
1 березня у Києві, в Українському 
домі, відбулася підсумкова прес-
конференція Президента України, 
на яку запросили представників 
центральних, регіональних та іно-
земних засобів масової інформації. 
Варто зауважити, що цього разу 
проведення заходу охоронялося 
посилено. Огородження було 
поставлено ще на Європейській 
площі, тож пройти на територію 
до Українського дому можна було 
лише тим, хто був акредитований 
на зустріч із главою держави. У 
вступному слові Президент гово-
рив про здобутки та досягнення 
влади за останні три роки. Потім 
відповідав на запитання журналіс-
тів. 

НОВОВОЛИНСЬКУ ШАХТУ №10 
ДОБУДУЮТЬ 

Три запитання стосувалося вуг-
ледобувної промисловості України. 
Зокрема, журналіст із Волині поці-
кавився у Президента долею Ново-
волинської шахти №10, будівництво 
якої триває більше 20 років, а на за-
вершення потрібно ще 600 мільйонів 
гривень. Відкриття цього гірничого 
підприємства є дуже важливим для 
58-тисячного населення Нововолин-
ська. У Президента поцікавилися, чи 
будуть виділені необхідні кошти для 
завершення будівництва шахти у 
2014 році та чи завітає на її відкрит-
тя до міста Віктор Федорович. 

— Я обов’язково приїду, а зна-
чить, ми завершимо те, що роз-
почали, — відповів Президент. — 
Держава зацікавлена в тому, щоб 
видобувати більше якісного вугілля 
і щоб створювалися нові робочі 
місця. Я знаю, що на цей рік виді-
лені кошти, але чи вистачить їх, щоб 
просуватися вперед, поцікавлюся 
найближчим часом. У минулі роки 
ми йшли шляхом підвищення видо-
бутку вугілля. Вимушені це робити, 
щоб оптимізувати нашу економіку 
за рахунок скорочення обсягів ви-
користання скрапленого газу. Ми-
нулого року підняли рівень видо-
бутку вугілля за добу з 69 мільйонів 
тонн до 85. Але для того, щоб увійти 
у паливний баланс країни, нам тре-

ба видобувати 100-105 тонн вугілля 
на добу. Тому Нововолинська шахта 
має велику перспективу стати одні-
єю з рушійних сил для підняття рів-
ня економіки та забезпечення енер-
гетичного балансу нашої країни. 

СПІВПРАЦЯ З ЄС І РОСІЄЮ 

Президент зазначив, що перед 
Україною стоїть завдання заверши-
ти виконання першого етапу Плану 
дій із лібералізації візового режиму 
з країнами Євросоюзу. Він зауважив, 
що це питання затрималося через те, 
що не працювала Верховна Рада. 

Віктор Янукович також підкрес-
лив, що Україна не буде «нехтувати 
співпрацею» з Митним союзом і 
сьогодні тривають переговори щодо 
форми співробітництва нашої дер-
жави з цією організацією. 

— Що стосується Росії, то ми шу-
каємо модель співпраці з Митним 
союзом, у якому Росія є ключовою 
поряд із Казахстаном і Білоруссю, — 
сказав Президент. — Для нас цікава 
економічна інтеграція з МС, адже 
товарообіг між Україною та Митним 
союзом за минулий рік становив 63 
мільярди доларів, із Європейським 
Союзом — близько 50 мільярдів. Ми 
вважаємо, що потрібно знайти таку 
форму співпраці, яка буде в часі від-
повідати рівню наших стосунків. Ми 
зацікавлені не втрачати товарообіг. 

ГАЗОТРАНСПОРТНУ СИСТЕМУ 
РОСІЇ НЕ ВІДДАДУТЬ 

— Ми хочемо, щоб українська 
газотранспортна система (ГТС) пра-
цювала надійно, мала можливість 
прокачувати у Європу певні обсяги 

