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Політика Президента Віктора 
Януковича звела нанівець його 
перспективи отримати запрошення 
відвідати Вашингтон. Таку думку 
озвучив посол США в Україні в 
1998-2000 роках, експерт амери-
канського «Brookings Institution» 
Стівен Пайфер у статті для «Kyiv 
Post».

«Судовий розгляд справи Тимо-
шенко, що досі триває, перетворив-
ся на фарс. Хтось, звісно, може поці-
кавитись обставинами, за яких вона 
підписувала з прем’єр-міністром 
Росії Володимиром Путіним газові 
угоди у 2009 році, проте це навряд 
чи вплине на результати розгляду 
кримінальної справи», — впевнений 
посол.

«На Заході одностайно заявляють 
про те, що суд над екс-прем’єром є 
спробою вивести з гри лідера опо-
зиції, тобто позбавити її громадської 
підтримки під час майбутніх виборів», 
— додає він. Пайфер переконаний, що 
«все це буде перешкоджати цілям Яну-
ковича у його зовнішній політиці».

«Європейський Союз — це не 
лише торговельне об’єднання, він 
заснований на спільних цінностях. 
Якщо порушення демократичних 
принципів буде продовжуватись, 
то відстань між Києвом та Євро-
пою тільки зростатиме, — зазначає 

посол. — Така політика вже звела 
нанівець перспективи Януковича 
отримати запрошення відвідати Ва-
шингтон».

Пайфер зазначає, що «на дум-
ку деяких українських спостеріга-
чів, Брюссель повинен уповільнити 
укладення угоди про асоціацію та 
вільну торгівлю».

«Дехто просить застосувати 
санкції щодо ненадання віз укра-
їнським чиновникам. Вдаватися до 
таких заходів наразі передчасно, але 
те, що це є предметом обговорення, 
мало б занепокоїти Януковича. Адже 
такі ідеї набиратимуть популярнос-
ті, якщо ситуація в Україні не стабі-
лізується», — говориться в статті.
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Події

Україні дадуть 70 мільйонів 
євро на Чорнобиль
Європейський банк реконструкції та розвитку ви-
рішив додатково виділити 70 млн. євро на реаліза-
цію «чорнобильських проектів». «Цей внесок ЄБРР 
здійснюється додатково до внеску 120 млн. євро. 
Варто зазначити, що внесок ЄБРР стане найбільшим 
серед усіх донорів «чорнобильських проектів», — 
зазначено в повідомленні. Таким чином, фінансові 
потреби на реалізацію «чорнобильських проектів», 
які становлять 740 млн. євро, покриті повністю, на-
голосили у Мінфіні.

Німеччина почала судитися з 
російським «Газпромом»
Німецький концерн E.ON, на який доводиться прак-
тично 50% збуту «Газпрому», подав позов до монополії 
після півтора року безрезультатних переговорів про 
перегляд формули ціни газу. В понеділок, 1 серпня, 
«Газпром експорт» із посиланням на заступника ген-
директора компанії Сергія Челпанова повідомив, що 
концерн E.ON почав із компанією арбітражний роз-
гляд через ціну газу. Як пояснив Челпанов, перегово-
ри E.ON і «Газпром експорту» про вартість російського 
газу тривали півтора року, пише «Коммерсантъ».

1,4
на стільки мільйонів людей збіль-
шилося протягом минулого року 
населення 27 країн Євросоюзу, 
воно склало 502 мільйони 500 
тисяч. 

Вартість земельних паїв зросте на 
75%

Державне агентство земельних 
ресурсів розробило проект 

постанови уряду про внесення по-
правок у методику нормативної 
грошової оцінки землі сільгос-
ппризначення. Зміни методики 
збільшать середню вартість землі 
з 2012 року на 75%, йдеться у по-
відомленні відомства.

За його даними, зокрема, в 
Автономній Республіці Крим піс-
ля такої переоцінки земля подо-
рожчає в середньому з 12 тисяч 
гривень за гектар до 21 тисячі.

«Не поспішайте продавати зем-
лю. Раджу переходити на договірні 
відносини з фермерськими госпо-

дарствами», — цитує відомство 
виступ глави Рескомзему Криму 
Олександра Чабанова на виїзній 
нараді в Красноперекопському ра-
йоні Криму.

За його словами, селяни гото-
ві вже сьогодні продати близько 
трьох мільйонів гектарів.

Водночас Чабанов висловив 
упевненість, що робити цього не 
варто, оскільки в майбутньому 
земля сільськогосподарського при-
значення продовжить дорожчати, 
а Держземагентство допоможе у 
консолідації паїв та оформленні 
єдиного документа на них.

