
Співробітництво України та Ки-
таю виходить на новий рівень. У 

рамках візиту делегації Національ-
ного банку України до Пекіна було 
підписано одразу декілька важливих 
документів. Вони покликані не тіль-
ки полегшити торгівлю між двома 
країнами, але й допомогти залучити 
серйозні інвестиції в українську еко-
номіку.

Так, Нацбанк України та Народ-
ний банк Китаю вперше підписали 
Угоду про обмін національними 
валютами (своп). Ця подія стала іс-
торичною — відтепер у Китаї можна 
буде розраховуватися гривнями, а в 
Україні — юанями. За словами голо-
ви НБУ Сергія Арбузова, угода про 
своп виведе на новий рівень торгів-
лю між двома країнами.

«Рішення про підписання сво-
пу було продиктоване необхідністю 

спростити розрахунки між україн-
ськими та китайськими компаніями. 
Суть полягає в тому, що можна буде 
здійснювати фінансові операції, не 
використовуючи валюту інших кра-
їн, фактично в національних валю-
тах. Коли дві країни торгують і роз-
раховуються третьою валютою — це 
ненормально», — вважає Сергій Ар-
бузов. 

Кожен охочий — підприємець 
чи підприємство — тепер може ку-
пити юані в Україні. А в Китаї нато-
мість з’явиться можливість придба-
ти гривні. Поки що своп підписано 
на суму приблизно 20 мільярдів гри-
вень (15 мільярдів юанів, або 2,36 
мільярда доларів), але це тільки про-
бний крок. Сторони домовились, що 
якщо цей вид розрахунків буде по-
пулярним, то розміри свопу можна 
буде збільшити.

Ватикан прийняв відставку 
57-річного аргентинського 

єпископа Фернандо Баргальо, 
який не зміг виправдатися після 
публікації в ЗМІ його фотографій 
із курорту в Мексиці, на яких він 
розважається з жінкою. Єпископ 
визнав, що його з панянкою на 
світлинах пов’язують інтимні 
стосунки, хоча раніше він ствер-
джував, що просто плавав і обі-
ймався з подругою дитинства.

Баргальо з 1997 року керував 
єпархією Мерло-Морено недале-
ко від Буенос-Айреса. Жінка, з 
якою його помітили під час від-
починку, за даними ЗМІ, є влас-
ницею ресторану. Як відзначає 
AFP, вона розлучена.

Випадок із Баргальо став дру-
гою подією такого штибу після 
відставки засновників італій-
ської місіонерської комуни в Ві-
ллареджі Луїджі Прандіна і Марії 
Луїджі Корони. Як стало відомо, 

Прандін підтримував інтимний 
зв’язок із місіонеркою під час ро-
боти в Південній Америці. Коро-
ну звільнили за те, що вона знала 
про те, що відбувається, але ні-
чого не розповідала. 

Ці скандали знову відновили 
дискусію про необхідність дозво-
лити священикам одружуватися. 
Однак папа Римський Бенедикт 
XVI категорично відкинув ці ви-
моги, підкресливши важливість 
целібату для служіння Господу.
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Події
Верховна Рада проголосувала «мовний 
законопроект» у другому читанні

Ватикан відправив єпископа у відставку
за розваги з жінкою

Верховна Рада ухвалила у дру-
гому читанні «мовний законо-

проект». За нього проголосували 
248 депутатів. Після голосування 
депутат від НУ-НС Лілія Григоро-
вич заявила: «Вони зробили це з 
порушенням регламенту, розста-
вили своїх мордоворотів і ухвали-
ли у другому читанні (законопро-
ект про мови) в редакції першого 
читання».

Депутат-регіонал Ярослав Су-
хий, відповідаючи на запитання 
журналіста «Як це назвати?», не 
розгубився: «Голосуванням». 

Голосування відбулось у пер-
ші хвилини пленарного засідання 
Верховної Ради. Перед цим депута-
ти від Партії регіонів, які зазвичай 
беруть участь у силових протисто-
яннях, зайняли місця в ложі уряду. 
Пізніше вони завадили депутатам 
від опозиції зірвати голосування.

Незважаючи на те, що опо-
зиціонери вирвали мікрофони в 
президії Ради, віце-спікер Адам 
Мартинюк запустив голосування з 
місця cпікера Володимира Литви-
на. При цьому самого Литвина на 
засіданні не було.

Після голосування п’ять депу-
татів від «Нашої України» оголо-
сили безстрокове голодування на 
знак протесту. Про це журналіс-
там повідомив В’ячеслав Кири-
ленко. Серед них — Ксенія Ляпіна, 
сам Кириленко, Іван Стойко та ще 
двоє депутатів, яких нардеп не на-
звав.

Опріч цього, депутат Андрій 
Парубій заявив, що голосування 
відбулось із порушенням регла-
менту, оскільки за внесення за-
конопроекту до порядку денного 
проголосувало лише 219 народних 
обранців. 

Життя після Євро є!

