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Події
ЗАБАГАНКИ СУСІДІВ 

ПЕРЕРОЗПОДІЛ ПОВНОВАЖЕНЬ 

ПРОБЛЕМА 

ДЕРЖАВНІ КОШТИ 

ПІДРАХУНКИ 

Москва хоче не лише «трубу», 
а й інші поступки від України

Учасниками мітингів тепер 
займатиметься СБУ

Влада готується до 
найгіршого у питанні 
ціни на газ

Через тендери за півроку 
роздерибанили 3,5 млрд. гривень

З України незаконно вивели 
95,8 мільярда доларів

В обмін на зниження вартості 
газу Москва вимагає не тільки 

створення консорціуму з управ-
ління українською ГТС, а й до-
даткових політичних поступок 
Києва. Про це розповіли газеті 
«Коммерсантъ-Украина» близькі 
до переговорної команди джерела.

«Перший варіант — вступ 
України в ЄврАзЕС, другий — 
денонсація Україною членства в 
Європейському енергетичному 
співтоваристві», — розповів спів-
розмовник.

Вихід України з енерготова-
риства спричинить розрив Угоди 
про асоціацію з Євросоюзом або 
глибокий перегляд тексту цього 
документа, зазначає газета.

Так, розділ угоди, який стосу-
ється енергетичної співпраці Киє-
ва й Брюсселя, був погоджений єв-
ропейською стороною в нинішній 

редакції тільки за умови імплемен-
тації Україною своїх зобов’язань у 
рамках співтовариства. Зокрема, 
Київ мав забезпечити вільний до-
ступ до своєї транзитної системи й 
відокремити добувні компанії від 
компаній-постачальників. 

Вступ же в ЄврАзЕС — 
торгово-політичну організацію, у 
якій Україна вже зараз має статус 
спостерігача — не має негайних 
негативних наслідків у взаєминах 
з ЄС, оскільки країни-учасниці 
ЄврАзЕС не мають зобов’язань 
щодо приєднання до Митного со-
юзу Росії, Білорусі та Казахстану. 
Однак цей крок може завдати зна-
чної втрати рейтингу Президента 
Віктора Януковича й Партії регіо-
нів, визнав співбесідник газети.

На сьогодні Київ відмовився 
від обох варіантів, запропонова-
них Москвою. Далі буде видно.

Верховна Рада України розши-
рила повноваження Служби 

безпеки України в частині розслі-
дування злочинів за статтею «Ма-
сові заворушення».

Відповідним законом оновлю-
ється редакція частини 3 статті 12 
Кримінально-процесуального ко-
дексу України, що стосується під-
слідних органів. 

Зокрема, Служба безпеки 
України відтепер розслідує справи 
про злочини, передбачені статтею 

294 Кримінального кодексу Украї-
ни («Масові заворушення»). 

Закон також вводить норму, в 
якій ідеться, що якщо при розслі-
дуванні злочину, що належить до 
підслідності СБУ, будуть встанов-
лені злочини, пов’язані зі зловжи-
ванням службовим становищем, 
вони також мають розслідуватися 
СБУ. 

До слова, список службових 
злочинів було доповнено понят-
тям «хабарництво». 

За перше півріччя поточного 
року під час проведення держ-

закупівель було відмито близько 
3,5 млрд. гривень, заявив голова 
Українського союзу промисловців 
і підприємців Анатолій Кінах. Про 
це пише «Дело».

За словами нардепа, сума вияв-
лених порушень — крапля в морі 
грошей, які витрачаються на тен-
дерні процедури. Так, в 2010 році 
сума на держзакупівлі з бюджетів 
усіх рівнів склала 172 млрд. грн. 

Далеко не завжди державні 

гроші дістаються держпідприєм-
ствам, розповів Кінах. «Цей досвід 
є у всіх державах, держбюджети 
максимально використовуються 
для того, щоб завантажувати під-
приємства національної економі-
ки, позаяк це ресурси платників 
податків», — сказав народний де-
путат.

Нагадаємо, ще влітку Прези-
дент Віктор Янукович заявив, що 
за рік у кишенях чиновників осідає 
близько семи мільярдів доларів 
бюджетних коштів.

За десять років незалежності з 
України було незаконно виве-

дено 95,8 мільярда доларів. Про це 
свідчать дані дослідження Світо-
вого фінансового співтовариства 
(GFI), повідомляє «Українська 
правда». Тільки в 2009 році з Укра-
їни було виведено 9,8 мільярда до-
ларів. 

Згідно з даними дослідження, 
країни, що розвиваються, втра-
тили 903 мільярди доларів неза-
конних фінансових потоків у 2009 
році, незважаючи на масовий спад 
в економічній діяльності, який 
відбувся на світових ринках на-
прикінці 2008 року.