газу — що більше, то краще, і щоб 
вона була технічно модернізована, 
— відповів Віктор Янукович на за-
питання щодо створення консорці-
уму з управління українською ГТС. 
— І ці завдання ми виконаємо разом 
із тими партнерами, які можуть нам 
у цьому допомогти. Що може зроби-
ти Росія? Може гарантувати обсяги 
прокачування газу. Це питання ми 
Росії поставили. Друге питання — 
модернізація ГТС. Ідуть перегово-
ри, і Росія готова разом із Україною 
вкладати кошти у модернізацію. Чи 
хоче Росія стати власником ГТС? 
Може, й хоче, але власником є Украї-
на. Наша пропозиція проста — «тру-
ба» залишається в державній влас-
ності, ніхто її не продає, не передає, 
— наголосив Президент. — Умовно 
майбутнє підприємство бере «тру-
бу» в оренду і забезпечує обсяги 

прокачки газу та модернізацію. Важ-
ливо, щоб це підприємство не було 
монополістом. А Україна мала як мі-
німум рівний доступ до управління 
цією системою. Чи зацікавлені ми в 
тому, щоб бути партнерами з Євро-
пою? Безумовно. Якщо європейські 
структури будуть мати бажання 
взяти участь у модернізації цієї сис-
теми, ми з задоволенням розглянемо 
ці пропозиції. Хочемо знайти таку 
модель співпраці, щоб була ком-
фортною для всіх, щоб Європа була 
впевнена в тому, що українська ГТС 
ніколи не зупинятиметься, ніхто її 
не буде перекривати. Що сховища, 
які є на Заході, слугуватимуть якраз 
для того, щоб узимку можна було 
підживлювати європейську газову 
систему. За яким принципом будуть 
працювати сховища? Ми також за-
раз думаємо, можливо, за принци-
пом газової біржі. 

ЛУЦЕНКА — ПОМИЛУВАТИ, 
ТИМОШЕНКО — НЕХАЙ 
ПЛАТИТЬ 

Журналісти не оминули запи-
тання щодо засуджених опозицій-
них політиків, зокрема Тимошенко 
та Луценка, яких Євросоюз вимагає 
звільнити.

— Закінчиться касаційний суд, 
якщо Луценка не звільнять, я буду 
розглядати питання про його по-
милування, — сказав Президент. — 
Відверто кажучи, я дуже давно знаю 
Юрія Луценка. Він страждає через 
дурниці, які наробив із цим водієм. 
Хотів зробити як краще, а потрапив 
під кримінальну статтю. 

А от питання звільнення Юлії 
Тимошенко Президент назвав склад-
ним і заявив, що їй треба погасити 
збитки, які завдала державі, підпи-
савши газовий контракт із Росією: 

— Юлії Тимошенко треба юри-
дично захищатися, — заявив Віктор 
Федорович. — Вона ще юридично не 
захищалася. Сьогодні новий КПК 
дозволяє економічні питання гума-
нізувати, але за умови, що будуть 
погашені збитки, заподіяні державі. 
Про це їй треба думати. 

Людмила ШИШКО
Луцьк — Київ — Луцьк
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У Львові планують відкрити 
Почесне Консульство 
Туреччини 
Голова Львівської облдержадміністрації Віктор Шемчук 
провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом 
Туреччини в Україні Мехметом Самсаром. Закордонний 
гість повідомив, що у Львові планується відкриття По-
чесного Консульства Туреччини, та висловив споді-
вання щодо підтримки у цьому питанні. Міський голова 
Андрій Садовий, який також зустрівся з дипломатом, 
запевнив, що допоможе у цьому намірі. 

Мільярд доларів із китайського 
кредиту дають Півдню України 
Міністерство аграрної політики та продовольства заплану-
вало витратити понад $1 мільярд із китайського кредиту 
на відродження зрошення на півдні країни. Про це пише 
«Дзеркало тижня. Україна». Кошти в рамках новоспеченої 
програми «Відроджене зрошення» вже розподілено по об-
ластях. Херсонщина отримає $630 мільйонів, Крим — $450 
мільйонів. Нагадаємо, Україна в 2012 році домовилась із 
Китаєм про одержання кредиту в розмірі $3 мільярдів на 
15 років. Перший транш — $1,5 мільярда — вже отримано. 

110
стільки тисяч осіб, за прогноза-
ми Міноборони, становитиме у 
2017 році чисельність Збройних 
сил України. Про це повідомив 
перший заступник міністра обо-
рони Олександр Олійник. 

