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Події
КУЛУАРНІ ІГРИ 

РЕЙТИНГ  

 ПРОБЛЕМА 

Клюєв хотів здати українську ГТС 
Росії без відома Януковича?

S&P понизило рейтинги 9 країн 
єврозони, включаючи Францію

Сотні тисяч заробітчан в Італії 
на межі депортації

Віце-прем’єр Андрій Клюєв на-
передодні 2012 року закликав 

однопартійців терміново внести 
на розгляд ВР і проголосувати за 
проект закону про реформуван-
ня газотранспортної системи й 
«Нафтогазу». Про це повідомляє 
«Дзеркало тижня. Україна» з поси-
ланням на свої джерела.

«Прийняття закону зупинила 
Банкова. І тепер Президент Віктор 

Янукович нетерпляче чекає по-
вернення Клюєва з відпочинку та 
його пояснень із приводу події», — 
пише видання. Воно зазначає, що 
заяви представників української 
влади про несправедливість ціни 
на російський газ, а також про 
плани щодо зниження обсягів ім-
порту — всього лише відволікаль-
ні маневри, покликані прикрити 
реальну суть подій.

За інформацією газети, перед 
візитом Прем’єра Миколи Азаро-
ва до Москви Банкова бачила схе-
му так: із 1 січня «Газпром» знижує 
ціну на газ, а незабаром підпису-
ється міжурядова угода по ГТС, а 
при її ратифікації в Раді пакетом 
змінюється все чинне законодав-
ство, що має стосунок до теми.

«Проте річ у тому, що росій-
ський прем’єр Володимир Путін 
так схему не бачив: він відмовився 
від зниження ціни без врегулюван-
ня тем ГТС і внутрішнього ринку, 
він відмовився від узгодженої схе-
ми консорціуму: 40 (Україна) — 40 
(Росія) — 20 (ЄС). Натомість Пу-
тін зажадав контрольного пакета. 
Одне слово, почав задкувати», — 
йдеться в матеріалі.

Міжнародне рейтингове агент-
ство Standard & Poor’s знизи-

ло кредитні рейтинги дев’яти з 17 
країн єврозони, включаючи Фран-
цію, Італію, Іспанію та Австрію. 

Рейтинг Франції — найбільшої 
економіки ЄС — знизився з най-
вищого рівня на один щабель — до 
«АА+» — з «негативним» прогно-
зом, передає ВВС. Борговий рей-
тинг Італії впав до «BBB+» з «A», 
а Іспанії — до «A» з «AA-». Рей-
тинг Австрії знаходиться на рівні 
«АА+» зі «стабільним» прогнозом.

Найвищий кредитний рейтинг 
«ААА» зберегли, зокрема, Німеч-
чина, Фінляндія, Люксембург і Ні-
дерланди.

S&P ще в грудні попереджало 
про можливість зниження кре-
дитного рейтингу провідних країн 
єврозони. «Це не найкращі нови-
ни, але й не катастрофа, — заявив 
міністр фінансів Франції Франсуа 
Баруен після екстреної наради 
президента Ніколя Саркозі з гла-
вою французького кабінету й клю-
човими міністрами. — Рейтинг 
цих агентств не визначає політику 
нашої країни».

Повідомлення про зниження 
кредитних рейтингів з’явилися 
на тлі нових тривожних звісток із 
Греції. 13 січня стало відомо про 
те, що переговори між урядом 
Греції та комерційними банками 

про можливе списання 50% її за-
боргованості зайшли в глухий кут. 
Ця угода є однією з умов для отри-
мання Афінами чергового траншу 
надзвичайної позики від Міжна-
родного валютного фонду та Євро-
пейського Союзу. Якщо ці гроші не 
надійдуть, Греція може оголосити 
дефолт і вийти з єврозони.

Альтернативою добровільно-
му списанню заборгованості Греції 
комерційними банками є оголо-
шення дефолту, тобто офіційного 
визнання уряду нездатності обслу-
говувати заборгованість. Грецька 
заборгованість оцінюється зараз 
лише в 20% від номіналу на ринках 
облігацій, що означає, що ринки 
очікують списання 80% боргу, а не 
обговорюваних 50%.

В Італії 350 тисяч іммігрантів, 
які втратили роботу, можуть 

зіткнутися з ризиком депортації, 
передає радіо «Свобода». Наразі у 
600 тисяч трудових мігрантів у Іта-
лії закінчився термін дії посвідки 
на проживання, яка підлягає про-
довженню. За оцінками благодій-
ної організації католицької церк-
ви Caritas, до 350 тисяч мігрантів 
втратили роботу через економічну 
кризу й стикаються зі значними 
труднощами в процесі пошуку но-
вого місця роботи.

Відповідно до італійського за-
конодавства, для продовження 
посвідки на проживання мігран-
ти мають шість місяців, а якщо не 

влаштуються за цей час на роботу, 
муситимуть залишити територію 
Італії.

