
Президент Литви Даля Гріба-
ускайте порівняла прези-

дента Росії Володимира Путіна з 
диктаторами Йосипом Сталіним 
і Адольфом Гітлером. У своєму 
інтерв’ю виданню Focus Грібаус-
кайте заявила, що Путін «викорис-
товує національність як привід, 
щоб військовими методами захо-
пити країну», передають «Ново-
сти Донбасса» з посиланням на 
Deutsche Welle. 

«Це абсолютно те ж саме, що 
робили Сталін і Гітлер. Таке порів-
няння абсолютно відповідає дій-
сності», — впевнена вона. 

Литовський лідер зазначила, 
що не тільки українці, а й мешкан-
ці країн Балтії та Польщі відчува-
ють на собі агресію з боку Росії. 
Практично щотижня в Калінін-
градській області РФ на кордоні 
з Литвою проходять військові на-
вчання російської армії, повідо-

мила вона, підкресливши високий 
рівень воєнізації в регіоні. Крім 
того, за словами Грібаускайте, по-
стійно відбуваються дрібні про-
вокації. Наприклад, недавно одне 
російське судно намагалося пе-
решкодити проведенню робіт із 
будівництва електропроводки в 
Балтійському морі, зазначила ли-
товський лідер. 

Грібаускайте також сказала, що 
не очікує швидкого розв’язання 
української кризи. На її думку, 
Путін усе добре прораховує, йому 
не можна довіряти, а свої обіцян-
ки він виконує тільки в тому разі, 
якщо це йому вигідно. 

«Балтійські країни ніколи не 
заганяли в кут російського прези-
дента різкою риторикою. Росія ж 
у свою чергу роками чинила тиск, 
використовуючи для цього пере-
довсім енергетичну залежність», 
— заявила президент Литви. 

На її думку, Росія має намір 
утримувати країни Балтії «на по-
відку» економічної та енергополі-
тичної залежності, а також прагне 
підірвати їх відносини з іншими 
державами-членами НАТО та Єв-
росоюзу. 

Зокрема, за словами Грібаус-
кайте, відомо про те, що РФ про-
понувала Естонії та Латвії знизити 
ціни на нафту і газ в обмін на вихід 
цих країн із Північноатлантичного 
альянсу. 

«Європа в цілому повинна по-
кінчити з ризикованою енергоза-
лежністю від Росії та диверсифіку-
вати джерела енергопостачання», 
— вважає Грібаускайте. 

«Найкращий шанс Європи 
бути на висоті в питанні від-

сутності безпеки постачань, спри-
чиненому російсько-українським 
конфліктом, — це згуртований енер-
гетичний союз, щоб перешкодити 
стратегії Росії «розділяй і волода-
рюй», — ідеться в проекті докумен-
та, в якому викладена політика ЄС у 
галузі енергетики на п’ять років, по-
відомляє «Українська енергетика». 

«Геополітичні події, світова 
енергетична конкуренція та вплив 

на зміну клімату породжують пере-
осмислення нашої енергетичної та 
кліматичної стратегії», — написано в 
проекті документа щодо «стратегіч-
ного порядку денного» на наступну 
п’ятирічку. 

«Ми маємо уникнути того, щоб 
Європа настільки сильно залежала 
від імпорту палива та газу. Щоб га-
рантувати повний контроль за на-
шим енергетичним майбутнім, ми 
хочемо побудувати Енергетичний 
Союз, який мав би на меті доступну, 

безпечну та «зелену» енергетику». 
Як очікується, документ опублі-

кують після зустрічі голів країн і глав 
урядів ЄС. 

Польща, сусід України, традицій-
но насторожено налаштована щодо 
Росії, ініціювала ідею енергетичного 
союзу, яка набирає підтримки Комі-
сії, попри те, що, ймовірно, дратува-
тиме євроскептиків, таких як Брита-
нія, яка наполягає на праві приймати 
власні рішення в енергетиці. 
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Президент Росії Володимир Путін 
може використати перемир’я 

на Донбасі, щоб посилити терорис-
тів і захопити нові території. Про 
це у своєму Facebook написав екс-
президент Грузії Михайло Саакаш-
вілі. 

За його словами, «конфлікт у До-
нецьку та Луганську схожий як дві 
краплі води на війну в Абхазії 1992–
1993 років». 

«Тоді Шеварднадзе (екс-
президент Грузії. — Ред.) підписав 
три угоди про перемир’я, і кожного 
разу Росія використовувала це для 
перегрупування сил і захоплення 
нових територій», — нагадав Саа-
кашвілі. 

За його словами, оголошуючи 
про перемир’я, Путін переслідує 
кілька завдань, головним із яких є 

уникнення секторальних санкцій із 
боку Заходу. 

