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Російські ЗМІ інформують, що 
«Газпром» запропонував «Нафто-

газу» 10% знижки на блакитне пали-
во. Про це з посиланням на анонімні 
джерела 20 лютого написало відразу 
кілька ділових видань Росії. 

Так, газета «Московские ново-
сти» відзначає, що якщо Україна 
погодиться на знижку, то «Газпром» 
буде продавати «Нафтогазу» паливо 
приблизно по 375 доларів за тисячу 
кубометрів, тобто саме за тією ці-
ною, яка закладена в бюджет «Газп-
рому» на 2012 рік.

«Коммерсантъ-Украина» в свою 
чергу пише, що «Газпром» дійсно 
може піти на поступки, але в обмін 
вимагає гарантій викупу 33 мільяр-
дів кубометрів палива в 2012 році. 

Нагадаємо, що раніше міністр 
енергетики України Юрій Бойко за-
являв, що хоче придбати тільки 27 
мільярдів кубометрів. 

Як відомо, газові переговори між 
Києвом і Москвою тривають уже не 
один місяць: увесь 2011 рік україн-
ські чиновники заявляли, що ціни 
на газ стали «кабальними» й шукали 
можливості для їх зниження. 

За неофіційними даними, «Газп-
ром» ладний піти на значні знижки 
за умови отримання контролю над 
місцевою газотранспортною сис-

темою. У той же час влада України 
поки погоджується віддати «Газп-
рому» тільки 33% ГТС — ще 33% 
мають отримати європейці, а 34% 
залишиться в України. 

Нещодавно Росія сама виступи-
ла з ініціативою продовжити перего-
вори. 17 лютого посол Росії в Україні 
Михайло Зурабов повідомив, що 
Міненерго РФ написало своїм парт-
нерам у сусідній країні, що готове 
знову обговорювати зниження цін. 

Україна на пропозицію про 
знижку в 10% поки не відреагувала. 
Раніше Президент Віктор Янукович 
заявляв, що домагатиметься вар-
тості на газ в 250 доларів за тисячу 
кубометрів. У середині лютого стало 
відомо, що «Газпром» знизив контр-
актну ціну для низки західноєвро-
пейських країн також на 10%.
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КУДИ ІДУТЬ ГРОШІ 

НЕЗАДОВОЛЕННЯ 

Улюблена справа Клюєва «з’їла» 
більше, ніж усі обленерго

Європа знову пригрозила Україні 
політичною ізоляцією

Державний Ощадбанк у 2011 
році виділив 2,6 мільярда гри-

вень інвестицій на розвиток со-
нячної енергетики.

Як пише «Дзеркало тижня. 
Україна», таким чином держава 
проінвестувала більше половини 
введених у дію в минулому році 
100 МВт потужностей сонячної 
генерації. Видання зазначає, що це 
більше, ніж за той самий період на 
свої виробничі потреби одержали 
всі обленерго країни, разом узяті 
(йдеться про суму в 2,5 мільярда 
гривень).

За даними Ощадбанку, серед-
ня ставка кредитування суб’єктів 
енергоринку склала 13-14% річ-
них.

«Дзеркало тижня» нагадує, що 
головним виробником сонячної 
енергії в Україні є компанія Activ 
Solar, контрольована секретарем 
РНБО Андрієм Клюєвим. Від-
значається також, що в 2011 році 
встановлена потужність елек-
тростанцій, які використовують 
відновлювані джерела енергії, 
збільшилася більш як у 2,5 разу. 
В основному за рахунок соняч-

них електростанцій Криму, по-
тужність яких зросла з 3,5 до 185,7 
МВт, тобто в 54 рази. На три чверті 
підвищилася потужність вітряних 
установок — до 133,9 МВт.

Однак ефективність таких 
електростанцій виявилася вкрай 
малою. Сонячні станції виробили 
30 млн. кВт.год, що становить 0,7% 
загального споживання електро-
енергії Криму (понад 4 млрд. кВт.
год).

А в цілому в минулому році в 
Україні відновлювані джерела (без 
ГЕС) виробили 0,17% електро-
енергії.

Колишній комісар ЄС із пи-
тань розширення, екс-віце-

президент Єврокомісії Гюнтер 
Ферхойген застеріг Україну перед 
загрозою політичної ізоляції. Про 
це він сказав у Києві в розмові з 
«Німецькою хвилею».

