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Колишній прем’єр-міністр 
України Павло Лазаренко за-

являє, що не має жодного стосунку 
до вбивства у 1996 році депутата 
Євгена Щербаня. Про це йдеться 
в заяві Лазаренка від 7 квітня, по-
ширеній 9 квітня його адвокатом 
Мариною Довгополою.

Павло Лазаренко, який від-
буває покарання у США, пере-
конаний, що посадовці Генпроку-
ратури «підготували та змусили 
підписати відверту брехню сина 
покійного Євгена Щербаня» Рус-
лана.

«Я ніколи не зустрічався і не 
міг зустрічатись із Євгеном Щер-
банем у присутності будь-кого з 
його дітей, оскільки з вересня 1995 
року до липня 1997 року працював 
першим віце-прем’єром, а згодом 
— прем’єр-міністром України, а 
отже, всі мої пересування, контак-
ти та зустрічі, особливо за межами 
столиці, були чітко регламентова-
ні», — пояснює Лазаренко.

За його словами, кожна така 
поїздка «постійно супроводжува-
лася і фіксувалася» співробітни-
ками Державної служби охорони, 
СБУ та МВС.

«Зустрічей із Щербанем, про 
які зараз із позиції начебто свідка 
взявся переповідати його син Рус-
лан, ніколи не було і не могло бути, 
це легко перевірити. Чи може вза-
галі будь-яка серйозна людина 
при здоровому глузді уявити собі 

ділову зустріч або нараду прем’єр-
міністра держави у присутності ді-
тей?» — зазначає Лазаренко.

«Категорично стверджую, що я 
взагалі ніколи не мав жодних біз-
несових стосунків із Щербанем, 
підкреслюю — жодних!» — запев-
няє він.

За словами екс-прем’єра, йому 
зрозуміло й відомо, хто і з якою 
метою змусив тепер Руслана Щер-
баня «говорити більш ніж абсурд-
ні речі».

«Лише ніяк не можу собі уяви-
ти, як син дозволяє собі так без-
соромно глумитися над пам’яттю 
батька?» — дивується Лазаренко.

«Руслан робить сьогодні заяви, 
які, по-перше, суперечать всьому 
сказаному ним особисто як учас-
ником судового процесу в Луган-
ському суді у 2002 році, а особливо 
тому, що заявляв із приводу своєї 
безпеки його батько Євген Щер-
бань буквально напередодні своєї 
трагічної загибелі», — зазначає 
він.

Лазаренко радить Руслану 
Щербаню перечитати останнє 
інтерв’ю батька, дане наприкінці 
жовтня 1996 року журналістці га-
зети «Бізнес-Донбас» Ользі Бурді, 
«де він однозначно спростовує 
наявність будь-якого конфлікту з 
тодішнім главою уряду й навпаки 
говорить про спроби деяких сил 
зіштовхнути між собою представ-
ників Донеччини та Дніпропе-
тровщини».

«Руслан Щербань повинен зна-
ти, що я не маю жодного стосунку 
до смерті його батька. Я хотів би 
закликати його та попросити бути 
гідною людиною, а не маріонеткою 
у руках тих осіб, які сьогодні, ма-
ніпулюючи його синівським ста-
тусом, так ганебно та невправно 
його використовують і згодом ви-
кинуть геть», — заявляє Павло Ла-
заренко.

«Я не маю жодного стосунку 
до зазначеного злочину», — наго-
лошує він.

Упершому кварталі поточного 
року серед нових автомобі-

лів українці найчастіше купували 
корейські Hyundai, повідомля-
ють аналітики AUTO-Consulting. 
Отже, бренд зберігає свої провід-
ні позиції другий квартал поспіль, 
випередивши буквально на декіль-
ка машин головного конкурента 
«АвтоВАЗ». 

Прорив у березні зуміли зро-
бити дилери Skoda, які з сьомого 

місця змогли піднятися на третю 
позицію та зайняти 7,9% ринку. 
ЗАЗ у березні наростив продажі на 
42%, але прибутки від нової моде-
лі Vida ще не встигли позначитися 
на сумарному результаті. Непога-
но додали і дилери Toyota, у яких 
тепер порядок із наявністю авто-
мобілів. Стабільно тримається в 
топ-10 і Nissan, а от Renault трохи 
втратила в динаміці й змогла пока-
зати дев’ятий результат на ринку. 

Серед китайських брендів лі-
дирують Geely з ростом продажів 
у 63% та Chery — плюс 70%. Ре-
кордний ривок зробив також Great 
Wall, який продемонстрував 223% 
зростання. 

В сегменті Premium у лідери 
вибився бренд BMW. За ним ідуть 
Audi, Mercedes-Benz і Land Rover. 
В цілому за підсумками першого 
кварталу 2012 року український 
автомобільний ринок продемон-
стрував скромне зростання в 8,9%.
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Події

  ЗДОРОВ’Я ПІД ЗАГРОЗОЮ

  СУСІДИ ЗЛЯТЬСЯ

Юрій Луценко серйозно хворий 

Україні пророкують 
нові торгові війни 

Екс-міністру МВС Юрію Луцен-
ку лікарі призначили крапель-

ниці. Про це після відвідування 
чоловіка в лікарні заявила його 
дружина Ірина Луценко, повідо-
мили в прес-службі «Народної са-
мооборони».