«Друге — Путіну вдалося ство-

рити нові суб’єкти у вигляді банди-
тів із ДНР, що дозволить у майбут-
ньому посилатися на конфлікт між 
Україною і ДНР, а не Україною і Росі-
єю», — заявив Саакашвілі. 

Третє завдання, за словами екс-
президента, — «спробувати знизити 
пильність українського уряду, таєм-
но посилити бандитів для завдання 
вирішального удару і видворення 
українських військ із Донецька та 
Луганська». 

Саакашвілі радить українській 
владі проаналізувати всі можливі 
ризики. 

Як відомо, у понеділок на пере-
говорах між владою, ОБСЄ та пред-
ставниками терористів у Донецьку 
досягли домовленості про двосто-
роннє припинення вогню до 10-ї 
ранку 27 червня. 

Європейці допоможуть Україні 
реформувати міліцію 
Чеські фахівці поряд зі спеціалістами з інших європей-
ських країн допоможуть Україні реформувати право-
охоронні органи. Таке рішення ухвалили міністри 
закордонних справ Євросоюзу. «Робоча група повинна 
поділитися з українськими колегами своїм досвідом 
і показати, як можна більш ефективно застосовувати 
закони і правові норми в умовах демократії», — повідо-
мила Ештон. Група повинна почати працювати влітку і, 
ймовірно, залишитися в Україні на два роки. 

22
стількох мільярдів гривень 
сягнули втрати українських 
банків у результаті анексії 
Криму. Про це повідомили у 
прес-службі Національного 
банку України. 

Суть корупційної схеми така: 
завдяки постанові Кабміну та наказу 
Міністерства промислової політики 
на початку 2002 року був затвердже-
ний порядок погодження контрак-
тів на експорт брухту. Це рішення 
легалізувало корупційну схему, яка 
за наступні роки принесла Ахмето-
ву мільярдні прибутки і пограбувала 
бюджет на сотні мільйонів доларів. 
Адже комусь міністерство контакти 
погоджувало (за хабарі), а комусь — 
ні. Причому охочих вивозити брухт 
за кордон в усі ці роки завжди було 
багато, а погодження давали лише 
обраним і на невеликий об’єм брух-
ту, бо ця схема була створена не для 
збору хабарів, а для того, щоб об-
межити вивіз брухту за кордон за-
ради перенасичення внутрішнього 
ринку та, відповідно, падіння цін. 

Таким чином для своїх заводів 
Ахметов скупляв брухт за безцінь. 
На заводах брухт проходив первин-
ну переробку. Готова продукція від 

брухту відрізнялася лише відсутніс-
тю домішок. На іноземних заводах 
його пускали в подальшу переробку 
для виготовлення металопродукції. 

Дешевої сировини через фактич-
но заборону вивозу брухту з України 
завжди вистачало, тому Ахметов не 
переймався переоснащенням вироб-
ництва, не приводив його у відповід-
ність до європейських стандартів, не 
виробляв продукцію європейської 
якості. Йому достатньо було пер-
винної обробки брухту в старезних 
доменних печах. 

Філософія проста — викачати 
весь ресурс по максимуму, нічого не 
робити для майбутнього своєї краї-
ни. 

Після первинної переробки 
брухт із заводів Ахметова експорту-
вався за кордон без обмежень. При-
чому експортне мито дорівнювало 
нулю. А от експортери первинного 
брухту платять мито — 12 євро з 
тонни. 

Тому, якщо зламати цю схему, 
ми зразу отримаємо вигоду для дер-
жави. Ось простий підрахунок: за-
готівля брухту в країні можлива на 
рівні 10 млн т на рік, якщо будуть 
зняті штучні обмеження експорту, 
при потребі українських комбіна-
тів у 6–6,5 млн т, а отже, на експорт 
може бути відправлено 3,5–4 млн т. 
(Звичайно, необхідно враховува-
ти потреби українських комбінатів 
у брухті, але нехай Ахметов купує 
його за ринковою ціною.) Таким 
чином, якщо зняти штучні обме-
ження на експорт, то при ниніш-
ньому експортному миті (12 євро) 
доходи  бюджету  збільшаться  до 
48–55 млн дол. США на рік. Мож-
на ще збільшити доходи, піднявши 
мито. 

Адже оператори брухту, щоб 
стати щасливчиками-експортерами, 
завжди платили додаткове «мито» 
— хабар. На початку президентства 
Януковича чиновники виставляли 
неофіційну таксу 10–20 доларів із 
тонни. 

