
Рада з конкуренції Литви при-
йняла рішення оштрафувати 

«Газпром» на 123,1 мільйона лі-
тів (35,7 мільйона євро). Штраф 
пов’язаний із розслідуванням, яке 
антимонопольне відомство почало 
в липні 2012 року з приводу намірів 
Lietuvos Energijos gamyba укласти 
угоду з газовим концерном. 

У результаті розслідування екс-
перти Ради з конкуренції з’ясували, 
що відмова «Газпрому» вести пере-
говори з приводу договору про об-
мін природним газом на 2013–2015-і 
роки створила перешкоди для при-

дбання компанією газу в іншого 
постачальника. Це могло мати нега-
тивні наслідки для литовських спо-
живачів електро- і теплоенергії. 

У 2004-му «Газпрому» дозволи-
ли придбати 34% акцій литовської 
газової компанії з умовою, що кон-
церн не перешкоджатиме литов-
ським споживачам закуповувати газ 
у інших постачальників. У лютому 
2012 року було заявлено, що Lietuvos 
Energija знайшла можливість при-
дбати газ на більш сприятливих умо-
вах у Західній Європі та звернулася 
до російської компанії з проханням 

надати можливість для обміну га-
зом. Якби операція була реалізова-
на, то частина газу, яку «Газпром-
експорт» постачає до Польщі через 
Білорусь, була б спрямована литов-
ській компанії, а утворена недостача 
блакитного палива в Польщі — по-
крита за рахунок обсягів газу, при-
дбаних Литвою. 

На думку литовської сторони, 
така угода дозволила б знизити ви-
трати на газ для литовської компанії. 
Згодом це посприяло б коректуван-
ню цін на електроенергію для спо-
живачів, повідомляє «Інтерфакс». 
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Як повідомили в ЄК у вівторок, 
це перший кредитний транш 

нової програми макрофінансової 
допомоги для країни (MFA II). Ці 
кошти були виділені після того, як 
Україна отримала 100 млн євро, 
надані відповідно до попередньо 
погодженої програмою макро-
фінансової допомоги (MFA I) 
20 травня. 

Мета обох програм — підтри-
мати Україну економічно і фінан-
сово у складний період її розвитку. 

Коментуючи цей факт, віце-
президент Європейської комісії з 
економічних і монетарних справ 
Оллі Рен сказав: «ЄС надає важ-
ливу допомогу зусиллям України у 

розв’язанні її головних економіч-
них проблем. Сьогоднішній транш 
є наступним конкретним виявом 
європейської солідарності з укра-
їнським народом». 

Загальна підтримка Украї-
ни Євросоюзом у рамках макро-
фінансової допомоги становить 
1,61 млрд євро. 

Після виділення цього тран-
шу залишається виділити ще 
1,01 млрд євро. Ця підтримка є 
частиною ширшого пакета допо-
моги Україні, про який Європей-
ська комісія оголосила 5 березня, 
а лідери ЄС підтримали під час 
саміту Євросоюзу, що відбувся на-
ступного дня, 6 березня. 

Голова Волинської облдержадміні-
страції Григорій Пустовіт розпо-

вів, що вдалося зробити за 100 днів 
у владному кріслі. Чиновник наголо-
сив на важливості втримання спо-
кійної ситуації в області у важких 
постреволюційних умовах. 

Голова ОДА зізнався, що доволі 
нелегко давалися кадрові питання. 

— Не все вдавалося відразу. Ін-
коли, щоб зняти ту чи ту кандида-
туру, доводилося тижнями чекати 
на дозвіл із Кабміну. Але все ж нам 
вдалося запустити цей механізм. На 
той час головне було зберегти ста-
більність на Волині, — акцентував 
Григорій Пустовіт. 

— Другим завданням було ви-
рішення економічних проблем. Ми 
боргували 11 мільйонів за капіталь-
не будівництво, 13 — за дороги,  10 
— у  медицині, понад  вісім  мільйо-
нів становила заборгованість  із за-
робітної плати, — зазначив  Пусто-
віт. 

Але за короткий термін практич-
но з усіма боргами розрахувалися. 
Голова облдержадміністрації заува-
жив, що, попри все, пенсії та інші со-
ціальні виплати надходили до людей 
вчасно. За його словами, в області 
на 1 червня вийшли на 99,9% вико-
нання бюджету. Крім того, вперше 
спостерігався приріст доходів. Так, 
надходження до казни з січня по 
червень 2014 року перевищують на 
1,4% минулорічний показник. 

