача-
ють гроші на доброчинність. «Нині 
Сергій — інвалід, і мені дуже боля-
че говорити про це. Що стосується 
моїх дітей, ніякі вони не мажори, 
адже будують храми. Ви б тільки 
подивились, яку церкву вони зве-

ли в Житомирі! В 2009 році Чор-
номирдін допоміг мені перевезти 
туди книги «Двері у православ’я». 
Відмінний храм», — наголосила 
жінка.

Газета натомість зазначає, що 
якщо Калиновський «дійсно на-
відується в Україну, він, звісно, 
робить це під чужим ім’ям і пріз-
вищем». Як відомо, його розшукує 
Інтерпол.

Скандальне ДТП сталося 30 
травня 2007 року в центрі Киє-
ва. Керуючи спортивним БМВ, 
Калиновський зіштовхнувся з 
припаркованими «Жигулями» на 
швидкості більше 150 кілометрів 
на годину. У результаті загинув 
прапорщик внутрішніх військ Во-
лодимир Куликовський, а також 
пасажирка іномарки, подруга Ка-
линовського Анастасія Броннико-
ва. Калиновський є колишнім па-
синком бізнесмена, співвласника 
«РосУкрЕнерго» Дмитра Фірташа.

безпечувати стійкість глобального 
розвитку.

По-друге, Євразійський союз 
слугуватиме свого роду центром 
подальших інтеграційних процесів. 
Тобто формуватиметься шляхом по-
ступового злиття існуючих структур 
— Митного союзу, Єдиного еконо-
мічного простору.

По-третє, було б помилкою про-
тиставляти Євразійський союз і 
Співдружність Незалежних Держав. 
У кожної з цих структур є своє міс-
це та своя роль на пострадянському 
просторі. Росія спільно з партне-
рами має намір активно працюва-
ти над удосконаленням інститутів 
Співдружності, насиченням її прак-
тичного спрямування.

Йдеться, зокрема, про запуск 
у СНД конкретних, зрозумілих, 
привабливих ініціатив і спільних 
програм. Наприклад, у галузях 
енергетики, транспорту, високих 
технологій, соціального розвитку. 
Великі перспективи — у гуманітар-
ній співпраці науки, культури, осві-
ти, у взаємодії у сфері регулювання 
ринків праці, створення цивілізо-
ваного середовища для трудової мі-
грації. Нам дістався великий спадок 
від Радянського Союзу — це й інф-
раструктура, і сформована вироб-
нича спеціалізація, і єдиний мовний, 
науково-культурний простір. Разом 
використовувати цей ресурс для 
розвитку — в наших спільних інтер-
есах.

Опріч того, переконаний, що еко-
номічною основою Співдружності 
повинен стати максимально лібера-
лізований торговельний режим. За 
ініціативою Росії (у рамках її голову-

вання в СНД у 2010 році), підготов-
лено проект нового Договору про 
зону вільної торгівлі, що базується, 
до речі, на принципах Світової орга-
нізації торгівлі та націлений на по-
вномасштабне зняття різноманітних 
бар’єрів. Розраховуємо на серйоз-
ний прогрес в узгодженні позицій 
за цим договором під час чергового 
засідання Ради глав урядів СНД, яке 
відбудеться зовсім скоро — в жовтні 
2011-го.

По-четверте, Євразійський союз 
— відкритий проект. Ми вітаємо 
приєднання до нього інших партне-
рів, насамперед — країн Співдруж-
ності. При цьому не збираємося 
когось квапити чи підштовхувати. 
Це має бути суверенне рішення дер-
жави, продиктоване власними дов-
гостроковими національними інтер-
есами.

Тут хотів би торкнутись однієї, 
на мій погляд, дуже важливої теми. 
Деякі наші сусіди пояснюють неба-
жання брати участь у просунутих 
інтеграційних проектах на постра-
дянському просторі тим, що це ні-
бито суперечить їхньому європей-
ському вибору.

Вважаю, що це помилкове роздо-
ріжжя. Ми не збираємось ані відго-
роджуватися від когось, ані комусь 
протистояти. Євразійський союз бу-
дуватиметься на універсальних інте-
граційних принципах як невід’ємна 
частина Великої Європи, об’єднаної 
єдиними цінностями свободи, демо-
кратії та ринкових законів.

Ще в 2003-му Росія та ЄС домо-
вилися про формування спільного 
економічного простору, координа-
цію правил економічної діяльнос-
ті без створення наднаціональних 
структур. Задля розвитку цієї ідеї 
ми запропонували європейцям ра-
зом подумати про започаткування 
гармонійної спільноти економік від 
Лісабона до Владивостока, про зону 
вільної торгівлі та навіть більш про-
сунуті форми інтеграції. Про форму-
вання узгодженої політики у сфері 
промисловості, технологій, енерге-
тики, освіти та науки, зняття візових 
бар’єрів. Ці пропозиції не висять у 
повітрі — вони детально обговорю-
ються європейськими колегами.

