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Усі шість країн-учасниць Ради 
співпраці арабських держав 

Перської затоки вирішили за-
крити свої посольства в Сирії. Як 
заявив генсек співдружності ара-
війських монархій Абдель Латіфа 
аз-Зайяні, на такий крок держави 
регіону пішли на знак протесту 
проти «вбивств і репресій», які чи-
няться владою під керівництвом 
Башара Асада. Він також закликав 
міжнародне співтовариство «вжи-
ти рішучих заходів, аби зупинити 
вбивства, тортури, грубе пору-
шення людської гідності та закон-
них прав сирійського народу».

Першою про закриття посоль-

ства в Дамаску та відкликання всіх 
співробітників дипломатичної 
місії з Сирії оголосила Саудівська 
Аравія. Потім до аналогічного 
кроку вдалася влада Бахрейну. Ра-
ніше двері своїх амбасад у Дамас-
ку також закрили країни Західної 
Європи, США і Канада. Досі Рада 
безпеки ООН не змогла ухвалити 
резолюцію щодо Сирії — її забло-
кували Росія та Китай, які заяви-
ли, що не хочуть повторення подій 
у Лівії. Однак у результаті виникла 
група країн-противників чинно-
го президента цієї країни, які ви-
рішили знайти способи усунення 
його від влади.

Єврокомісія зобов’язала га-
зопроводи NEL і OPAL, які 

з’єднують російський газопро-
від «Північний потік» (пролягає 
в обхід України) з газовою інф-
раструктурою ЄС, резервувати 
до 50% їх потужності під доступ 
інших постачальників газу. За 
оцінками експертів, це означає, 
що через «Північний потік» Росія 
зможе прокачувати 27,5 мільярда 
кубометрів газу — половину по-
тужності цієї труби. Отже, «Газп-
ром», який обіцяє перенаправити 
більшу частину транзиту газу з 
українського напрямку в газопро-
від «Північний потік», не зможе 
виконати цю погрозу.

14 березня юрист Gascade 
(керує транспортними активами 
Wingas — СП «Газпрому» та ні-
мецької Wintershall) Гордон Томас 
заявив, що газопровід NEL, що є 
продовженням труби «Північний 
потік» на території Німеччини, не 
зумів домогтися від Єврокомісії 
дозволу на виключення від досту-
пу третіх осіб. Повторна заявка по-

даватися не буде.
Нагадаємо, раніше повідомля-

лось, що якщо Росія запустить на 
повну потужність і «Північний 
потік» із можливістю прокачки 55 
мільярдів кубометрів газу на рік, 
і «Південний потік» (63 мільярди 
кубів у рік), то «Газпром» зможе 
повністю відмовитися від транзит-
них послуг української ГТС.
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Події
  УСЕ ЛЯКАЮТЬ?

Медведєв пообіцяв труднощі 
країнам, які не в Митному союзі

Поки ще офіційний президент 
Росії Дмитро Медведєв попе-

редив лідерів країн-спостерігачів 
у ЄврАзЕС, що у тих держав, які 
не увійдуть до Митного союзу, мо-
жуть виникнути труднощі. Про це 
він заявив у понеділок, 19 березня, 
за підсумками засідання Міждер-
жавної ради Євразійського еко-
номічного співтовариства, повідо-
мляє прес-служба Кремля.

«Ми говорили про те, що дає 
Митний союз, про його переваги 

й про певні складності, які можуть 
виникнути й уже виникають у дер-
жав, які не є членами Митного со-
юзу», — сказав він.

«Таке життя: якщо ти береш 
участь у якомусь міжнародному 
утворенні, то одержуєш певний 
набір привілеїв; якщо ж ти в цьо-
му міжнародному об’єднанні не 
береш участі, то, навпаки, в тебе 
можуть бути складності», — ска-
зав він.

«Нашу позицію ми вважали 
важливим донести до відома дея-
ких держав-спостерігачів», — до-
дав Медведєв.

«У нас сьогодні був корисний 
захід, тому що приїхали наші дру-
зі з держав, які є спостерігачами. 
Думаю, для них було досить пока-
зовим те, яким чином ми обгово-
рювали всі питання: в абсолютно 
відвертому й рівноправному сти-
лі», — відзначив він.

Як відомо, у саміті брав участь 
Президент України Віктор Януко-
вич. Україна є країною-спостеріга-
чем ЄврАзЕС. 

  ОБЛІК  ВЗАЄМИНИ 

У Греції знайшли 
серед пенсіонерів 36 
тисяч «мертвих душ»

Єврокомісія зобов’язала Росію 
продовжувати транспортувати газ 
через Україну

Грецька влада знайшла з-поміж 
пенсіонерів 36 тисяч «мертвих 

душ», які отримують пенсії та до-
помоги з інвалідності або з опіки за 
сиротами, повідомило міністерство 
охорони здоров’я країни.