ВІЗОВИЙ РЕЖИМ 

ЕКОНОМІЧНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ 

Німці не довіряють євро і 
скуповують золото й нерухомість

Побоювання щодо перспектив 
єдиної європейської валюти 

змушують німців вкладати гроші в 
нерухомість і дорогоцінні метали.

За місяць золото подорожчало 
на 8%. У Німеччині попит на нього 
росте ще швидше. Щоб замовити 
золото в банку, у дрібних містах 
доводиться записуватися в чергу. 
Про це повідомляє newsru.com.

Житель Баварії Томас Бауер 
заявив у ефірі радіостанції: «За-
раз я вже не такий упевнений у 
майбутньому. Багато країн єв-
розони мають боргові проблеми 
— Греція, Португалія, Ірландія й 
навіть уже Італія. Тому я думаю, 
що зобов’язаний якось зберегти 
свої гроші. Наприклад, інвесту-
вати в золото. Золото є золото. І 
воно постійно дорожчає. Я так 
собі мізкую: золото — матеріаль-
не й завжди залишиться таким. 
А папірці, якими все-таки є євро, 
можуть зникнути, тому я вирішив 
інвестувати у золото».

Ідуть німці з євро й у нерухо-
мість. Купити її стало значно склад-
ніше, ніж півроку тому. Багато влас-
ників відмовляються продавати 
землю або квартири — не прагнуть 

іти в кеш, перспектива якого туман-
на, розповів експерт німецької ради 
з зовнішньої політики Олександр 
Рар. «Ринок нерухомості тут дуже 
стабільний — і в Берліні, і в інших 
містах Німеччини, — розмірковує 
Рар. — Краще мати сьогодні неру-
хомість, майно, ніж гарячі гроші, 
які дійсно можуть знецінюватися. 
З грішми не зрозуміло, що робити. 
Вносити їх у банк — уже абсолют-
но не доцільно, навіть помилково, 
позаяк у банках дають мізерні від-
сотки. Єдиний вихід, про який, до 
речі, говорять усі, — нерухомість 
або купівля золота. Я вже вклав ко-
шти в нерухомість у центрі Берліна. 
А зараз необхідно робити все, щоб 
цю нерухомість втримати, хоча це 
теж не зовсім просто, тому що по-
трібно ж виплачувати борг — кре-
дит банку, за який ця квартира була 
придбана».

За 2010 рік обсяги грошових 
нагромаджень німців виросли на 
п’ять відсотків і досягли рекорд-
них п’яти трильйонів євро. Тепер 
їх потрібно, на думку фахівців, пе-
ревести в золоті злитки, квадратні 
метри чи антикваріат. Ну, або ж 
принаймні у швейцарські франки.

Є НАГОДА 

Україна може 
безболісно розірвати 
контракт з росіянами

Українська сторона має право 
розірвати контракт із «Газпро-

мом». Про це заявив екс-глава «На-
фтогазу» Олег Дубина, відповідаючи 
на питання Юлії Тимошенко в залі 
суду.

За його словами, у контракті 
штрафні санкції щодо України пе-
редбачені лише за недобір газу від-
повідно до прописаних умов.

«Скажіть, будь ласка, якщо уряд 
Азарова чи Янукович захочуть усі 
ці нами підписані газові угоди розі-
рвати без штрафних санкцій, вони 
зможуть це зробити?», — запитала 
Тимошенко.

«За недобір у контракті в нас пе-
редбачені штрафні санкції, а що сто-
сується самого контракту, я точно 
не пам’ятаю, проте мені здається, що 
так», — відповів Дубина.

ЗА ВСЕ ТРЕБА ПЛАТИТИ 

Держдепартамент США запро-
вадив санкції проти 60 росій-

ських чиновників, пов’язаних, на 
думку американської сторони, зі 
справою юриста інвестиційного 
фонду «Hermitage Capital» Сергія 

Магнітського, який помер у СІЗО в 
2009 році. Магнітський звинувачу-
вав високопоставлених чиновни-
ків Москви у корупційних схемах, 
пов’язаних із вимиванням із бюдже-
ту великої суми коштів. Ідеться про 
5,4 мільярда рублів. 

Відповідно до вказівки Білого 
дому, 60 російським чиновникам 
заборонено в’їзд на територію Спо-
лучених Штатів. Також заморожені 
їхні банківські рахунки на території 
Америки. У відповідний документ, 
який через ім’я одного з його твор-
ців, сенатора Бенджаміна Кардіна, 
має напівофіційну назву «список 
Кардіна», увійшли імена та прізви-
ща співробітників МВС, ФСБ, ФПС, 
Арбітражного суду, Генеральної 
прокуратури та ГУВП, а також опи-
си їхньої ролі в справі «Hermitage 
Capital». Таким чином, зовнішньопо-

літичне відомство США погодилося 
з тим, що перелічені у списку росій-
ські чиновники побічно причетні 
до загибелі юриста Магнітського в 
СІЗО «Матроська тиша» 16 листопа-
да 2009 року, повідомляє fi nance.ua.

