
Депутат брюссельського парла-
менту Карла Дежонь збираєть-

ся спробувати прожити протягом 
місяця на 180 євро, щоб виробити 
рекомендації для прийняття більш 
ефективних рішень із боротьби з 
бідністю, передає «Кореспондент» 
із посиланням на місцеві ЗМІ. 

Дежонь вирішила наслідувати 
приклад Терези ван Белле, яку в 
2009 році було обрано Міс безпри-
тульною на конкурсі, організова-
ному бельгійським благодійним 
фондом. 

Депутат узяла ван Белле собі в 
консультанти. Вона вже отрима-
ла поради щодо торгових точок у 
Брюсселі, де можна придбати про-
дукти за найнижчою ціною. 

Крім того, парламентар 
зобов’язалася протягом місяця, 
починаючи з 14 листопада, не сі-
дати за кермо автомобіля, не ко-
ристуватися банківською карткою 
і холодильником, а також обмеж-
ити температуру в своїй квартирі 
14 градусами. 

Згідно зі щорічною доповіддю з 
питань боротьби з бідністю, в Бель-
гії, за даними на 1 січня 2013 року, 
за межею бідності перебувало 
15,3% населення. 

Межею бідності в цій країні 
вважають щомісячний дохід (ста-
ном на 2010 рік) у тисячу євро на 
одну людину, що не має сім’ї, та в 
2,101 тисячі євро — на сім’ю з дво-
ма дітьми. 

Утримання монархії коштує 
бельгійській державі в 38,7 

млн євро на рік  пише фламанд-
ський журнал Knack. За його твер-
дженням, досі точна сума витрат 
на монархію не була відома бель-
гійському суспільству. 

Професор Гентського і Брюс-
сельського університетів Херман 
Маттхійс, який з 2005 року займа-
ється розрахунками, що стосують-
ся монархії, на підставі проекту 
бюджету 2014 року зміг вперше 
визначити її повну вартість для 

держави, повідомляє видання.
Всі разом державні дотації та 

витрати різних державних установ 
з королівської сім'ї і інституту мо-
нархії в 2014 році обійдуться в 38 
мільйонів 742 тисяч євро.

Нагадаємо, в липні цього року 
на бельгійський престол вступив 
принц Філіп. Незадовго до цього 
в королівському палаці Брюсселя 
відбулася церемонія зречення від 
престолу короля бельгійців Аль-
берта II, який правив 20 років.

Що менше часу залишається до са-
міту «Східного партнерства» у Віль-
нюсі, де Україна планує підписати 
Угоду про асоціацію з Європей-
ським Союзом, то менше бажання 
в опозиції виконувати вимоги ЄС. 
Однією з них є питання Тимошенко. 
Проте, як виявилося, ні Яценюк, ні 
Кличко, ні Тягнибок не горять ба-
жанням звільняти свого «лідера» з 
в’язниці. А навпаки — роблять усе, 
щоб Юля сиділа якомога довше. 

Головним питанням для євро-
пейських політиків досі залиша-
ється лікування екс-прем’єра Юлії 
Тимошенко, яка за рішенням суду 
відбуває покарання у Качанівській 
колонії. Однак українське законо-
давство не передбачає лікування 
ув’язнених за кордоном, тому Верхо-
вній Раді запропонували прийняти 
відповідний закон. 

Про підтримку цього закону за-
явив Президент Віктор Янукович. 
Він особисто проводив зустрічі з 
представниками парламентської 
фракції Партії регіонів і закликав їх 
підтримати закон про лікування за 
кордоном. «Я багато разів говорив, 
що якщо цей закон буде прийнятий і 
його підтримає парламент, то я його 
підпишу», — пообіцяв глава держа-
ви. 

Сама ж Юлія Тимошенко запев-
нила європейських політиків і між-
народне співтовариство, що ніколи 
не ставила та не ставитиме жодних 
умов або вимог щодо своєї долі. «Я 
прийму будь-яку пропозицію з їх-
нього боку, якою б важкою для мене 
вона не була, заради підписання 
Угоди про асоціацію України з ЄС 
на саміті «Східного партнерства» у 
Вільнюсі», — сподівається колишня 
прем’єрка, що її все-таки «витяг-
нуть» з-за ґрат. 

Утім, соратники екс-прем’єра 
не квапляться цього робити. «Опо-
зиція звертатиметься до всіх міжна-
родних і українських інстанцій, щоб 
дати можливість Тимошенко отри-
мати медичну допомогу за кордо-
ном», — клявся Яценюк, стверджую-
чи, що готовий на все, щоб добитися 
лікування Юлії Володимирівни за 
кордоном. Насправді ж Арсеній Пе-
трович не хоче бачити свого лідера 
на волі. 