На думку представників 
Caritas, існує реальна небезпека 
депортації з Італії 350 тисяч трудо-
вих мігрантів, що залишилися без 
роботи, або їх фактичного перехо-
ду на нелегальне становище.

Міністр у справах інтеграції 
та міжнародного співробітництва 
Італії Андреа Ріккарді заявив про 
намір уряду найближчим часом 
прийняти спеціальну постанову 
про продовження до одного року 
терміну пошуку мігрантами ново-
го місця роботи, а отже, їхнього 
перебування на території країни.

АВТОРИНОК 

Volkswagen і BMW відкликають 500 тисяч авто 
через проблеми

Німецькі автовиробники 
Volkswagen AG і BMW AG ого-

лосили 16 січня про відкликання 
зі світового ринку понад 500 тисяч 
автомобілів через можливі технічні 
проблеми. Про це йдеться у повідо-
мленні Wall Street Journal із посилан-
ням на представників компаній.

Найбільший виробник автомо-
білів у Європі — німецький концерн 
Volkswagen — почав відкликати свої 
автомобілі в жовтні 2011 року, при-
пускаючи, що всього буде відклика-
но 299 тисяч машин із дизельними 
двигунами. Тільки в США відкли-
канню підлягає 168 тисяч автівок. 

Причиною стала несправність 
у системі впорскування палива. У 
результаті неправильної частоти ро-
боти системи на трубку для подання 
палива йде додаткове навантажен-

ня, що може призвести до утворен-
ня тріщин, а отже, витоку палива з 
системи. У цьому разі існує загроза 
спалаху. 

Компанія повідомила власникам, 
але не оголосила, скільки автомобілі 
вже було відкликано. Несправність 
стосується моделей Volkswagen Golf, 
Jetta, Passat, Tiguan та інших, виро-
блених із 2009 року. Відкликають 
також автомобілі, що випускаються 
дочірніми підприємствами VW — 
Audi, Skoda і Seat. 

Інший німецький концерн — 
найбільший у світі автовиробник 
машин класу «люкс» Bayerische 
Motoren Werke AG (BMW) — також 
оголосив про відкликання 235 тисяч 
автомобілів Mini по всьому світу че-
рез технічний дефект. Несправність 
може стосуватись електронасоса, 

який охолоджує турбокомпресор, у 
результаті чого може відбутися пе-
регрів турбіни й загоряння в мото-
рному відсіку, пише видання.

За словами представника BMW, 
жодних інцидентів, що мають сто-
сунок до передбачуваних неполадок, 
не зафіксовано.

Україна закуплятиме газ 
на світових ринках
Міністр енергетики та вугільної 
промисловості України Юрій Бойко 
заявив, що Україна має намір зни-
зити закупівлі російського газу в 
2012 році з передбачених контр-
актом 52 мільярдів кубометрів 
газу до 27 млрд. кубів. Про наміри 
скоротити закупівлю газу в 2012 
році до 27 млрд. Бойко говорив ще 
влітку минулого року. Приблизно в 
середині серпня відповідна заявка 
була відправлена в «Газпром», але, 
схоже, узгодити її з російськими 
партнерами так і не вдалося.

Днями Юрій Бойко повідомив, 
що цього року Україна планує поча-
ти закупівлі природного газу на спо-
товому ринку. 

— У цьому процесі, який готу-
вався давно, ми опрацьовували всі 
можливості, оскільки це пов’язано 
з позицією європейських компаній, 
— уточнив він. — У мене відбулася 
розмова з єврокомісаром з енергети-
ки Гюнтером Оттінгером, і я в черго-
вий раз одержав запевнення, що ми 
отримаємо необхідну підтримку, і ця 
підтримка дуже важлива. Це джере-
ло диверсифікації буде реалізоване 
влітку цього року.

Бойко також повідомив, що 
Україна почала переговори з Туреч-

чиною про поставки газу за новим 
маршрутом: «Сподіваюся, що на-
прикінці січня ми представимо кон-
кретні пропозиції і вийдемо на кон-
кретні переговори з ними», — сказав 
він, не уточнивши маршрутів.

Раніше міністр заявляв, що Укра-
їна планує перевести всі теплоенер-
гоцентралі з газу на вугілля, що до-
зволить економити близько 6 млрд. 
кубометрів газу на рік. Бойко також 
додав, що для реалізації цієї програ-
ми потрібно скасувати законодавчу 

заборону на приватизацію ТЕЦ і 
передання їх у концесію. За словами 
міністра, зараз реалізується проект 
спільно з британо-нідерландським 
холдингом Shell із будівництва трьох 
заводів із газифікації вугілля.