В липні ж комісія Мінекономіки 
відбиратиме наступних «щасливчи-
ків». На 2014 рік планується пого-
дити близько 700–800 тис. т, а вос-
таннє заявок було подано на шість 
мільйонів. Щоб «пролізти» в таке 
вузьке горлечко, бізнесмени зацікав-
лені платити хабарі навіть за найви-
щою таксою. Особливо після дво-
річного простою. Адже з 2012 року 
і до сьогодні в цьому прибутковому 
бізнесі заробляв один-єдиний екс-
портер — однокурсник молодшого 
сина Януковича Андрій Кисельов 
(ТОВ «Укрмет»). Кисельов також 
мав преференцію на отримання 
брухту з «Укрзалізниці». 

Настав час зламати цю коруп-
ційну схему. Вистачить державі 
створювати умови для надприбутків 
олігарха та зрадника України Рината 
Ахметова. 
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Європа домовилася створити енергетичний союз на противагу Росії 

СААКАШВІЛІ: Путін використає перемир’я для захоплення нових 
територій 

ВІЛКУЛ: Якщо ситуація не зміниться 
радикально найближчим часом, 
то Президент буде змінювати уряд 

Рада наблизила модернізацію ГТС 
і «смерть «Південного потоку» 

Події

Рада наказала саджати 
спонсорів сепаратистів 
Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає кримі-
нальну відповідальність за фінансування сепаратизму. 
Відтепер «фінансування дій, вчинених із метою зміни 
меж території або державного кордону», буде каратися 
позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років із 
конфіскацією майна. «Фінансування дій, вчинених із ме-
тою насильницької зміни чи повалення конституційного 
ладу або захоплення державної влади», — від п’яти до 
семи років із конфіскацією. 

Президент Литви порівняла Путіна 
зі Сталіним і Гітлером 

Верховна Рада наблизила модер-
нізацію української ГТС, яка 

може дозволити зупинити будів-
ництво «Південного потоку». 

За словами Прем’єра Арсенія 
Яценюка, який доповідав цей за-
конопроект у парламенті, Україна 
потребує значних фінансових вли-
вань у свою енергетичну сферу. 

Він переконує, що «українська 
ГТС залишається у державній 
власності, українські сховища за-
лишаються у державній власнос-
ті». 

«Відповідно до вимог Третього 
енергетичного пакета, створюєть-
ся компанія-оператор. Контроль-
ний пакет акцій цієї компанії на-
лежить виключно державі Україна. 
49% акцій цієї компанії може нале-

жати виключно газотранспортним 
компаніям країн ЄС, які є члена-
ми Енергетичного товариства, та 
США», — пояснив Яценюк. 

За його словами, це дає нам 
можливість модернізувати й ін-
вестувати в українську ГТС. 

«Це нам дає можливість збіль-
шити капіталізацію української 
ГТС, яка залишиться у державній 
власності. Це дає нам можливість 
мати нові умови транспортування 
російського газу та зупинити по-
будову «Південного потоку», — за-
явив Прем’єр. 

Рада включила цей законопро-
ект до порядку денного з умовою, 
що всі компанії, які претендувати-
муть на управління ГТС, пройдуть 
публічне обговорення. 

«Своєю бездіяльністю уряд 
не тільки не вирішує по-

літичної кризи, а й посилює еко-
номічну — триває катастрофічне 
зростання тарифів на газ і елек-
трику, ріст цін на продукти, падін-
ня курсу гривні, зупинка підпри-
ємств... Влада зобов’язана виявити 
політичну волю і ще цією сесією 
Верховної Ради до середини лип-
ня зробити крок для вирішення 
конфлікту — прийняти зміни до 
Конституції щодо децентралізації 
влади, які зараз просуває віце-
прем’єр Володимир Гройсман», — 
заявив на Міжнародному експерт-
ному форумі Олександр Вілкул. 

Він підкреслив, що децентра-
лізація сама собою не панацея, але 
це найважливіша складова стабі-
лізації ситуації. «Право громад у 
регіонах у рамках єдиної країни 
самостійно визначати гуманітар-
ну та фінансову політику створить 
реальну платформу для вирішення 

кризи зараз і економічного роз-
витку в майбутньому. Інвестиції 
підуть у країну, коли буде мир і 
ефективна система управління в 
регіонах, а не куца пострадянська 
вертикаль», — сказав Олександр 
Вілкул. 

Він підкреслив, що якщо ситу-
ація не зміниться радикально най-
ближчим часом, то, найімовірні-
ше, Президент змінюватиме уряд. 

Пора позбавити зрадника Ахметова 
надприбутків за кошт держави 
Корупційна схема більше 10 років грабує державний бюджет України 
в інтересах Рината Ахметова 