«Найсерйозніші проблеми, які 
викликають занепокоєння у ліка-
рів, — це портальна гіпертензія 
(варикоз вен стравоходу), почат-
кова стадія цирозу, підтвердження 
цукрового діабету», — зазначила 
вона. За її словами, паралельно з 
лікуванням проходить і обстежен-
ня, оскільки здоров’я Юрія Луцен-
ка «підірване істотно».

Нагадаємо, 6 квітня екс-
міністра МВС Юрія Луценка ви-
везли з Київського СІЗО в Ки-

ївську міську клінічну лікарню 
швидкої допомоги для обсте-
ження. Там лікарі підтвердили 
у екс-міністра МВС панкреатит, 
серйозні проблеми з печінкою, та-
хікардію. 

Між Україною та Росією можуть 
виникнути нові торгові війни, 

а проблем слід очікувати у першу 
чергу на продуктовому ринку, вва-
жають експерти. 

«Росія активно працює над за-
хистом виробника від імпортерів, 
іноді надто упереджено ставлячись 
до постачальників із інших країн», 
— повідомив президент ГК «Прові-
ант» Валентин Запорощук. 

Окрім того, у березні російські 
цукровики звернулися в Євразій-
ську економічну комісію з прохан-
ням захистити їх від демпінгових 
постачань із України. «Тому, най-
імовірніше, нові обмеження тор-
кнуться пива, потім, можливо, кон-
дитерської продукції», — припустив 
директор консалтингової компанії 
«ААА» Сергій Наливка. 

Нагадаємо, Росія оголосила 
«сирну війну» на початку лютого, за-
боронивши імпорт сирів трьох укра-
їнських виробників, а потім розши-
рила цей список до семи компаній. 

  ДОСТУПНЕ ЖИТЛО

  АВТОРИНОК

Уряд пропонує виділити мільярд 
на дешеву іпотеку

Hyundai в Україні став 
популярнішим за «Жигулі» 

На реалізацію пільгової іпо-
течної програми, ініційова-

ної Президентом, із державного 
бюджету пропонується додатково 
виділити 1 млрд. гривень. Про це 
ідеться в законопроекті №10317 
від 9 квітня 2012 року, яким уряд 
пропонує Раді збільшити держбю-
джет-2012 на 33,35 млрд. гривень.

Одним із напрямків соціаль-
них ініціатив Президента є за-
безпечення функціонування ме-
ханізму здешевлення іпотечних 
кредитів для забезпечення доступ-
ним житлом громадян, які потре-
бують поліпшення житлових умов.

Для реалізації такого механіз-
му пропонується запустити нову 
бюджетну програму «Здешевлення 
вартості іпотечних кредитів для 
забезпечення доступним житлом 
громадян, які потребують поліп-
шення житлових умов», обсяг фі-
нансування якої — один мільярд 
гривень. Ці кошти будуть на-
правлені на часткову компенсацію 

відсоткової ставки (2-3%) за іпо-
течними кредитами комерційних 
банків для будівництва (придбан-
ня) житла.

Нагадаємо, що раніше Пре-
зидент Віктор Янукович у рамках 
початку передвиборчої кампанії 
його партії заявив, що в Україні 
з травня 2012-го року населення 
зможе взяти кредити за держпро-
грамою на придбання житла під 
2-3% річних у гривні терміном на 
10-15 років.

Азаров додатково хоче 46 мільйонів 
на покращення життя чиновникам

Кабінет Міністрів пропонує пар-
ламенту збільшити фінансуван-

ня перевезення вищих посадових 
осіб держави авіаційним транспор-
том на 10,3 мільйона гривень — до 
198,2 мільйона. 

Про це йдеться в законопроекті 
№10317 від 9 квітня 2012 року, яким 
уряд пропонує Раді збільшити держ-
бюджет-2012 на 33,35 мільярда гри-
вень. 

Окрім того, проектом закону 
пропонується додатково виділити 
апарату Державного управління 
справами в 2012 році 12,2 млн. грн. 
до 125,2 млн. фінансової підтримки 

санаторно-курортних закладів і 7,5 
млн. грн. до 388,9 млн. грн. на надан-
ня медичних послуг закладами. За-
галом уряд пропонує додатково ви-
ділити ДУСі в 2012 році 30 млн. грн. 
до 1,285 млрд. грн. 

Господарсько-фінансовому де-
партаменту секретаріату Кабміну 
урядовці пропонують додатково ви-
ділити в 2012 році 16,178 млн. грн. до 
294 млн. грн. 

Зокрема, на організаційну, ін-
формаційно-аналітичну та мате-
ріально-технічну діяльність уряду 
пропонується додатково виділити 
14,9 млн. грн. до 245,6 млн. грн.

