
Президент Віктор Янукович за-
певнив, що Україна виконає умови, 
необхідні для підписання Угоди про 
асоціацію. Про це він заявив під час 
інтерв’ю українським телеканалам. 

«На сьогодні я не бачу жодних 
перешкод для підписання цього до-
кумента. Ті умови, які були нам ви-

сунуті з боку Європейської комісії, 
будуть виконані. У мене немає в 
цьому жодних сумнівів, — зазначив 
український гарант. — Успіх на Віль-
нюському саміті слід готувати. І зна-
чну роль у цьому процесі має віді-
грати Верховна Рада. Асоціація з ЄС 
потрібна не владі чи опозиції — вона 
потрібна Україні», — заявив Віктор 

Янукович. «Це передусім стимул до 
подальшого реформування, приско-
реної модернізації, підвищення со-
ціальних стандартів. Маємо значно 
прискорити реалізацію програми 
реформ, зокрема завершити рефор-
мування судової системи, органів 
прокуратури та внутрішніх справ», 
— додав Президент. 

Крім того, за його словами, по-
трібно вжити всіх необхідних захо-
дів для впровадження нового Кри-
мінально-процесуального кодексу, 
законодавства про адвокатуру та 
національного превентивного меха-
нізму проти тортур. 

«Завдання, які стоять перед 
Україною напередодні Вільнюського 
саміту, складні та масштабні. Проте 
у нас є і час, і сили, щоб їх виріши-
ти», — підсумував Віктор Янукович.  

При цьому він додав, що «на 
жаль, попередня сесія була швидше 
часом втрачених можливостей». «Як 
наслідок — ми втрачаємо темп ре-
форм, який узяли ще у 2010–1012 ро-
ках», — зазначив він. 

Як відомо, звільнення екс-
прем’єра Юлії Тимошенко з-за ґрат 
залишається однією з умов для укла-
дення Угоди про асоціацію України з 
Європейським Союзом. 

У 2013 році в Україні здійснюють 
польоти дев’ять низькобю-

джетних авіакомпаній (лоу-кос-
тів), на які припадає близько 20% 
ринку загальних авіаперевезень. 

Лише з початку року ці компанії 
відкрили ще сім нових авіарейсів 
до Грузії (м. Кутаїсі; компанія «Wizz 
Air Україна»), Німеччини (м. Дорт-
мунд; компанія «Wizz Air Украї-
на»), Італії (м. Катанія; компанія 
AirOne), Іспанії (м. Барселона; ком-
панія Vueling), Норвегії (м. Осло; 
компанія Norwegian), Латвії (м. 
Рига; компанія AirBaltic). Восени 
буде відкрито ще п’ять рейсів. Про 
це повідомив віце-прем’єр-міністр 
України Олександр Вілкул під час 
урочистостей із нагоди посвяти 
першокурсників у студенти в На-
ціональному авіаційному універ-
ситеті. 

Він зазначив, що уряд сприяє 
роботі бюджетних лоу-кост авіа-

компаній (їх також називають 
«авіакомпанії-дискаунтери»), які 
надають населенню можливість 
літати за низькими цінами. П’ять 
нових авіарейсів компанії «Wizz 
Air Україна» дозволять пасажирам 
літати з аеропорту в Києві до ОАЕ 
(м. Дубай) та з аеропорту в Доне-
цьку — до Італії (м. Мілан, м. Рим), 
Великої Британії (м. Лондон) і Ні-
меччини (м. Меммінген). 

«Україна — одна з авіаційних і 
космічних країн світу, — звернув-
ся він до студентів. — Наші літа-
ки «Руслан» і «Мрія» є символом 
потужності авіації у світі. Украї-
на — одна з небагатьох країн, яка 
підкорила космос. У нас є велике 
надбання. А це накладає на вас, 
шановні першокурсники, додатко-
ву відповідальність. У ваших руках 
— можливість зробити наступний 
крок у розвитку нашої країни, 
авіації та космосу». 
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Восени буде відкрито п’ять нових 
лоу-кост авіарейсів до Великої Британії, 
Німеччини, Італії, ОАЕ 

Більше двох мільйонів сирійців 
залишили свою країну і стали 

біженцями, причому кількість та-
ких стрибнула на півмільйона за 

останніх три місяці, повідомило 
Управління Верховного комісара 
ООН у справах біженців (УВКБ). 

Понад 700 тисяч сирійців уте-
кло в сусідній Ліван. Тим часом 
з’явилися повідомлення про те, що 
США планують масштабну вій-
ськову операцію в Сирії і не мають 
наміру обмежуватися «стримани-
ми, вузьконаправленими діями», 
про які заявляв кількома днями 
раніше Барак Обама. 

Як розповів Бі-Бі-Сі колиш-
ній заступник голови штабу армії 
США Джек Кін, Обама особисто 
сказав сенаторам-республіканцям, 
які були запрошені в Білий дім у 
понеділок, що Вашингтон планує 
завдати удару по силах Башара 
Асада, якщо конгрес підтримає 
військову операцію. 