З 240 тисяч одержувачів у пере-
пису, влаштованому відомством, 
який завершився 16 березня, не бра-
ли участь 36 тисяч осіб, тобто близь-
ко 15%. Міністерство припинить 
виплати їм із 1 квітня й у результаті 
економитиме близько 111 мільйонів 
євро щомісяця. Передбачається, що 
тисячі інвалідів уже померли, а їхні 
пенсії отримували родичі. Відом-
ство недорахувалося, зокрема, 17 
тисяч інвалідів І групи. Майже 10 
тисяч опікунів не змогли показати 
дітей, на яких отримували допомо-
гу. Також не можуть знайти більше 2 
тисяч сліпих і 1,5 тисячі інвалідів із 
відхиленнями в розумовому розви-
тку. Тільки в одній північній області 
Пієрія з 590 сліпих, які отримували 
допомогу, вдалося виявити лише 
270, решта не з’явилися підтвердити 
персональні дані. Міністерство має 
намір звернутися в прокуратуру. 

Конституційний Суд дозволив депутатам не 
показувати, скільки грошей вони витрачають
Конституцiйний Суд перенiс на 
пiвроку термiни декларування 
депутатами й держслужбовцями 
їхніх витрат. Так суд задовольнив 
клопотання депутатів-регіоналів.

КС визнав неконституцiйним по-
ложення Закону України «Про заса-
ди запобiгання та протидiї корупцiї», 
згiдно з яким держслужбовцi й депу-
тати мали декларувати свої витрати 
і витрати своїх родин вiд дня набут-
тя чинностi цим законом — 1 липня 
2011 року.

Згiдно з рiшенням КС, вiдповiдне 
положення набуває чинностi на 
шiсть мiсяцiв пiзнiше — з 1 сiчня 
2012 року. Тобто свої видатки депу-
тати декларуватимуть тільки з 2012 
року, а оприлюднено їх буде після 
1 квітня 2013 року. Крім того, КС 
визнав неконституцiйною заборо-
ну для держслужбовцiв i народних 
депутатiв брати участь у загальних 
зборах пiдприємств або органiзацiй, 
якi мають на метi отримання при-
бутку, тобто дозволив їм бути акці-
онерами комерційних підприємств.

З поданням із цих питань до КС 
звернулося 53 народних депутати, 
зокрема, вiд фракцiї Партiї регiонiв.

Зокрема, нардепи просили ска-
сувати положення, за яким до цього-

річних декларацій мали заноситися 
видатки чиновників та їхніх родин, 
здійснені ними після 1 липня 2011 
року.

Нова декларація вимагає від чи-
новників звітувати про придбання 
нерухомості та транспортних за-
собів, а також будь-яких предметів 
вартістю понад 150 тисяч гривень. 
Така декларація вперше мала бути 
подана до 1 квітня 2012 року. Крім 
того, закон містить пряму вимогу 
про оприлюднення таких деклара-

цій найвищим керівництвом держа-
ви.

Новий антикорупційний закон 
також мав заборонити усім чинов-
никам мати акції підприємств. За 
ним, починаючи з 1 липня минулого 
року, всі державні службовці, які во-
лодіють корпоративними правами, є 
автоматично порушниками закону 
та мають бути звільненими.

Однак, як стало відомо, КС ви-
знав неконституційною цю норму за 
поданням регіоналів.

S&P змінило прогноз 
рейтингів України 
на «негативний»
Рейтингове агентство Standard & Poor’s змінило про-
гноз довгострокових суверенних рейтингів України 
на «негативний» зі «стабільного». S&P побоюється 
посилення ризиків щодо рефінансування, якщо 
Києву не вдасться виконати умови для надання 
кредитів МВФ, але підтвердило довгострокові й ко-
роткострокові рейтинги України за зобов’язаннями 
в іноземній і національній валюті на рівні «B+»/«B».

Більшість українців проти 
другої державної мови
За останні 17 років кількість прихильників надання 
російській мові статусу державної в Україні знизилася з 
52% до 42%. Більшість українців не є прибічниками ідеї 
надання російській мові офіційного статусу. Про це під 
час презентації 20-річного соціологічного моніторингу 
«Українське суспільство» повідомили фахівці Інституту 
соціології НАН України. Дослідження показало, що у 
1995 році 52% українців виступали за надання росій-
ській мові офіційного статусу, а 32,6% були проти цього. 

  ОБОРУДКА
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до стількох років у 2010 році 
збільшилась очікувана трива-
лість життя людей на загально-
світовому рівні (з 46 років у 
1950 році). За прогнозами, до 
кінця нинішнього сторіччя вона 
досягне 81 року.

