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З початку травня Білорусь підви-
щила граничні відпускні ціни на 

хліб і молочні продукти і мінімальні 

ціни на міцний алкоголь. 
Згідно з постановою Мінеконо-

міки, відпускні ціни на молочні про-
дукти підвищилися на 10%, ціни на 
хліб — на 5%. Мінімальні ціни на 
алкоголь міцністю 40 градусів збіль-
шилися удвічі.

Білорусь, яка відпустила ціни в 
першій половині 2011 року, повер-
нула держрегулювання цін соціаль-
но значущих товарів у грудні, щоб 
обмежити інфляцію, яка перевищи-
ла 100% унаслідок найжорсткішої за 
десятиліття фінансової кризи.

Повернення держрегулювання 
призвело до періодичних перебоїв із 
товарами з переліку соціально зна-
чущих товарів, зокрема, з дешевими 
молочними та м’ясними продукта-
ми. У 2012 році білоруський уряд на-
звав своїм головним завданням спо-
вільнення інфляції до 19-23%.

Прем’єр Микола Азаров заявив, 
що Україна може добувати 

близько 60 мільярдів кубометрів 
газу власного видобутку щорічно. 
Про це глава уряду сказав у ході 
зустрічі з представниками всеу-
країнських громадських органі-
зацій ветеранів війни й колишніх 
військовослужбовців.

«У нас є й газ, і нафта. Нам по-
трібен час і потрібні гроші, щоб 
освоїти ці родовища. І в нас буде 
60 мільярдів кубометрів свого 
газу, і ми не будемо ні від кого за-
лежати», — зазначив Азаров, яко-
го цитує «ЛігаБізнесІнформ».

Нагадаємо, за підсумками 2011 
року видобуток природного газу в 

Україні зменшився на 0,3% — до 
19,2 мільярда кубометрів. За три 
місяці 2012 року — збільшився на 
1,3%, до 5,1 мільярда кубів. Як ві-
домо, Україна цьогоріч закупить у 
Росії 27 мільярдів кубів газу.

Апеляційний суд Києва від-
мовився відновити судове 

слідство в рамках розгляду апе-
ляційної скарги на рішення Пе-
черського районного суду Києва, 
яким колишній міністр внутріш-
ніх справ Юрій Луценко був за-
суджений до чотирьох років по-
збавлення волі. 

Таке рішення на попередньо-
му засіданні суду за апеляцією 
на вирок Луценку оголосив суд-
дя-доповідач Іван Рибак. Як ві-
домо, 27 лютого 2012 року суд 
засудив Луценка до чотирьох 
років позбавлення волі. Також 
екс-міністр позбавлений 1-го 
рангу держслужбовця. Йому за-
боронено протягом трьох років 
обіймати посади на держслужбі.
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  ІНАВГУРАЦІЯ

Володимир Путін приступив до 
обов’язків президента Росії 

Володимир Путін утретє став 
президентом Росії. Урочиста 

церемонія інавгурації пройшла в 
понеділок у Кремлі на тлі масових 
затримань опозиції.

Дмитро Медведєв, який зали-
шив вищу державну посаду, ви-

словив подяку всім громадянам 
Росії і запевнив, що ще багато чого 
належить зробити. «Я радий, що 
сьогодні президентом Росії стане 
Володимир Володимирович Путін 
— досвідчена людина і сильний ке-
рівник, якого підтримує більшість 
громадян нашої держави», — ска-
зав він.

Під час урочистої церемо-
нії інавгурації Путін присягнув 
на Конституції Росії, одержавши 
президентські повноваження на 
шість років. Він подякував Дмитру 
Медведєву за «послідовність і стій-
кість розвитку країни». «Попереду 
в нього складні та відповідальні 
завдання. Бажаю йому успіху», — 
додав Путін. 

  РЕАЛІЇ 

 ФЕМІДА

За 20 років утримання чиновників 
подорожчало у вісім разів

Суд відмовився 
відновлювати 
слідство у справі 
Луценка

Про це розповів президент 
творчого об’єднання «ТОРО» 

— контактної групи в Україні 
Transparency International — Олек-
сій Хмара.

«За останні 20 років у нас у 2,5 
разу збільшилася армія чиновни-
ків. Сьогодні це 320 тисяч, а якщо 
взяти всіх правоохоронців і так 
далі, це півмільйона. Утримання їх 
зросло у вісім разів у доларовому 

еквіваленті. При цьому ніхто не 
хоче надавати допомогу громадя-
нам. Навпаки, хочуть на них на-
живатися, казати менше правди, 
брати більше грошей», — сказав 
він, пише gazeta.ua.

Утім, політичний експерт Сер-
гій Таран зауважив, що кількість 
державного апарату напряму не 
пов’язана з рівнем корупції у кра-
їні.

Франція отримала нового президента

Кандидат у президенти Франції 
соціаліст Франсуа Олланд пере-
міг у другому турі президентських 
виборів, заручившись підтримкою 
51,62% голосів виборців. Друге міс-
це в перегонах із 48,38% голосів по-
сів на сьогодні уже екс-президент 
країни Ніколя Саркозі. Явка 
виборців у другому турі становила 
80,34%, констатує МВС Франції.