Всього ж, за даними дослі-
дження «Незаконні фінансові по-
токи з країн за десятиліття до 2009 
року», країни, що розвиваються, 
втратили 8440 мільярдів доларів.

«Це приголомшливо велика 
сума у той час, коли не лише кра-
їни, що розвиваються, а й розви-
нені також, насилу зводять кінці з 
кінцями», — заявив директор GFI 

Раймонд Бейкер. — Ця доповідь 
має стати тривожним сигналом 
для світових лідерів», — додав він.

До речі, за десять років із Ки-
таю було виведено 2740 мільярдів 
доларів, Росії — 501 мільярд, Ніге-
рії — 182 мільярди, Польщі — 162 
мільярди, Казахстану — 131 мі-
льярд, Туреччини — 79,1 мільярда 
доларів.

ЄВРОПА ЗАЦІКАВЛЕНА 

Європейський суд розгляне скаргу 
Тимошенко невідкладно

Європейський суд з прав люди-
ни вирішив розглянути за при-

скореною процедурою справу про 
оскарження екс-прем’єром Юлією 
Тимошенко порушення її права 
на справедливий суд, зокрема під 
час розгляду українськими суда-
ми скарг на порушення Генпроку-
ратурою справи проти неї щодо 
газових контрактів із Росією. Про 
це сказано в повідомленні прес-
служби суду. Відповідне рішення 
суд прийняв 14 грудня.

«Суд вирішив надати спра-
ві Тимошенко проти України 
пріоритетність №1, беручи до 
уваги серйозність і делікатність 
пред’явлених обвинувачень», — 
сказано в повідомленні Європей-
ського суду.

У ньому зазначається, що 
Тимошенко звернулася до суду 
10 серпня 2011 року. «Вона ствер-
джує, зокрема, що її кримінальне 
переслідування й затримання були 
політично мотивовані; що не було 
юридичного обґрунтування закон-
ності її утримання в Київському 
СIЗО №13; що умови її утримання 
незадовiльнi, не надається необ-
хідна за її численних проблем зі 
здоров’ям медична допомога. Вона 
посилається переважно на статті 

3, 5 та 18 Європейської конвенції 
з прав людини», — зазначають у 
ЄСПЛ.

При цьому в прес-релiзi наго-
лошується, що український уряд 
поінформували про надходження 
до ЄСПЛ вiдповiдної скарги, при 
цьому йому було направлено про-
хання взяти це питання на контр-
оль.

Нагадаємо, 11 жовтня Печер-
ський районний суд Києва засудив 
Тимошенко до семи років позбав-
лення волі й зобов’язав її відшко-
дувати Національній акціонерній 
компанії «Нафтогаз України» 1,5 
млрд. гривень збитків, заподіяних 
унаслідок підписання газових угод 
із Росією в 2009 році.

Переговори про асоціацію завершено, 
ратифікації угоди з ЄС поки що немає

Україна і Європейський Союз за-
вершили переговори щодо Угоди 
про асоціацію, зокрема, про зону 
вільної торгівлі. Про це на саміті 
Україна — ЄС сказав президент 
Ради ЄС Герман ван Ромпей.

«Сьогодні ми можемо привсе-
людно заявити, що переговори про 
асоціацію завершено», — сказав він. 
Ромпей зазначив, що закінченню пе-
реговорів передував тривалий про-
цес. Він також висловив надію на 
те, що Україна успішно імплементує 
зобов’язання, взяті на себе цією уго-
дою, після її підписання й набуття 

чинності, повідомили у прес-службі 
Президента.

Водночас він наголосив, що 
якість і перспектива стосунків Укра-
їни з ЄС проходить випробування 
певними неузгодженостями. «Ці 
занепокоєння поставлені у залеж-
ність від їх вирішення й підписання 
остаточної угоди та її ратифікації. 
Підтримка принципів верховенства 
права є дуже важливою — як для 
України, так і для Європи», — сказав 
глава держави.

«Наше занепокоєння пов’язане 
з певною заполітизованістю судової 
системи в Україні, власне, показо-

вою є справа Тимошенко. Водночас 
ключовим моментом є обов’язкове 
дотримання міжнародних стандар-
тів. Йдеться про свободу ЗМІ, сво-
боду зібрань», — зазначив Герман 
ван Ромпей. 

За його словами, ратифікація 
та підписання угоди про асоціацію 
залежить від вирішення цих пи-
тань. Ван Ромпей також наголосив 
на необхідності проведення чесних 
парламентських виборів наступного 
року. «Шлях до них має бути відкри-
тим для всіх кандидатів», — зазна-
чив він, наголосивши, що цей саміт, 
завершення переговорів — «це не 
кінець процесу». «Нам необхідно 
побачити подальший прогрес на тих 
ділянках, про які я щойно згадав», — 
наголосив він.