Тепер учасником діалогу з ЄС 
стане Митний, а в подальшому і 
Євразійський союз. Таким чином, 
входження до Євразійського союзу, 
крім прямих економічних вигод, до-
зволить кожному з його учасників 
швидше та на сильніших позиціях 
інтегруватися в Європу.

До того ж економічно логічна та 
збалансована система партнерства 
Євразійського союзу і ЄС здатна 
створити реальні умови для зміни 
геополітичної та геоекономічної 
конфігурації всього континенту, що, 
безсумнівно, дасть позитивний гло-
бальний ефект.

Сьогодні очевидно: світова кри-
за, котра вибухнула у 2008-му, мала 

структурний характер. Ми й зараз 
бачимо її гострі рецидиви. Корінь 
проблем — у накопиченні глобаль-
них дисбалансів. Дуже складно йде 
процес вироблення посткризових 
моделей глобального розвитку. На-
приклад, практично загальмував-
ся Дохійський раунд, є об’єктивні 
складнощі й усередині СОТ, серйоз-
ну кризу відчуває сам принцип сво-
боди торгівлі та відкритості ринків.

На нашу думку, виходом може 
стати вироблення спільних підходів, 
як то кажуть, «знизу». Спершу — 
всередині сформованих регіональ-
них структур: ЄС, НАФТА, АТЕС, 
АСЕАН та інших. Згодом — шляхом 
діалогу між ними. Саме з таких інте-
граційних «цеглинок» може сформу-
ватися більш стійкий характер сві-
тової економіки.

До прикладу, два найбільших 
об’єднання нашого континенту (Єв-
росоюз і Євразійський союз, який 
формується), будуючи свою вза-
ємодію на правилах вільної торгівлі 
та сумісності систем регулювання, 
об’єктивно, зокрема й через від-
носини з третіми країнами та ре-
гіональними структурами, здатні 
поширити ці принципи на весь про-
стір — від Атлантики до Тихого оке-
ану. На простір, який є гармонійним 
за своєю економічною природою, 
проте поліцентричним із погляду 
конкретних механізмів та управлін-
ських рішень. Згодом буде логічно 
розпочати конструктивний діалог 
про принципи взаємодії з держава-
ми АТР, Північної Америки, інших 
регіонів.

У зв’язку з цим зазначу, що 
Митний союз Росії, Білорусі та Ка-
захстану вже почав переговори про 
створення зони вільної торгівлі з 
Європейською асоціацією вільної 
торгівлі. У порядку денному фору-
му АТЕС, який відбудеться через 
рік у Владивостоці, важливе місце 
займуть теми лібералізації торгівлі, 
зняття бар’єрів на шляху економіч-
ної співпраці. Причому Росія просу-
ватиме загальну, узгоджену позицію 
всіх учасників Митного союзу та 
ЄЕП.

Таким чином, наш інтеграційний 
проект виходить на якісно новий рі-
вень, відкриває широкі перспективи 
для економічного розвитку, створює 
додаткові конкурентні переваги. 
Об’єднання зусиль дозволить нам не 
просто вписатись у глобальну еконо-
міку та систему торгівлі, а й реально 
брати участь у процесі вироблення 
рішень, які диктують правила гри й 
визначають контури майбутнього.

Переконаний, що створення Єв-
разійського союзу, ефективна інте-
грація — це той шлях, який дозво-
лить його учасникам зайняти гідне 
місце в складному світі XXI ст. Тіль-
ки разом наші країни здатні увійти в 
число лідерів глобального зростання 
та цивілізаційного поступу, домог-
тись успіху та процвітання.

Верховна Рада призначила 
безстроково суддею дочку 

заступника Генпрокурора Єв-
гена Блажівського Наталію. За 
це проголосували 252 депутати. 
З цього приводу нардеп Воло-
димир Ар’єв написав на своїй 
сторінці у «Facebook»: «Литвин, 
особливо хамовитий сьогодні, 
зробив усе, щоби «доцю» не змо-
гли запитати про «заслуги», за 
які вона отримала безстрокове 
звання судді. До речі, ось так по-
тім і з’являються кірєєви».

А журналіст Артем Шевчен-
ко нагадав, що саме рішенням 
пані Блажівської у ТВі та «5-го 
каналу» забрали частину ліцен-
зій на ефірне мовлення.