Серед найвідоміших чиновни-
ків, які потрапили в список, Олек-
сій Анічін — колишній заступник 
голови МВС і начальник Слідчого 
комітету при МВС, а також заступ-
ник генерального прокурора РФ Ві-
ктор Грінь. Останній не так давно 
опинився в центрі скандалу навколо 
«кришування» мережі підпільних 
казино в Підмосков’ї.

Крім того, в список потрапили 
два працівники ФСБ: начальник 
департаменту економічної безпеки 
(«К») Віктор Воронін і співробітник 
цього ж департаменту Олександр 
Кувалдін. 

ПЕРСПЕКТИВА  

Америка заморозила банківські рахунки 60 російських 
чиновників

Угорщина вже не має претензій 
до віз, оформлених у польських 
консульствах

Останнім часом не зафіксовано 
скарг українських громадян 

щодо їх недопуску на територію 
Угорщини за шенгенськими ві-
зами, оформленими в польських 
консульських установах в Украї-
ні. Про це на брифінгу повідомив 
речник Міністерства закордонних 
справ Олександр Дикусаров, пере-
дає УНН.

Дипломат нагадав, що у берез-
ні 2011 року МЗС України та ЗМІ 

зафіксували велику кількість від-
повідних скарг українських гро-
мадян.

«За інформацією дипломатич-
ного представництва України в 
Будапешті, останнім часом не за-
фіксовано скарг наших співвітчиз-
ників на упереджені дії угорських 
прикордонників», — сказав Дику-
саров.

Одначе він додав, що з огляду 
на появу в українських ЗМІ інфор-
мації про окремі випадки застосу-
вання угорськими прикордонними 
службами до українських грома-
дян із польськими шенгенами дов-
готривалих паспортних перевірок, 
МЗС провело консультацію з угор-
ською стороною.

Окрім цього, Олександр Ди-
кусаров наголосив, що для забез-
печення ефективного та опера-
тивного опрацювання звернень 
українців, які потрапили у таку 
ситуацію, рекомендується зазна-
чати дату, пункт пропуску, а також 
ідентифікаційний номер значка 
прикордонного офіцера.

Януковича вже не запросять до Вашингтона?І БАГАТІ ПЛАЧУТЬ 

Криза єврозони дісталася до 
Франції

Міжнародний валютний фонд 
попередив, що Франція може 

зіштовхнутися з проблемою ско-
рочення бюджетного дефіциту. 
МВФ рекомендує їй вжити додат-
кових заходів зі зменшення витрат, 
оскільки країна може не досягти 
скорочення дефіциту бюджету до 
3% до 2013 року, передає «Фокус».

Прогнози МВФ щодо росту 
французької економіки виявили-
ся нижчими за розрахунки уря-
ду. Так, МВФ прогнозує ріст ВВП 
Франції в 2011, 2012, 2013 роках на 
2,1%, 1,9%, 2% відповідно.

Французький уряд, у свою 
чергу, розраховував на ріст ВВП в 
2011 році на 2%, а в наступному — 
на 2,25%.

Влада Франції також неодно-
разово заявляла, що до 2013 року 
зможе скоротити дефіцит бюдже-
ту, щоб він склав менше 3% від 
ВВП. У 2012 році уряд розраховує 
на скорочення дефіциту до рівня 
4,6% від ВВП.

Згідно з оцінкою фонду, без до-
даткових коштів Франції вдасться 
скоротити бюджетний дефіцит до 
4,8% в 2012 році, до 3,8% — в 2013 
році й до 2,9% — в 2014 році.

МВФ припускає, що уряду по-
трібно почати низку заходів, зо-
крема, скоротити ріст внутрішніх 
витрат, зробивши раціональні-
шою діяльність адміністративно-
територіальних округів. МВФ 
також рекомендує строгіше орієн-
тувати соціальні виплати.

Куплю дерев’яний будинок під розбір не старший 50 років. 

Телефон (067) 3617-000

Утеплення будинків та квартир пінопластом, мінеральною ватою, теплою 
штукатуркою. Власне риштування, матеріали, доставка. Великий досвід ро-
боти. Письмова гарантія. Оплата по перерахунку і готівкою. Супутні роботи.  

Телефон (098) 929-3152 Ліц. АВ №195439

ОГОЛОШЕННЯ 