Систему екстреної допомоги 
«112» в Україні створять 
американці
Американська компанія Hewlett-Packard виграла 
тендер на створення в Україні системи екстреної допо-
моги населенню за єдиним телефонним номером 112. 
Про це в ексклюзивному інтерв’ю виданню ZN.UA роз-
повів міністр з питань надзвичайних ситуацій Віктор 
Балога. Уряд виділив на перший етап робіт зі створен-
ня «системи 112» майже півмільярда гривень. Повністю 
мережа має запрацювати по всій країні у 2013 році. 

Реальний прожитковий 
мінімум в Україні — 3900 
гривень
Про це заявив голова Національного форуму 
профспілок України Мирослав Якібчук. А якщо ще 
врахувати реальні витрати для однієї людини на 
щомісячні житлово-комунальні платежі й офіційний 
і неофіційний рівень інфляції (за даними деяких 
незалежних експертів, досягає 40-42%), то середнє 
значення реального прожиткового мінімуму для 
однієї людини має становити п’ять тисяч гривень.

  ГОТУЄМОСЬ ДО ВИБОРІВ

1,5
стільки тисяч чиновників 
станом на початок квітня цього 
року були внесені в Єдиний 
державний реєстр осіб, які скої-
ли корупційні правопорушення.

  ІНВЕСТИЦІЇ 

За рік заробітчани переказали в Україну понад $7 
мільярдів

Заробітчани минулого року пере-
казали в Україну 7,02 мільярда 

доларів, що майже дорівнює сумі 
прямих іноземних інвестицій у еко-
номіку країни ($7,2 мільярда), пові-
домили у Нацбанку. 

В НБУ також зазначили, що за 
рік сума переказів зросла на 20% і 
стала найбільшою за останні п’ять 
років. Частка таких «інвестицій» у 

країну складає 4,3% ВВП. 
Як повідомлялось, результати 

опитування Expat Explorer, прове-
деного однією з найбільших у світі 
банківських груп HSBC, показали, 
що заробітчани найбільше заробля-
ють у Саудівській Аравії. У перші 
рядки рейтингу країн, у яких емі-
гранти отримують найбільшу від-
дачу від роботи, потрапили також 

Єгипет і Сінгапур. Варто відзначити, 
що Росія, незважаючи на величезну 
прірву між найвищими і мінімаль-
ними зарплатами, посіла у списку 
четверте місце. Серед топ-10 кра-
їн, де варто спробувати заробити 
гроші: Саудівська Аравія, Єгипет,  
Сінгапур, Росія, Швейцарія, Катар, 
Мексика, Гонконг, Об’єднані Араб-
ські Емірати, Таїланд. 

  СПРОСТУВАННЯ

Лазаренко запевняє, що не має 
стосунку до смерті Щербаня

ЦВК визначила виборчі округи

Центральна виборча комісія 
розподілила кількість вибор-

чих округів на виборах до Верхо-
вної Ради в жовтні 2012 року. Від-
повідне рішення було ухвалене на 
засіданні ЦВК 9 квітня.

Орієнтовна середня кількість 
виборців у одномандатному ви-
борчому окрузі становить 161 ти-
сячу 125 осіб (визначається шля-
хом ділення кількості виборців на 
кількість одномандатних вибор-
чих округів — 225).

В Криму комісія встановила 10 
одномандатних виборчих округів, 
у Києві — 13. У Донецькій облас-

ті визначено 21 округ, Дніпропе-
тровській — 17, Харківській — 14, 
Львівській — 12, Одеській — 11 та 
Луганській — 11. У Київській і За-
порізькій областях буде по 9 окру-
гів, у Вінницькій і Полтавській — 
8, у Хмельницькій, Черкаській та 
Івано-Франківській — 7.

По шість округів буде в Жито-
мирській, Закарпатській, Чернігів-
ській, Сумській і Миколаївській. 
По п’ять — у Волинській, Кірово-
градській, Рівненській, Тернопіль-
ській і Херсонській. Крім того, 4 
округи визначено в Чернівецькій 
області, два — в Севастополі.

  ЕКСПЕРИМЕНТ

Документи на 
землю можна буде 
оформити через 
Інтернет

Харківська область і Севастополь 
стали експериментальним май-

данчиком із впровадження нової 
технології онлайнового оформлення 
без бюрократії та чиновників доку-
ментації на землю. Про це розповів 
голова Харківської облради Сергій 
Чернов.

«Пілотну програму в обраних 
регіонах почнуть впроваджувати 
найближчим часом на замовлення 
Держкомітету з земельних ресурсів. 
Цим займеться міжнародна компа-
нія LCH», — повідав він.

За словами чиновника, та-
кий спосіб має виключити вплив 
людського фактора. Клієнт зможе 
контролювати виконання своєї за-
явки в Інтернеті. 

«Таке нововведення дозволить 
навести лад у сфері земельних ре-
сурсів, покладе кінець чергам і на-
ріканням людей», — упевнений Чер-
нов.