— Жодне підприємство не ско-
ротило виробництва, навпаки, в об-

ласть збільшується приплив інвес-
тицій — із січня по квітень їх обсяг 
становив майже 650 мільйонів гри-
вень, — зауважив голова ОДА. 

Григорій Пустовіт наголосив, що 
за цей час вдалося на два мільйони 
гривень скоротити заборгованість із 
заробітної плати на економічно ак-
тивних підприємствах. 

— Складна ситуація була зі сіль-
ським господарством. Ви пам’ятаєте, 
як росла ціна на пальне та добрива 
саме тоді, коли розпочалася посівна. 
Проте сільгоспвиробникам вдало-
ся посіяти 105 тисяч гектарів ярих 
зернових, 67 — картоплі, 16 тисяч 
гектарів цукрових і 12 — столових 
буряків, 32 тисячі гектарів сої, 24 — 
кукурудзи. Це практично такі ж по-
казники, що й минулого року, — по-
відав Григорій Олександрович. 

Голова ОДА розповів, що цьо-
горіч  на  Волині  завершать  будів-
ництво 73 об’єктів. Область уже 
отримала 23 мільйони гривень на 
реконструкцію доріг державного 
значення. Пустовіт наголосив, що 
добудову  Волинського  перинаталь-
ного  центру  внесено  в  державний 
перелік пріоритетних об’єктів для 
подальшого фінансування. Також 
розповів, що мав розмову з міні-
стром  енергетики та вугільної  про-
мисловості України Юрієм Прода-
ном щодо подальшого будівництва 
шахти № 10 «Нововолинська». 

— Для цього потрібно щороку 
120 мільйонів гривень. Але їх необ-
хідно виділяти. Ми постараємося 

синхронізувати закриття дев’ятої 
шахти і відкриття десятої, — додав 
Пустовіт. 

На запитання журналістів, чи 
залишиться на своїй посаді у коман-
ді нового Президента, відповів, що 
не знає. Мовляв, із ним офіційних 
розмов на цю тему ніхто не вів. По-
при це, сказав, якщо «Батьківщина» 
ввійде до коаліції та буде у владі й 
при цьому йому запропонують ли-
шитися на посаді голови ОДА, то він 
над цим подумає. 

Пустовіт також зауважив, що 
партквиток на губернаторське кріс-
ло не проміняє. Також запевнив, що 
на місце секретаря Луцької міської 
ради, яке обіймав до березня, не по-
вернеться, а продовжить роботу як 
депутат Луцькради. 

Ольга УРИНА 

Росія перекрила Україні газ 
Про це на засіданні Кабінету Міністрів повідомив міністр енер-
гетики та вугільної промисловості Юрій Продан. За словами 
Продана, залишився тільки обсяг транзиту газу, який іде в 
європейські країни. Як відомо, «Газпром» подав позов у Арбі-
тражний інститут Торгової палати Стокгольма про стягнення з 
НАК «Нафтогаз України» 4,5 млрд дол. за невиконання контр-
акту. В свою чергу «Нафтогаз» подав позов на «Газпром» із ви-
могою стягнути з «Газпрому» переплату за газ, який російський 
монополіст поставляв із 2010 року. За оцінками «Нафтогазу», 
сплачені понад міру Російській Федерації за блакитне паливо 
кошти становлять 6 млрд дол. 

32,6
на стільки відсотків подорож-
чає півлітрова пляшка горіл-
ки. Підвищення мінімальної 
роздрібної ціни відбудеться у 
два етапи: найближчими дня-
ми — на 15,9%, а з 1 серпня — 
ще на 14,3%. 

Видобуток нафти в Ірані може ви-
йти на рівень 4 млн барелів у день, 
якщо з країни знімуть санкції, за-
явив міністр нафти держави Біджан 
Зангане. Схоже, у цьому й полягає 
план Барака Обами зі знищення 
Путіна. Не відмовитися від росій-
ських енергоносіїв, а пустити Іран 
зі своєю нафтою на світовий ринок, 
що призведе до обвалу цін. Про це 
пишуть «Экономические известия». 

Експерти не виключають, що Єв-
ропа і США можуть зняти заборону 
на продаж іранської нафти і повто-
рити сценарій розвалу СРСР, адже 
Іран оголосив про припинення своїх 
ядерних програм. 