Для України проведення чемпі-
онату Євро-2012 стало не лише 
питанням спортивного престижу, 
але і колосальним кроком уперед. 
Чемпіонат минув, а нові вокзали, 
сучасний транспорт і кілометри 
наново збудованих доріг лишаться 
свідченням того, як за два роки, 
попри початкові складності, владі 
вдалося створити чудо людськими 
руками.

Нові електропотяги підвищено-
го комфорту — поки що дивина на 
українських вокзалах. Але до хоро-
шого звикають швидко. Українці 
встигли оцінити переваги транспор-
ту європейського рівня — не дивно, 
що на нові потяги такий шалений 
попит. Іноземні ж уболівальники, 
що приїхали побачити яскравий 
футбол, задоволені, що можна так 
швидко і комфортно дістатися з 
Харкова до Донецька та зі Львова до 
Києва. 

Ті й інші раді, щоправда, кожен 
по-своєму. Іноземні гості — тому, 
що міфи про відсутність гостиннос-
ті України розвіялися з першої хви-
лини перебування на українській 
землі. А українці добре знають, із 
якими труднощами довелося зіткну-
тися Президенту й уряду, а також 
компаніям-організаторам іще два 
роки тому, коли перед ними було за-
вдання в стислі терміни «звернути 
гори» заради престижу України. По-
літична криза та відмова інвесторів 
вкладати кошти в українські проек-
ти, порушення графіків будівництва 
і при цьому повне «замороження» 
бюджетів під Євро урядом Юлії 
Тимошенко — все це мало не зірва-
ло проведення Україною чемпіонату. 
Два роки тому УЄФА взагалі не да-
вало нашій країні шансу приймати 
Євро-2012. 

Проте команда Віктора Януко-
вича наочно довела: в нашій країні 

можна і треба проводити масштабні 
заходи, причому на найвищому рів-
ні. Тим паче, що міцна спадщина, яка 
лишиться Україні після проведення 
Євро, сприяє цьому.

Звичайним людям цікаве те, що 
можна побачити і чого можна тор-
кнутися. Українці отримали 2000 км 
нових автодоріг (а їх ніколи не буває 
замало!) і 607 одиниць нового кому-
нального транспорту. І після Євро 
на них чекатимуть 12 швидкісних 
потягів, сконструйованих згідно з 
найновішими стандартами. А руша-
ти вони будуть, зокрема, і з одного 
з дванадцяти відреставрованих вок-
зальних комплексів, де багаж можна 
довезти ескалатором, а дощ перече-
кати в затишних центрах відпочин-
ку. Гості ж і після Євро, вдруге від-
відавши гостинну Україну, зможуть 
зупинитися в одному з 37 нових го-
телів, збудованих у 2011-2012 роках. 
Для місцевих жителів це передусім 
означає нові робочі місця. Понад 
50 тисяч висококваліфікованих ро-
бітників залучили до будівництва 
та модернізації об’єктів української 
інфраструктури. Загалом в Україну 
інвестовано 62 мільярди гривень. 

Звісно, ці блискучі результати 
були б неможливими без ефектив-
них рішень команди Віктора Януко-
вича. Партія регіонів надала розум-
ні керівні кадри, здатні спланувати 
бюджет, проконтролювати його ви-
конання і при цьому провадити кон-
структивний діалог із інвесторами. 
«Проведення матчів Євро-2012 в 
Україні — прекрасна можливість 
відкрити нашу державу світовій 
спільноті», — підкреслив Президент 
України Віктор Янукович. 

Результат цілком виправдав до-
кладені зусилля: світова спільнота 
не приховує позитивних емоцій. «Я 
дуже задоволений тим, як підготу-
валися Україна та Польща, — заявив 
президент УЄФА Мішель Платіні. 

— Ці країни вже перемогли, вітаю 
їх, атмосфера на 99% фантастична!». 
Згодні з ним і прості вболівальни-
ки. Вони не повірили повідомлен-
ням, якими рясніла іноземна преса 
напередодні чемпіонату та суттю 
яких було застереження від візитів 
в Україну.

Дійсність по-українськи вияви-
лася зовсім не страшною, а навіть 
навпаки. «Проведення в Україні 
чемпіонату Європи з футболу 2012 
року дало можливість нівелювати 
поширену раніше неправдиву ін-
формацію про нібито процвітання в 
Україні расизму, злочинності, висо-
ких цін і так далі, що відлякувало ту-
ристів», — заявив Прем’єр-міністр 
України Микола Азаров. 

Відсутність расизму, доступні 
ціни на продукти харчування та до-
брозичливість українців стали від-
криттям для гостей країни. Скажімо, 
англійських уболівальників плітки 
про негостинну Україну підштов-
хнули здійснити ходу Донецьком... із 
труною — на знак насмішки над мі-
фами, що нібито відвідування Укра-
їни небезпечне для життя. 

Такий успіх був би неможливий  
без допомоги простих українців, і 
Партія регіонів відкрито визнає це. 
«Завдяки вашій активній участі в 
проведенні єврочемпіонату Україна 
отримала заслужену довіру та пова-
гу світової громадськості», — йдеть-
ся в заяві партії.