Перемога Олланда має значення 
не тільки для Франції, другої за ве-
личиною економіки єврозони, але 
і в цілому для Європи, яка намага-
ється вибратися з фінансової кризи. 
Олланд став першим президентом-
соціалістом із часів Франсуа Мітте-
рана, який залишив пост у 1995 році.

Саркозі після появи перших 
результатів виборів визнав свою 
поразку, заявивши, що програш 
повністю лежить на ньому, та, по-
бажавши успіхів Олланду, закликав 
виборців, які голосували за нього, 
залишатися згуртованими. Говорячи 
про майбутні парламентські вибори, 
які відбудуться в країні у червні, він 
сказав, що не має наміру очолювати 
виборчу кампанію правих.

Франсуа Олланд народився 12 
серпня 1954 року в Руані в сім’ї ліка-
ря. В дитинстві кілька років навчав-
ся в католицькій школі. У 1968 році 
разом із сім’єю переїхав до престиж-
ного району Парижа Нейї-сюр-Сен, 
де закінчив ліцей.

Освіту здобув у Паризькому 

інституті політичних досліджень 
(Sciences Po) і в бізнес-школі HEC 
Paris, де вивчав право і бізнес.

У 1980-х роках зайнявся актив-
ною політичною діяльністю.

На виборах 1981 року виступав 
економічним радником і довіреною 
особою Франсуа Міттерана. У тому 
ж році, у віці 26 років, був висуну-
тий кандидатом у Національні збори 
в департаменті Коррез, де програв, у 
першому турі поступившись Жаку 
Шираку (26% проти 51% голосів). У 
1984 році Олланд став радником Ра-
хункової палати.

У 1997 році, за рекомендаці-
єю Ліонеля Жоспена, обійняв пост 
першого секретаря соціалістичної 
партії. На цій посаді в 2004 році 
ініціював внутрішньопартійний 
референдум із питання ухвалення 
Конституції Європейського Союзу, 
на якому більшість підтримала за-
конопроект. Цією подією всередині 
партії почався розкол.

З 2001 по 2008 рік був мером міс-
та Тюль.

У 2008 році обраний членом, а 
потім і президентом генеральної 
ради департаменту Коррез. У цей же 
момент він залишив посаду першого 
секретаря партії. 

Головним претендентом на ви-
сунення від соціалістичної партії 
на президентські вибори у Франції 
2012 року був глава МВФ із 2007 по 
2011-й — Домінік Стросс-Кан. Про-
те у результаті сексуального сканда-
лу та подальших судових тяжб його 
участь у виборах стала неможливою.

Львівському стадіону 
«докинуть» ще 8 мільйонів на 
облаштування
ДП «Дирекція з будівництва об’єктів до Євро-2012 у 
місті Львові» витратить 8,6 мільйона на додаткове об-
лаштування львівського стадіону. Про це повідомляє 
«Вісник державних закупівель». Гроші виділено на ви-
конання будівельно-монтажних робіт із встановлення 
устаткування, меблів та інвентарю для технологічного 
забезпечення приміщень громадського харчування. 
Роботи виконає ТОВ «Євростандарт-Сервіс».  

Україна хоче будувати 
газопровід із Туреччиною і 
Азербайджаном
Про це заявив Прем’єр Микола Азаров під час зустрі-
чі з віце-прем’єр-міністром Туреччини Алі Бабаджа-
ном. Він наголосив, що Україна і Туреччина могли б 
серйозно координувати зусилля у галузі енергетики. 
Азаров запропонував обговорити співпрацю у цій 
сфері під час четвертого засідання двосторонньої 
робочої групи з питань енергетики, що невдовзі від-
будеться у Києві.

  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ХАРЧАМИ

6%
стільки українців, опитаних 
порталом rabota.ua, жодного 
разу не міняли роботу. Кожен 
десятий українець міняє роботу 
дуже часто: 7% — від 8 до 10 ра-
зів, 2% — від 10 до 15 разів, 1% 
— більше 15 разів за кар’єру.

  ЯК НАС ДУРЯТЬ 

Складено рейтинг найбільших «лохотронів» України 

Десять найпотужніших фінансо-
вих афер коштували довірливим 

українцям 241,5 мільйона доларів і 
2,8 трильйона карбованців. 

Останнім часом у Києві поча-
ли відкриватися кіоски-офіси фі-
нансової піраміди Сергія Мавроді 
«МММ». У них вкладникам обіця-
ють інвестувати 1000 гривень під 
480% річних. Проте більшість фа-
хівців переконані, що через цю піра-
міду громадяни знову втратять свої 
гроші. Щоб нагадати про те, чим за-
кінчилися схожі проекти в Україні, 
видання «Фінанси» склало рейтинг 
найбільших вітчизняних «лохотро-
нів». 