Видобуток власного газу в Укра-
їні, за прогнозами Бойка, в 2012 році 
зросте до 21 млрд. кубометрів, а в 
2013-му — до 22-х. Видобуток вугіл-
ля Україна планує наростити до 84 
млн. тонн проти 82 мільйонів у 2011 
році.

Китайці позичили 
луганським шахтам 85 
мільйонів доларів
Держбанк Китаю Chinа Development Bank надав 
ВАТ «Лисичанськвугілля» у довгостроковий 
кредит 85 млн. дол. на реконструкцію і модер-
нізацію шахт. Це перший випадок позики Chinа 
Development Bank підприємству з України. До 
«Лисичанськвугілля» (Луганщина) входять шахти 
ім. Мельникова, ім. Капустіна, «Новодружеська», 
«Привольнянська».

Протягом п’яти років армію 
скоротять іще на 20%
Міністр оборони України Михайло Єжель заявив, що 
протягом наступних п’яти років у ході реорганізаційних 
заходів чисельність українського війська буде скороче-
на на 15-20%. Кількість військовослужбовців ЗСУ буде 
доведена до 130 тисяч чоловік. Єжель також зазначив, 
що до 2017 року планується вдвічі підняти грошове 
утримання військових. Незважаючи на це, лише за 
рахунок реорганізаційних заходів Збройні сили України 
за п’ять років зможуть заощадити близько 717 мільйо-
нів гривень.

10
приблизно стільки мільярдів 
гривень, за підрахунками фахів-
ців, витратили українці у 2010-
му на купівлю ліків без рецептів. 
Із них приблизно половина 
взагалі не потрібні, заявив бюті-
вець Андрій Павловський.

НЕРАДІСНА ПЕРСПЕКТИВА 

Комунальні тарифи 
подорожчають на 
30-50%

У 2012 році комунальні послуги 
в Україні подорожчають на 30-

50%, переконаний директор Інсти-
туту енергетичних досліджень Дми-
тро Марунич.

— Однозначно буде підвищення 
тарифів. Я його до кінця року про-
гнозую у межах 30%. Йдеться про та-
рифи на опалення. Звичайно, зараз 
уряд говорить про те, що він нічого 
піднімати не буде. Але зрозуміло, що 
це передвиборча заява. Але, думаю, 
підвищення тарифів на газ теж буде 
десь на 30%, а на комунальні послу-
ги — на 30-50% по Україні, — сказав 
він. 

Наразі ж, вважає Марунич, по-
точні тарифи роблять систему не-
життєздатною. Основні збитки несе 
«Нафтогаз України». «Минулого 
року — шість мільярдів доларів, це 
величезні гроші. Чим їх покривати 
— незрозуміло», — додав експерт.

Нагадаємо, наприкінці грудня 
2011 року в Нацкомпослуг запевни-
ли, що, попри газ по 416 доларів за 
тисячу кубів, на сьогодні необхід-
ності у підвищенні тарифів на опа-
лення для населення немає.

ДУМКА СПЕЦІАЛІСТА 

Хвороба Юлії Тимошенко 
потребує лікування у стаціонарі

Про це на прес-конференції 
заявив екс-міністр охорони 

здоров’я, професор нейрохірургії 
Микола Поліщук. 

«З такими змінами у хребті, 
які виявлено у Юлії Тимошенко, та 
больовим синдромом, що триває 
уже понад три місяці, необхідне 
лікування в стаціонарних умовах, 
а не в тюрмі», — сказав він. «Най-
більш оптимальним є нейрохірур-
гічний чи неврологічний стаціо-
нар». При цьому екс-міністр додав, 
що «йдеться не про онкологію чи 
щось бактеріальне».

Також Поліщук прокоментував 
інцидент у Качанівській колонії, 
коли Тимошенко знепритомніла. 
Він припускає, що це могло стати-
ся після того, як їй упродовж трьох 
місяців кололи знеболювальні пре-
парати, які мають здатність викли-
кати таку реакцію після тривалого 
вживання. 

«Крім того, маю інформацію 
від адвоката Власенка, що їй вво-
дили гамма-оксимасляну кислоту, 
снодійний препарат, що викорис-
товується лише на території країн 
СНД», — сказав Поліщук. — Її не 

варто давати без нагляду лікаря, 
бо, крім снодійного ефекту, може 
викликати навіть порушення ди-
хання», — зазначив екс-мінстр. 

Опріч того, Поліщук проко-
ментував пораду медиків і пені-
тенціарної системи Юлії Тимошен-
ко «більше рухатися».

«Якщо є болі у спині, то всі 
рекомендують зменшити наван-
таження на хребет. При цьому лю-
дині треба дати або ходунки, або 
милиці, щоби можна було змен-
шити навантаження на хребет на 
той час, доки триватиме лікуван-
ня, — сказав він. — І лише після 
цього може йтися про лікувальну 
фізкультуру». 