Так, коли справа дійшла до ви-
рішення питання в парламенті, Яце-
нюк, Кличко і Тягнибок узагалі від-
мовляються щось робити. Вони не 
тільки не схотіли розробляти необ-
хідний законопроект, але і постави-

ли низку умов. Мовляв, лише після 
виконання їхніх вимог опозиція по-
годиться відправити свого лідера за 
кордон на «термінове» лікування. У 
підсумку процес було зірвано. 

Що ж сталося з їхнім бажанням 
потрапити до Євросоюзу та звіль-
нити Юлію Тимошенко? Як кажуть 
політологи, Яценюк, Кличко і Тягни-
бок просто не хочуть, щоб Угода про 
асоціацію з ЄС була підписана саме 
Януковичем. 

Адже європейська тематика за-
вжди була «фішкою» опозиційних 
партій: вони вписували її у свої 
передвиборні обіцянки, звинува-
чували владу в зближенні з Росією 
і здійснювали політичні турне до 
європейських політиків тільки для 
того, щоб підвищити свій рейтинг. 
При цьому щоразу, коли країна по-
требувала прийняття важливих со-
ціальних та економічних законів, 
опозиція... блокувала роботу Верхо-
вної Ради. 

Ось і тепер партії Яценюка, Тяг-
нибока та Кличка користуються 
перевіреним способом, щоб укотре 
заблокувати важливе для країни рі-
шення. Причина банальна. На дум-
ку опозиціонерів, у разі підписання 
Угоди про асоціацію вся слава діста-
неться їхньому політичному супер-
нику Віктору Януковичу. Водночас 
сама опозиція залишиться з полама-
ним возом. Адже, крім гучних заяв і 
обіцянок про світле майбутнє Укра-
їни в Євросоюзі, у неї немає жодних 

політичних досягнень. 
І, як стверджують джерела, 

близькі до опозиційної верхівки, 
її лідери будуть вести цю лінію і 
надалі. В результаті — Європа від-
кладе підписання такої важливої 
для України угоди до кращих часів. 
А оскільки лідери «Батьківщини», 
«УДАРу» і «Свободи» вже готуються 
до виборів Президента, кожен із них 
мріє поставити власний підпис під 
Угодою, ставши головним євроінте-
гратором для виборців. Про інтере-
си країни тут не йдеться в принципі. 

Зрозуміло, що і Тягнибок, і Яце-
нюк, і Кличко навіть не відчують на 
собі того удару, який готують для 
співвітчизників: вони вважають, що 
раз Україна стільки часу жила без 
ЄС, то потерпить ще кілька років. 
Тим паче, що самі вже давно жи-
вуть у Європі: оформлення візи чи 
навчання дитини в європейському 
виші для них уже давно не проблема, 
як і відпочинок на кращих європей-
ських курортах. Відомий боксер-по-
літик Віталій Кличко навіть податки 
платить у Німеччині. Виходить, що 
пенсії та інші виплати з цих грошей 
будуть отримувати німецькі грома-
дяни. Його ж українські співвітчиз-
ники так само рахуватимуть копій-
ки та сліпо голосуватимуть за свого 
«спортивного кумира». А Юлія Тим-
ошенко — далі сидітиме у в’язниці, 
щоб не заважати політичним амбіці-
ям «трьох богатирів». 

Олександр КУЛИБІН 
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1111Саакашвілі зняв кліп з 
Тимошенко та Ющенком
Адміністрація тепер вже екс-президента Грузії Михайла 
Саакашвілі розповсюдила відеокліп, змонтований з 
моментів його президентства. У кліпі показують інавгу-
рацію Саакашвілі, його зустрічі з громадянами, спільний 
виступ на площі Свободи в Тбілісі з екс-президентом 
США Джорджем Бушем, передає «Таблоїд».
Також до кліпу потрапили кадри присутності Саакашвілі 
на Майдані під час Помаранчевої революції разом з 
Юлією Тимошенко та Віктором Ющенком та збройного 
конфлікту серпня 2008 року.

Екс-президента Німеччини судять за 
корупцію 

Бельгійський депутат місяць житиме 
на 180 євро 

Борис Колесніков 
будуватиме бізнес в 
Росії Італійська мафія готує замах на Папу 

Римського Франциска 

У місті Ганновері в Німеччині у 
четвер почався судовий про-

цес над екс-президентом країни 
Крістіаном Вульффом за звинува-
ченнями в корупції. Про це пові-
домляє «Радіо «Свобода». 