Так, на його думку, відносини 
між Україною та ЄС опинилися в 
замороженому стані, а євроінте-
грація переживає застій. «Адже 
наступний крок для поглиблення 
відносин між Україною та Євро-
пейським Союзом відкладений», 
— сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи 
не свідчать призупинення фінан-
сової допомоги Україні з боку ЄС 
і фактичне уникання зустрічей із 
Президентом Віктором Янукови-
чем очільниками європейських 
держав про можливість політич-
ної ізоляції України, Ферхойген 
сказав: «Вважаю, що ці спостере-
ження на цей час підтверджують-
ся. Ризик ізоляції України таки є».

Він не заперечив, що така си-
туація пов’язана з ув’язненням 
екс-прем’єра Юлії Тимошенко. 

«Цей процес став кнопкою запуску 
для практичного заморожування 
відносин. Український уряд знав 
про цей ризик — достатньо часто 
про нього нагадували. Й уряд сві-
домо на нього пішов», — сказав 
політик.

Утім, він підкреслив, що ви-
рішальною є не лише справа Тим-
ошенко, а й парламентські вибори 
2012 року: чи відповідатимуть 
вони демократичним стандартам, 
принципам верховенства права, 
чи будуть чесними та відкритими. 
«Лише після цього буде ухвалено 
певне рішення у ЄС», — сказав 
Ферхойген.

ЗАБАГАТО АГРЕСІЇ 

ДОМОВЛЕНОСТІ 

Росія готова застосувати ядерну зброю для охорони 
кордонів

ЗМІ: Росія може дати Україні 10% знижки на газ

Росія готова застосувати ядерну 
зброю задля забезпечення ціліс-

ності своєї країни, заявив керівник 
Генштабу Збройних сил РФ, генерал 
армії Микола Макаров. «Якщо ви-
никнуть загрози цілісності Росій-
ської Федерації, то ми маємо право 
застосувати ядерну зброю. В цьому 
разі ми її застосуємо», — сказав Ма-
каров, передає ТСН.

За його словами, Генштаб розгля-
дає ядерну складову Збройних сил 
як основу стратегічної стабільності. 
«Щодо ядерних сил, то те, що нале-
жить, ми копійка в копійку вклада-

ємо. Дуже серйозно працюємо щодо 
модернізації нашого ядерного по-
тенціалу», — зауважив генерал.

Зокрема, повідомив Макаров, 
російське Міноборони закуповує 
атомні підводні ракетоносці нового 
покоління, планує оновлення і мо-
дернізацію стратегічної авіації, вво-
дить у дію нові ракетні комплекси. 
Водночас Москва розвиває і сили 
загального призначення.

«На жаль, нам загрожує низка 
нестабільних держав, де не знадо-
биться ядерна зброя, а знадобляться 
підготовлені, потужні та мобільні 

Збройні сили, щоб вирішити будь-
яку конфліктну ситуацію», — сказав 
Макаров. Він додав, що Росія «не 
збирається воювати проти всього 
НАТО».

Заява Макарова прозвучала на 
тлі намагань Росії та США дійти 
консенсусу з приводу розміщення 
американської системи протиракет-
ної оборони в Європі. Нагадаємо, 
основним каменем спотикання між 
двома країнами є відмова Вашинг-
тона надавати Москві юридичні га-
рантії ненаправленості розгорнутої 
ПРО проти Росії.

Кабмін дав населенню шанс 
заробити на доларах 
Мінфін хоче позичити у населення 
долари під 9% річного прибутку. 
Кабмін вигадав, як дістати гроші 
населення «з-під матраців». Мініс-
терство фінансів планує залучити 
валюту громадян за допомогою 
випуску облігацій на пред’явника. 
Їх прибутковість складе 9% річних, 
що на 1,5-2,5% вигідніше, ніж депо-
зити у банках. Термін обігу паперів 
— рік, потім їх можна здати в банк 
і отримати гроші з відсотками. 
Кожна тисяча доларів принесе 90 
доларів навару, пише «Сегодня». 

Наразі Мінфін планує випус-
кати облігації номіналом 1000 дол., 
але згодом вартість знизять до 500 
дол. Спочатку думали зробити об-
лігації в електронному вигляді, але 
потім вирішили випустити в папе-
ровому. «Це правильно, адже у нас 
люди звикли вірити «папірцям», а не 
абстрактному запису в комп’ютері. 
Та ті, у кого в заначці лише одна-
дві тисячі доларів, навряд чи підуть 
купувати цінні папери. Вони роз-
раховані на заможних клієнтів, які 
можуть придбати сто і більше облі-
гацій», — каже аналітик Міжнарод-
ного центру політичних досліджень 
Олександр Жолудь. За його словами, 
головна мета влади — залучити яко-
мога більше валюти від населення. 