До Євро-2012 відповідну під-
готовку пройшло більше 120 тисяч 
українських волонтерів. «У країні, 
що говорить своєю мовою, не адап-
тованою в світовому співтоваристві, 
і в той же час не знає англійської, 
люди, а особливо молоді, позбавля-
ють себе кар’єрного, а отже, й фі-
нансового зростання», — нагадав 
віце-прем’єр-міністр України Борис 
Колесніков. Покращена англійська 
— ще один «спадок» Євро, який мо-
лодим людям дуже знадобиться у їх-
ній подальшій кар’єрі. 

Підбиваючи підсумки Євро, 
можна сказати, що Україна у вигра-
ші. Навіть футбольна поразка на-
шої національної збірної виглядала 
як достойна гра! Ми вперше брали 
участь у фіналі європейського чем-
піонату! А після його проведення 
нам залишаться модернізована інф-
раструктура, оновлений парк тран-
спорту, нові робочі місця.

У широкому сенсі українці ви-
грають чимало. Наприклад, підви-
щення туристичної привабливості 
України для всього світу — факт до-
конаний. А за шкалою національних 
брендів класика маркетології Сай-
мона Анхольта саме вона визначає 
інвестиційну привабливість країни, 
а отже, і добробут народу, престиж 
країни в цілому. Та й без усіляких 
досліджень уже зрозуміло: Україна, 
серце Європи, дивиться в майбутнє 
з оптимізмом. Адже попереду — зи-
мова Олімпіада-2022!

Азербайджан і Туреччина 
будуватимуть газопровід у 
Європу
Азербайджан і Туреччина в Анкарі підписали дво-
сторонню угоду щодо реалізації проекту Тран-
санатолійського газопроводу (TANAP). Документ 
підписали президент Азербайджану Ільхам Алієв і 
прем’єр-міністр Туреччини Реджеп Ердоган. Будів-
ництво газопроводу розпочнеться в кінці 2013-го 
або на початку 2014 року. Початок роботи газопро-
воду заплановано на 2017 рік. 

Китай профінансує 
український аграрний сектор 
на $3 мільярди
У Пекіні підписано Меморандум про співробіт-
ництво між Міністерством аграрної політики і 
продовольства України та Експортно-імпортним 
банком Китаю з підтримки пріоритетних проектів 
у сільському господарстві. Меморандум дає змогу 
Україні залучити кошти — три мільярди доларів — 
на фінансування конкретних проектів у сільськогос-
подарському секторі.

50
стільки тисяч пасажирів, за 
оцінками влади Львова, за час 
проведення Євро-2012 обслу-
жив львівський аеропорт, що у 
2-2,5 разу більше, ніж у звичай-
ний період. 

Європейський суд визнав арешт Луценка 
незаконним

Арешт екс-міністра внутрішніх 
справ Юрія Луценка порушує 

права людини. Таке рішення у 
Страсбурзі оголосив 3 липня Єв-
ропейський суд із прав людини, 
повідомила прес-секретар «На-
родної самооборони» Лариса Сар-
ган на своїй сторінці у Facebook.

«Луценко виграв Європей-
ський суд за статтями 5 та 18 — 
політичні переслідування», — на-
писала вона.

Суд також зобов’язав Україну 
виплатити колишньому міністру 
15 тисяч євро моральної компен-
сації. Зокрема, ЄСПЛ нарахував 
сім порушень конкретних статей 

Європейської конвенції з прав лю-
дини: два порушення параграфа 1 
статті 5 (право на волю й безпеку) 
щодо арешту й ув’язнення Луцен-
ка, порушення параграфа 2 стат-
ті 5 (право бути інформованим 
щодо причини арешту), два пору-
шення параграфа 3 статті 5 (право 
заперечити своє утримання під 
вартою) і порушення статті 18 (об-
меження щодо використання об-
меження права).

За словами адвоката Луценка 
Валентини Теличенко, форму-
лювання суду є чіткими та одно-
значними і вказують на непри-
йнятність практики, яка була у 
провадженні проти Луценка.

При цьому адвокат зазначила: 
те, що було відзначено судом у ві-
второк, стосується і справ інших 
колишніх українських урядовців, 
зокрема, екс-прем’єра Юлії Тим-
ошенко та колишнього тимчасово-
го виконувача обов’язків міністра 
оборони Валерія Іващенка, які та-
кож звернулися до Європейського 
суду з прав людини.

«Цим рішенням суд фактично 
визнав, що в Україні можливе пе-
реслідування з політичних мірку-
вань. На жаль, віднині однозначно 
зрозуміло, що Віктор Янукович 
увійде в історію України як пре-
зидент, за часів якого суд і судову 
систему використовували задля 
вирішення політичних забаганок», 
— підкреслила Теличенко.

Україна та Китай стають ближчими
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Та зобов’язав Україну виплатити йому 15 тисяч євро моральної 
компенсації