  ЧЕРГОВА МАХІНАЦІЯ?

Мавроді обдурив вкладників «МММ» уже на 4 мільярди

У московських судових приставів 
знаходиться майже 1900 вико-

навчих проваджень стосовно засно-
вника скандально відомої піраміди 
МММ Сергія Мавроді на суму по-
над 4,2 мільярда рублів, передають 
«Коментарі». Про це повідомили в 
прес-службі столичного управління 
ФССП РФ. «Виконавчі документи 

щодо боржника продовжують над-
ходити до відділу судових приста-
вів», — додав представник УФССП.

Нагадаємо, суд заарештував 
Сергія Мавроді на п’ять діб за не-
сплату штрафу в 1 тис. рублів.

Засновник скандально відомої 
фінансової організації «МММ» Сер-
гій Мавроді на початку січня 2011 

року оголосив про створення нової 
міжнародної фінансової піраміди 
«МММ-2011» — «Мы можем мно-
гое!».

В Україні Мавроді заманює лю-
дей вкладами під 60% річних. За 
деякими даними, в країні вже три 
мільйони вкладників, а в Києві — 
близько 500 тисяч.

  ПИТАННЯ РУБА

У Сирії закрилися посольства всіх 
арабських держав

У Бойка не можуть довести 
прозорість купівлі бурової 
установки втридорога

Міністр палива та енергетики 
Юрій Бойко, незважаючи на 

обіцянку, так і не оприлюднив до-
кументи, що свідчать про прозо-
рість купівлі за 400 мільйонів до-
ларів бурової установки West Juno, 
більш відомої як «вишка Бойка». 
За даними джерел «Дзеркала тиж-
ня», документів, на які посилався 
міністр, не існує.

Ще 20 січня в ефірі телеканалу 
«Інтер» Бойко, коментуючи купів-
лю бурової установки West Juno, 
пообіцяв надати документи, що 
пояснюють, чому за неї було спла-
чено 400 млн. доларів при ринко-
вій ціні 250 мільйонів.

Голова Міненерго повідомив, 
що різниця у 150 млн. (між рин-
ковою ціною та ціною купівлі) не 
відповідає дійсності, оскільки що-
найменше 15 млн. доларів із цих 
коштів було заплачено за прохід 
бурової установки через Босфор. 
На питання журналістки про долю 
решти 135 мільйонів Бойко від-
повів, що американська компанія 
Hullibarton надала висновок про 
те, що купівля установки була про-
ведена чисто та прозоро. Мовляв, 
уже наступного дня після ефіру він 
ладний надати звіт. 

«Відповідальна за закупівлю 
та обслуговування вишки амери-
канська компанія Hullibarton. Це 
світовий лідер щодо сервісу. В зві-
ті, який я вам надам, розписано, за 
що вони платять. Тому я попрошу 

колег із Hullibarton надати вам цей 
звіт уже завтра», — запевняв тоді 
міністр.

При цьому поінформовані 
джерела стверджують, що 15 млн. 
доларів за прохід Босфору були 
заплачені понад ті 400 млн., які ко-
штувала бурова установка. Отже, 
витрати з транспортування, стра-
хування, складання-розбирання 
вишки лягали на покупця — «Чор-
номорнафтогаз».

Така ж ситуація склалась і з 
Hullibarton. Одразу кілька джерел 
повідомили, що звіту, про який го-
ворив Юрій Бойко, не існує. Одна-
че прес-служби Міненерго та НАК 
«Нафтогаз України» відмовилися 
коментувати заяву свого керівни-
ка.

  РИНОК НЕРУХОМОСТІ

Українців хочуть забезпечити «двушками» 
за 25 тисяч доларів

Прем’єр-міністр Микола Азаров 
переконаний: щоб забезпечи-

ти населення доступним житлом, 
в Україні необхідно будувати дво-
кімнатні квартири економного ва-
ріанту розміром 50 квадратів і з 
вартістю одного квадратного метра 
на рівні 500 доларів. За його слова-

ми, ціна такої нерухомості стано-
витиме близько 200 тисяч гривень. 
Саме таке житло держава могла би 
кредитувати під 2% річних, і саме 
воно могло би стати доступним для 
громадян із невисокими середніми 
доходами.

«Якщо вартість квартири 200 ти-

сяч гривень, а ви заплатили 50 тисяч 
першого внеску, то вам залишиться 
віддати 150 тисяч плюс 2% річних. 
Якщо ці 150 тисяч розбити на 10 ро-
ків, то доведеться сплачувати при-
близно 15 тисяч у рік, або близько 
1,5 тисячі в місяць», — порахував 
Азаров.