Проте, за прогнозами експерта, фі-
зособи куплять облігацій не більше 
ніж на мільйон доларів. Президент 
Українського аналітичного центру 
Олександр Охріменко стверджує, 
що валютні облігації — надійний 
інструмент для заробляння грошей, 
але у нас не приживеться. «У світі їх 

купують топ-менеджери, які мають 
великі зарплати. Але багато хто у 
нас побоїться засвітити свої доходи. 
Крім того, щоб облігації купували, 
треба скасувати їх оподаткування 
при продажу (15-17% від доходу), 
інакше вигідніше відкрити валют-
ний депозит», — резюмує фахівець.

Високопоставленим 
чиновникам дозволили 
працювати довічно
ВР України попередньо погодилася з ініціативою 
Кабміну дозволити чиновникам залишатися на дер-
жавній службі після досягнення ними 65 років. «За» 
у першому читанні проголосувала 251 депутатська 
картка. Законопроект передбачає, що державним 
службовцям, які обіймають посади першої категорії, 
може бути дозволено працювати й після досягнен-
ня 65-річного віку у зв’язку з потребами служби.

Секунда телереклами під час 
Євро-2012 коштує 50 тисяч
За хвилину реклами під час трансляцій футбольних 
матчів Євро-2012 рекламодавцям доведеться викласти 
три мільйони гривень. Ексклюзивним продавцем часу 
для реклами став сейлс-хаус «Медіапартнерство», який 
входить у медіахолдинг «Медіа Група Україна». Варто 
зазначити, що в УЄФА не лише ексклюзивні права на 
трансляцію чемпіонатів, а й на велику частину теле-
реклами під час матчів. Продаж прав на трансляцію 
чемпіонату збагатить УЄФА на 840 мільйонів євро, що 
складе 62% запланованого доходу організатора.

500
стільки мільйонів доларів по-
зичатиме Україні Світовий банк 
у рамках стратегії партнерства 
з нашою країною, затвердженої 
на 2012-2016 роки, повідомили 
у представництві СБ в Україні.

ПІСЛЯ ОБСТЕЖЕННЯ 

Німецькі лікарі підтвердили, що 
Тимошенко серйозно хвора

Німецькі лікарі, які 14 лютого 
оглянули Юлію Тимошенко 

у Качанівській виправній коло-
нії, офіційно підтвердили серйоз-
ність хвороби українського екс-
прем’єра. Про це кореспондентові 
Укрінформу заявила у понеділок 
речниця берлінської клініки 
Charite («Шаріте») Штефані Вінде.

«Професор Айнхойпль офіцій-
но підтверджує, що пані Тимошен-
ко серйозно хвора», — сказала 

вона.
Одначе, за словами представ-

ниці клініки, Карл-Макс Айн-
хойпль не може на цей момент 
повідомити громадськості подро-
биці результатів медичного обсте-
ження, оскільки дав обіцянку їх не 
розголошувати.

«Для пана Айнхойпля на пере-
дньому плані стоїть пацієнтка, а не 
політичні розрахунки», — наголо-
сила Вінде.

14 лютого у Качанівській ви-
правній колонії №54 Юлію Тим-
ошенко оглянули голова правлін-
ня берлінської клініки «Шаріте» 
Карл-Макс Айнхойпль та керів-
ник травматологічного відділення 
Норберт Хаас. Днем пізніше об-
стеження екс-прем’єра провели 
також канадські фахівці.

Для встановлення остаточного 
діагнозу німецькі лікарі очікують 
ще на результати додаткових об-
стежень Тимошенко, які обіцяла 
надіслати українська сторона.

КОНФЛІКТ 

Іран перекрив експорт нафти у шість країн Євросоюзу

У відповідь на санкції Євросоюзу 
проти нафтової галузі та фінан-

сового сектора Ірану ісламська рес-
публіка зупинила експорт нафти в 
шість країн Євросоюзу. Постачання 
були скасовані до Нідерландів, Іс-
панії, Італії, Франції, Греції та Пор-
тугалії, пише «Лента». Такі дії стали 
наслідком заборони Ради ЄС від 23 

січня на імпорт сирої нафти і про-
дуктів нафтохімії з Ірану. Заборона 
стосується імпорту, купівлі та тран-
спортування цих продуктів, а також 
діяльності банківського сектора та 
страхового бізнесу, що якимось чи-
ном пов’язана з ними.

Євросоюз запровадив такі санк-
ції стосовно Ірану через небажання 

останнього зупинити ядерну про-
граму, яка, на думку ЄС, направлена 
на розробку ядерної зброї.

Як повідомлялося, зупинка Іра-
ном експорту нафти може виклика-
ти 20-30% зростання світових цін на 
нафту, що в свою чергу, за словами 
експертів, призведе до подорожчан-
ня бензину, зокрема і в Україні.