Молодіжні житлові кооперативи самі 
зводитимуть будинки для молодих сімей 

Перевізники готуються до всеукраїнського 
страйку

Перевізники, які експлуатують 
переобладнані автобуси, готу-

ються до всеукраїнського страйку 
проти проекту постанови Кабі-
нету Міністрів, яким забороня-
ється здійснення пасажирських 
перевезень на переобладнаних із 
вантажних транспортних засобів 
маршрутках.

За їхніми словами, прийнят-
тя постанови може призвести до 
транспортного колапсу в Україні, 
оскільки передбачає заборону на 
перевезення пасажирів автобуса-
ми, що зареєстровані як переоб-
ладнані з вантажних транспортних 
засобів, і заборону здійснювати 

перевезення пасажирів на від-
стань понад 150 кілометрів авто-
бусами до 22 пасажирських місць 
включно.

«Заборона надання послуг із 
перевезення пасажирів такими 
автобусами призведе до зупинки 
перевезень на багатьох маршрутах 
загального користування, зокрема 
на більшості соціально значущих 
маршрутів», — переконані переві-
зники. 

З проханням втрутитись у 
ситуацію ГО «Союз перевізників 
України» та ГО «Спілка водіїв» 
уже звернулися до Президента 
України. 
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Всеукраїнська асоціація «Укрмо-
лодьжитло» та Державний фонд 

сприяння молодіжному житлово-
му будівництву розроблять план 
спільних дій подальшого розвитку, 
одним із пунктів якого може стати 
організація молодіжних житлових 
будівельних кооперативів (МЖБК) 
за прикладом Рівного. «Так, Рівнен-
ське обласне відділення асоціації 

запропонувало організаційну схему 
молодіжного житлового будівни-
цтва у вигляді МЖБК, — зазначив 
перший заступник голови правління 
фонду Євген Ісаєв. — Наразі в Рів-
ному створення такого МЖБК пере-
буває в активній фазі — у них уже є 
засновники, проведені перші збори. 
Можливо, такий досвід можна буде 
використовувати по всій Україні». 

Події

Віце-прем’єр Сергій Арбузов 
пропонує виділити з держбю-

джету України на модернізацію 
заводів Рината Ахметова й Ігоря 
Коломойського понад 10 мільяр-
дів гривень. Про це повідомляє 
канал «ТВі». 

Так званий проект активіза-
ції розвитку економіки на 2013-
2014 роки розглядатимуть на за-
сіданні Кабміну. 

Дати гроші металургійним 
магнатам урядовець планує че-
рез величезну збитковість про-
фільної галузі. Мовляв, лише 
минулого року дефіцит сягнув 
рекордних 13 мільярдів гривень. 
А на гроші зі скарбниці, що ма-
ють допомогти залатати фінансо-
ву діру й оновити виробництво, 
претендують гірничо-металур-
гійні комплекси Рината Ахмето-
ва, Ігоря Коломойського, Костян-
тина Жеваго, Віктора Пінчука та 
Лакшмі Мітала.

Арбузов пропонує 
українцям 
скинутися для 
підтримки заводів 
олігархів 

«Феофанія» замовила харчів 
на 2,17 мільйона гривень 

Клінічна лікарня «Феофанія» Дер-
жавного управління справами за 

результатами тендерів уклала низку 
угод на постачання продуктів хар-
чування на загальну суму 2,17 міль-
йона гривень. Про це повідомляють 
«Наші гроші», посилаючись на «Ві-
сник державних закупівель». 

Більша частина суми — 1,43 
мільйона гривень — дістанеться 
ДП «Чайка» Державного управління 
справами, у нього замовили моло-
ко та молочні продукти. При цьому 
ціни на молоко значно нижчі за ма-

газинні — 5,4 гривні за літр. 
Ще 0,3 мільйона гривень за хліб 

різних сортів отримає ДП «Хлібо-
комбінат №12» ПАТ «Київхліб». 
Стільки ж віддадуть ТОВ «Руол 
Стандарт» за яблука та яйця, також 
придбані за ринковими цінами. 

На овочі піде 0,15 мільйона гри-
вень, підряд на постачання отримав 
підприємець І. Гримашевич. 

Минулого року «Феофанія» про-
вела тендери на постачання продук-
тів на 5,08 мільйона гривень, поза-
минулого — на 5,34 мільйона.

«Труба» залишається в державній власності, 
ніхто її не продає і не передає 