King’s Capital. Фінансова уста-
нова King’s Capital, яка збанкруту-
вала в 2008 році, зібрала у любителів 
легкої наживи 180 000 000 доларів. 
Піраміда під керівництвом амери-
канця Роберта Флетчера в основно-
му заманювала прихожан церкви 
«Посольство Боже», пастором якої 
був Сандей Аделаджа.

«Меркурій». Споживче това-

риство «Меркурій» — найбільший 
траст в історії України, національна 
версія російської «МММ». За часів 
величезної інфляції 90-х «Мерку-
рій» обіцяв 8000% річних. Очолю-
вав піраміду ізраїльський бізнесмен 
Семен Юфа, який після краху трас-
ту, за чутками, виїхав до Ізраїлю. 25 
мільйонів доларів із кишень 25 000 
вкладників зникли в нікуди. 

«Ліонебанк-Україна» обійшов-
ся довірливим українцям у 10 міль-
йонів доларів. Піраміда стартувала в 
2007 році. Директор компанії Роман 
Павелко обіцяв вкладникам 50% 
річних. Через рік, коли кількість 
вкладників перевищила 1400 осіб, 
компанія оголосила себе банкрутом.

«Оберіг». Недержавний пен-
сійний фонд «Оберіг» обіймає «по-
чесне» друге місце за завданими 
громадянам України матеріальними 
збитками — 2,8 трильйона карбо-
ванців. На гачок аферистів попалося 
близько 320 000 українців. 

«Український дім Селенга». 
Одну з найбільших фінансових пі-

рамід України, очолював Сергій По-
тєхін. Діяв УДС цілком легально, од-
нак через безконтрольність із боку 
держави аферисти набивали свої 
кишені кілька років поспіль. Клієн-
тів компанії в Донецьку та Дніпро-
петровську обікрали як мінімум на 
13 мільйонів доларів. 

«Алькор-траст». Обібрав близь-
ко 30 000 киян і привласнив 8 міль-
йонів доларів. За чутками, власник 
емігрував до Німеччини і відкрив 
фірму, яка надає ескорт-послуги. 

«Кий-траст» зібрав із 2500 
вкладників більше трьох мільйонів 
доларів. Керівник знаходиться у роз-
шуку і досі. 

«Ксен-траст».  Вкладники цієї 
компанії втратили 150 000 доларів. 
Керівник афери також потрапив до 
списку розшукуваних осіб. 

«Альта і Тиса». Аферисти з фір-
ми з гарною назвою виїхали за кор-
дон, обібравши вкладників на 400 
000 доларів. 

«Еріка-траст». Ватажок контори 
зник із двома мільйонами доларів.

  ПИТАННЯ ЧАСУ І ГРОШЕЙ

Азаров бачить газову 
незалежність від Росії 

  РЕЗУЛЬТАТИ КРИЗИ

У Білорусі подорожчали молоко, 
хліб і горілка

Україна пасе задніх 
у споживанні м’яса

У рейтингу країн, які спожи-
вають найбільше м’яса, по-

заду України — лише Індія і Ку-
вейт, де взагалі майже не їдять 
м’ясопродуктів. Усього 50 років 
тому світове споживання м’яса 
становило 70 мільйонів тонн на 
рік. До 2007 року (останні дані 
доступні саме на цей рік) цифра 
зросла до 268 мільйонів тонн. Та-
кож зросло споживання м’яса в пе-
рерахунку на людину — з 22 кг/рік 
у 1961-му до 40 кг/рік у 2007-му.

Найбільшими споживача-
ми м’яса виявилися європейці та 
латиноамериканці. Так, жителі 
Люксембурга очолили рейтинг, 
оскільки разом із аргентинцями 
споживають найбільше яловичи-
ни, тоді як найбільше свинини за 
рік з’їдають австрійці.

Індійці, які вважають корів 
священними тваринами, спожива-
ють не більше 3,2 кг м’яса на рік. 
Вони стали останніми в рейтингу, 
який охопив 177 країн.

Утім, варто зазначити, що, 
згідно з даними Держстату, укра-
їнці їдять близько 61 кг м’яса та 

м’ясопродуктів на рік, що на 40% 
менше за норму. Наприклад, у 
м’ясному раціоні середнього укра-
їнця яловичина становить лише 
18%.

Яловичина. При річній нормі 
споживання яловичини на людину 
— 12 кг — в Україні споживається 
8,5 кг, заявили в кінці 2011 року в 
Українській аграрній конфедера-
ції. Згідно з даними графіка, мен-
ше — тільки в Кувейті й Індії. Для 
порівняння: в Люксембурзі на лю-
дину припадає близько 43 кг яло-
вичини на рік, у США — 42 кг.

Свинина. Що стосується сви-
нини, її українці з’їдали в 2010 році 
близько 17,6 кг на рік, підрахувала 
компанія «Інфагро». Тоді як ав-
стрійці — понад 60 кг на рік, данці 
— 50 кг, італійці — близько 40 кг.

Курятина. Серед усіх видів 
м’яса найбільшу популярність в 
Україні має курятина — через по-
рівняно низьку ціну. Згідно з офі-
ційними даними, 46% спожитого 
українцями за рік м’яса — це саме 
курятина.