Інтерес Ірану зрозумілий. У кра-
їні зараз дуже складне економічне 
становище, санкції душать економі-
ку. Тому іранський уряд робить усе, 
щоб від них позбутися, наголошу-
ють експерти. 

Путін вирішив грати на виперед-
ження, пропонуючи Ірану угоду на 
20 млрд дол. Ішлося про поставки 
500 тисяч барелів (близько 68,5 тися-
чі тонн) на добу, причому оплачува-
ти цю нафту Росія мала не грошима, 
а товарами й обладнанням. Зокрема, 
продукцією металургійного сектора, 
машинобудування й енергетичним 
устаткуванням. 

Уперше про контракт із Іраном 
заговорили у січні, тоді Сполучені 
Штати виступили проти, тому що 
він порушує домовленість про санк-
ції відносно Ірану. На початку квіт-
ня стало відомо, що російський уряд 
обговорює схему поставок нафти з 
Ірану і вибирає компанію, що буде 
здійснювати трейдинг. 

У відповідь американський Мін-
фін попередив, що підписання на-
фтової угоди з Іраном може стати 
основою для введення американ-
ських санкцій відносно Росії, точні-
ше, «будь-якої організації чи особи, 
що причетні до такої домовленості».

До запровадження нафтових 
санкцій Іран виробляв близько 
4,2 млн барелів нафти на добу, з них 

2,5 млн барелів йшли на експорт. 
Після введення санкцій експорт-
ні об’єми знизилися приблизно до 
1 млн барелів на добу. 

Частка доходів від продажу на-
фти у держбюджеті Ірану сягнула 
торік 41% від загальних надходжень 
бюджету, заявив голова Вищого ре-
візійного суду Ірану Амін Хосейн 
Рахімі. За його словами, 35% доходів 
держбюджету країни було забез-
печено за рахунок надходжень від 
податків, а 65% — інших джерел до-
ходів. 

За словами експерта, зараз пере-
говори Ірану з шісткою міжнарод-
них посередників (постійні члени 
Ради Безпеки ООН та Німеччина) 
щодо іранської ядерної проблеми 
йдуть у позитивному ключі. Іран ви-
конує домовленості, досягнуті у лис-
топаді минулого року, що стосують-
ся його ядерної програми, зокрема 
збагачення урану. Ціль переговорів 
— розробка широкомасштабного 
договору, що знімає іранську ядерну 
проблему з порядку денного світової 
політики. 

Якщо питання з іранською ядер-
ною програмою буде вирішене оста-
точно, можна чекати скасування 
санкцій, прогнозують експерти. 

Схоже, що Іран свій вибір зро-
бив, і він не на користь Путіна. Кіль-
це стискається. 
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Литва оштрафувала «Газпром» на 36 млн євро 

Григорій ПУСТОВІТ:  Головне було зберегти стабільність на Волині 

Військові на Луганщині не мають навіть 
необхідного: ліжок, матраців, взуття 

Події

Яценюк доручив готуватися 
до надзвичайного стану 
в енергетиці 
Прем’єр дав доручення профільним міністерствам 
підготувати законопроект про надзвичайний стан 
в енергетичній галузі країни. Про це він заявив, 
відкриваючи засідання уряду в понеділок, передає 
«Інтерфакс-Україна». «Я доручаю Міненерго та 
Мін’юсту підготувати проект закону про надзви-
чайний стан в енергетичному секторі», — сказав 
Яценюк. 

ЄС виділив Україні 500 мільйонів євро 
допомоги 

Два дні тому з Луганщини по-
вернувся заступник голови 

Волинської облради Ігор Гузь. Він 
ознайомився з укладом життя та 
служби 24-го батальйону терито-
ріальної оборони «Айдар». Своїми 
враженнями від поїздки поділився 
з журналістами. 

— Цей батальйон розміщуєть-
ся на півночі Луганської області, 
на території, суміжній із тією, що 
контролюють сепаратисти, — 
розповів посадовець. — Перший 
блокпост, де нас зупинили, — у 
Харківській області. Потім було 
приблизно ще 20 блокпостів. Хочу 
віддати належне працівникам мі-
ліції, армії, СБУ, адже, незважаю-
чи на те, що у мене посвідчення 
заступника голови обласної ради, 
наш багаж постійно ретельно пе-
ревіряли. Їхали ми зі зброєю, у 
колег із «Самооборони» є дозволи. 
Попри те, що субота-неділя, людей 
на вулицях не було: всі ховаються 
по домівках. 