Нині колишньому главі держа-
ви інкримінують, що у 2008 році 
Вульфф, на той час — прем’єр 
федеральної землі Нижня Саксо-
нія, прийняв пропозицію відвіда-
ти пивне свято «Октоберфест» у 
Мюнхені, на якому йому оплати-
ли харчування на суму в 719 євро 
і перебування в готелі в обмін на 

те, що він написав листа до корпо-
рації Siemens із проханням фінан-
сово підтримати кінопродюсера, 
який шукав кошти на новий фільм. 

54-річний Вульфф, перший по-
воєнний президент Німеччини, 
який постав перед судом, заявив, 
що легко виграє цю справу, і від-
мовився від можливості припи-
нити судове переслідування, спла-
тивши штраф у 20 тисяч євро. 

Вульфф, якого свого часу вва-
жали за можливого наступника 
канцлера Ангели Меркель, пробув 
на переважно церемонійній по-
саді президента Німеччини лише 
20 місяців у 2010–2012 роках і на 
початку минулого року подав у 
відставку, коли прокуратура ске-
рувала до парламенту запит про 
зняття з нього недоторканності. 
Тоді звинувачення проти нього 
були серйозніші — в отриманні 
кредиту на півмільйона євро під 
занижені відсотки у дружини відо-
мого підприємця та в залякуванні 
головного редактора газети Bild, 
щоб вона не друкувала статей про 
це. 

Власники найбільшого в Украї-
ні виробника свинини «АПК-

Інвест» — Борис Колесніков та 
Денис Омельянович — вирішили 
будувати бізнес в Росії. Про це за-
являють у  прес-службі Курської об-
ладміністрації. Як повідомляється, 
Колесніков і Омелянович провели 
переговори з губернатором Курської 
області Олександром Михайловим. 
Сам Колесніков не зміг уточнити 
загальну суму інвестицій у даний 
проект. Нагадаємо, в Україні під-
контрольна Колеснікову та Оме-
ляновичу компанія «АПК-Інвест» 
реалізує проект будівництва свино-
комплексу на 600 тис. голів. Врахо-
вуючи, що курський проект перед-
бачає утримання близько 1,2 млн 
голів свиней — у два рази більше, 
ніж український, відповідно, сума 
інвестицій може виявитися порядка  
900 млн доларів. Перша черга свино-
комплексу може бути введена уже до 
кінця 2014 року.

Правоохоронці кажуть, що 
мафія розлючена боротьбою 

понтифіка проти корупції. Одне 
з найбільших злочинних угрупо-
вань Італії Ндрангета готує замах 
на Папу Римського Франциска. 

Як повідомляє ТСН із поси-
ланням на The Independent, убив-
ство Папи задумали члени кала-
брійської мафії через намагання 
понтифіка очистити Ватикан від 
корупції. 

«Я не знаю, чи є в мафії якісь 
чіткі плани щодо замаху на життя 
Папи Франциска. Однак можу під-
твердити, що вони думають над 
цим. Це серйозна загроза», — по-
яснив прокурор із Калабрії Нікола 
Граттері. 

За його словами, Папа Фран-
циск намагається очистити адмі-
ністративні органи Святого Пре-
столу, Банк Ватикану й Інститут 

релігійних справ від священиків, 
які мали зв’язки з кримінальним 
світом. Однак мафіозі, які багато 
років отримували великі прибут-
ки через церкву, тепер дуже роз-
лючені. 

Чому опозиція не хоче 
визволяти свого лідера 

Британський принц Чарльз отримуватиме
740 доларів пенсії 

Спадкоємець британського пре-
столу принц Чарльз святкує 

65-річний ювілей і вихід на пенсію. 
Престолонаслідник отримуватиме 
740 доларів пенсійного забезпе-
чення на місяць. Про це пишуть 
УНН із посиланням на видання 
The Globe and Mail. 

Принц Уельський і майбутній 
король має достатньо джерел при-
бутку, тому він вирішив жертвува-
ти свою пенсію на благодійність, 
щоб допомагати літнім людям. 

Варто зазначити, що Чарльз 
отримує мільйони від холдингу в 
герцогстві Корнуол, який був за-

снований ще у 1337 році королем 
Едвардом II, щоб забезпечити до-
хід своїм спадкоємцям. 

Монархія коштує жителям Бельгії майже 
40 мільйонів євро у рік

У Лазаренка конфіскували 
Пікассо і цінну вазу
У екс-прем´єр-міністра України Павла Лазаренка 
конфіскували літографію Пабло Пікассо і цінну 
вазу/ Про таке рішення судді Північного округу 
Каліфорнія пише  журналіст «Української правди» 
Сергій Лещенко. За інформацією журналіста, тво-
ри мистецтва конфіскували в рахунок погашення 
суми «відмитих» у США коштів. Лазаренко пови-
нен заплатити уряду Америки за рішенням суду  
майже 23 млн дол. Сильні світу