Президент Віктор Янукович зі 
свого боку зазначив, що без України 
процес об’єднання Європи не буде 
завершеним. «Я переконаний, що 
проект об’єднаної Європи не буде 
завершальним, поки за її межами 
перебуватимуть такі великі євро-
пейські країни та народи, як україн-
ський народ», — заявив Янукович.

«Україна готова до прискореної 
технічної підготовки до підписання 
Угоди про асоціацію», — додав гла-
ва української держави. Також він 
наголосив, що стратегічною метою 
залишається запровадження безві-
зового режиму з Європейським Со-
юзом. 

Стадіон у Варшаві здали без 
футбольного поля 
У вихідні урочисто відкрили останню польську євро-
арену — стадіон у Варшаві, що будувався з жовтня 
2008 року. Щоправда, на ньому досі тривають роботи 
зі створення футбольного поля. Планується, що завер-
шаться вони до середини січня, хоча, як інформують 
польські медіа, згідно з угодою між NCS та генераль-
ним виконавцем, поле має бути готове не пізніше 
30 квітня. Вже 11 лютого тут планується поєдинок 
Суперкубку Польщі, а 29 лютого свій перший матч на 
головній арені проведе національна футбольна збірна.

Хорватія спростила візовий 
режим для українців
Хорватія для громадян України з чинними дво- або 
багаторазовими шенгенськими візами, довгостроко-
вими візами «Д» або дозволом на проживання, вида-
ними країною-членом Шенгенської зони, спростила 
візовий режим, пише zaxid.net. Згідно з рішенням 
уряду Хорватії, з 01.01.2012 року до 31.12.2012 року 
громадянам України, які мають зазначені види віз 
або дозволів, не потрібно буде оформляти хорват-
ську візу для в’їзду, транзитного проїзду та перебу-
вання на території Хорватії.

99,4
стільки відсотків опитаних 
українців у віці 14-35 років у 
рейтингу життєвих цінностей на 
перше місце поставили родину 
та сімейні цінності, слідом ідуть 
друзі та вільний час. 

ПЕРСПЕКТИВА 

Для багатьох українців візи до ЄС стануть 
безкоштовними

Нова угода про пом’якшення ві-
зового режиму для в’їзду укра-

їнців до країн Євросоюзу передба-
чає, зокрема, збільшення кількості 
безкоштовних віз і скасування опла-
ти за терміновість оформлення. По-
літичні положення нової угоди про 
візову лібералізацію були узгоджені 
напередодні під час саміту Україна 
— ЄС, але сам текст буде готовий 
до підписання лише на початку січ-
ня, пише «Коммерсантъ-Украина» 
з посиланням на європейських ди-
пломатів. Крім того, потім документ 
ще мають ратифікувати парламенти 

країн-членів ЄС. Як правило, цей 
процес триває близько двох років.

Відповідно до нової угоди, збіль-
шиться кількість безкоштовних віз, 
які видаються країнами ЄС. Від візо-
вого збору будуть звільнені ще три 
категорії громадян — представники 
недержавних структур, будь-яких 
професійних об’єднань і релігійних 
організацій.

Угода також істотно підвищить 
клас шенгенських віз, що видаються 
українцям.

Так, у чинній угоді між Украї-
ною і Євросоюзом декларується, що 

громадянам, які часто відвідують 
країни ЄС, повинні видаватися ба-
гаторазові візи терміном «до року», 
а для окремих категорій — «до п’яти 
років». Зараз багато європейських 
консульств користуються нечіткістю 
формулювання і видають мультиві-
зи на короткий термін — на місяць, 
а то й на кілька днів, тим самим зму-
шуючи українців знову звертатися 
за візою перед кожною наступною 
поїздкою. У новому договорі визна-
чення термінів будуть уточнені, і 
з’являться слова «рік» і «п’ять років» 
відповідно.

Влада готується до найгіршого 
сценарію у питанні україно-

російських газових переговорів. 
Про це розповів лідер фракції Партії 
регіонів Олександр Єфремов, комен-
туючи процес підготовки бюджету 
на наступний рік.

Він нагадав, що Прем’єр Мико-
ла Азаров має провести черговий 
раунд переговорів із керівництвом 
Російської Федерації, сподіваючись 
на зниження ціни на газ.

«Але одна річ сподіватися, а інша 
— розуміти реальний розвиток по-
дій. А ми готуємося до найгіршого 
їх розвитку. Якщо не буде підписана 
ціна, ми працюватимемо над бюдже-
том із розрахунку 416 доларів», — 
підкреслив він.