Стосовно батальйону «Айдар», 
то Ігор Гузь зауважив, що він є 
структурним підрозділом Мініс-
терства оборони України, сформо-
ваний виключно з добровольців 
і більше 50-ти чоловіків там — із 

Волині. Є серед них й адвокати, й 
підприємці, депутати. 

— Люди дорослі, які пройшли 
армію, — розповідає, — більшість 
із вищою освітою. Якщо хтось ду-
має, що там бомжі зібралися, то 
цього немає. Люди приїхали сто-
яти за себе, свою країну. Кажуть: 
«Ми не можемо сидіти, коли моло-
ді гинуть». Я познайомився з ком-
батом підполковником Сергієм 
Мельничуком. Дізнався, що є ба-
гато проблем. Частина військових 
спить на підлозі (свої слова Ігор 
Гузь підтверджував фото з місця. 
— Авт.). Напередодні ці хлопці ви-
зволили від терористів місто Щас-
тя, що за 20 км від Луганська. І от 
після тяжкого бою вони навіть не 
мають можливості нормально від-
почити. Помитися нема де. Немає 
матраців, подушок. Харчування 
там налагоджене непогано. Є не-
стача військового взуття. Хлопці 
готові визволяти район за райо-
ном, але не вистачає зброї. 

До речі, всі, хто служить у ба-
тальйоні, не мають статусу учас-
ника АТО. 

Розповів Ігор Гузь й про двох 
поранених із Волині та Тернопіль-
щини, які лежать в одній із ліка-
рень Харкова. Там він спілкувався 
з лікарями, які нарікають на брак 
медикаментів. 

— Немає антибіотиків, 
перев’язувальних матеріалів, кро-
воспинних препаратів, антисеп-
тиків, навіть мийні засоби — у де-
фіциті. Держказначейство гальмує 
надходження коштів, тож придба-
ти найнеобхідніше немає можли-
вості, — сказав Ігор Гузь. 

Він закликав усіх небайдужих 
волинян допомогти військовим. 
До кінця тижня планують необхід-
ну провізію відправити на Луган-
щину. 

Людмила ШИШКО 

Іран відмовився від нафтової 
угоди з Росією

У західних областях 19 черв-
ня змінна хмарність, без опадів. 
Температура вночі +10...+16 °C, 
вдень +18...+20 °C. 20 червня 
хмарно з проясненнями, мож-
ливий дощ. Температура по-
вітря вночі +13...+17 °C, вдень 
+17…+19 °C. 21 червня переваж-
но ясно, сухо. Вночі +13...+16 °C, 
вдень +17...+19 °C. 

У північних регіонах 
19 червня переважно ясно, без 
опадів. Температура повітря вно-
чі +9...+15 °C, вдень +18...+19 °C. 
20 червня змінна хмарність, 
сухо. Вночі +10...+18 °C, вдень 
+18...+22 °C. 21 червня хмарно з 
проясненнями, опади не очіку-
ються. Температура повітря вночі 
+11...+19 °C, вдень +19...+23 °C. 

У Києві 19 червня ясно, 
дощ не очікується. Температу-
ра повітря вночі становитиме 
+10…+17 °C, вдень +19...+21 °C. 
20 червня похмуро, без опа-
дів. Температура повітря вночі 

+12...+18 °C, вдень +18...+23 °C. 
21 червня змінна хмарність, 
сухо. Вночі термометри пока-
зуватимуть +14…+19 °C, вдень 
+19...+24 °C. 

У східних регіонах 19 черв-
ня очікується змінна хмарність, 
вночі  дощитиме. Температу-
ра повітря вночі становитиме 
+13...+17 °C, вдень +18...+22 °C. 
20 червня хмарно з прояснення-
ми, опадів не очікується. Вночі 
+11...+20 °C, вдень +22...+24 °C. 
21 червня похмуро, дощ із гро-
зою. Температура повітря вночі 
+14...+17 °C, вдень +20...+24 °C. 

У південних областях 
19 червня переважно ясно, сухо. 
Температура повітря вночі ста-
новитиме +15...+19 °C, вдень 
+19...+24 °C. 20 червня змінна 
хмарність, сухо. Температура по-
вітря вночі +15...+21 °C, вдень 
+21...+26 °C. 21 червня похмуро, 
дощитиме. Нічна температура 
+17...+19 °C, денна +20...+21 °C. 

 ПОГОДА