Вірменія хоче в Митний союз 
Вірменія має намір вступити до Митного союзу і 
згодом брати участь у формуванні Євразійського 
економічного союзу. Про це йдеться у спільній заяві 
президентів двох країн за підсумками переговорів на 
вищому рівні, які відбулись у Росії. Згідно з докумен-
том, президент РФ Володимир Путін упевнений, що 
включення Єревана у євразійський інтеграційний про-
цес прискорить економічне співробітництво. 

У Середземному морі 
зафіксували старт двох 
балістичних цілей 
У вівторок, 3 вересня, в Міноборони РФ заявили, що 
російська система попередження про ракетний напад 
зафіксувала старт двох балістичних цілей в акваторії 
Середземного моря. «Запуск було виявлено о 10:16 за 
московським часом (9:16 за Києвом)», — заявив пред-
ставник військового відомства. Деталі поки не уточню-
ють. 
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стільки мільйонів тонн зерна екс-
портувала Україна поточного року. 
Такі обсяги перевищують торішні 
на 16%. Про це на прес-конференції 
повідомив міністр аграрної по-
літики та продовольства Микола 
Присяжнюк. 

Президент України Віктор Яну-
кович заявив, що в країні в 

2014 році почнеться повне онов-
лення всіх міських і магістральних 
доріг. Про це глава держави пові-
домив у інтерв’ю вітчизняним те-
леканалам. 

«2014-й стане роком, коли ми 
почнемо оновлювати міські доро-
ги. В усіх областях. Не припиня-
ючи оновлювати магістральні. На 
Заході дороги кращі: ми готували-
ся до Євро-2012... На Сході — гір-
ші. По Півдню потрібно зробити 
два коридори», — заявив Віктор 
Янукович. 

У той же час головною при-
чиною поганого стану вітчизня-
них доріг Президент назвав дозвіл 
ввозити важкий транспорт на те-
риторію України. «Велика помил-
ка — почали возити 50 т і розбили 
наші дороги. Наші дороги до цього 
не були готові». 

Раніше повідомлялося, що 
«Укравтодор» у 2014 році планує 
відремонтувати 7,7 тис. км авто-
доріг загального користування на 
суму близько 5 млрд грн. 

«Ми підготували пропози-
ції щодо ремонту комунальних 
вулиць і доріг на 2014 рік, на цей 
момент вони вже обробляються в 
Кабінеті Міністрів. Ці пропозиції 
передбачають ремонт комуналь-
них вулиць і доріг у всіх регіонах 
України, на це планується напра-
вити до п’яти мільярдів», — сказав 

глава «Укравтодору» Євген Пру-
сенко. 

Він також заявляв, що необхід-
но провести капітальний ремонт 
на 90% автошляхів, щоб привести 
їх у належний стан. 

«За якістю дорожнього по-
криття більше 53% наших доріг не 
відповідають сучасним вимогам. 
Ми ліквідовуємо ями, інші небез-
печні руйнування та деформації. 
Але для того щоб привести дороги 
в той стан, якого чекають українці, 
необхідно провести на 90% доро-
гий капремонт, вартість якого на 
прикладі відремонтованої траси 
Київ — Житомир складає близько 
20 млн грн за 1 км. Капремонт на 
сьогодні необхідний 145 тисячам 
українських доріг. За всі роки не-
залежності зараз стан наших доріг 
справді важкий. Частину не ре-
монтували по два-три міжремонт-
них терміни (30–40 років). Щоб 
привести мережу в нормальний 
стан, необхідно вийти на норма-
тивні міжремонтні терміни. Тобто 
кожна дорога повинна капітально 
ремонтуватися раз у 12–15 років. 
У перерахунку на річні обсяги це 
близько 15 тис. км, які необхідно 
ремонтувати щорічно», — під-
креслив чиновник. 

У липні Віктор Янукович до-
ручив міністру інфраструктури 
Володимиру Козаку прискорити 
роботи з ремонту автомобільних 
доріг. 

Уряд Франції представив докази застосування в Сирії хімічної зброї 
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Французький прем’єр-міністр 
Жан-Марк Еро під час зустрічі 

з лідерами парламентських фракцій 
передав їм надані розвідкою Франції 
докази застосування в Сирії хімічної 
зброї. 

Згідно з повідомленнями, фран-
цузьке досьє містить інформацію 
про те, що Сирія мала в своїх запа-
сах понад 1000 тонн хімічних речо-
вин, включно з зарином, повідомляє 
«Кореспондент». 

Президент Франції Франсуа 
Олланд, як і глава США Барак Оба-
ма, прагне завдати по Сирії удару, 
щоби покарати тамтешню владу за 
застосування хімічної зброї 21 серп-
ня. 

Тим часом президент Сирії Ба-
шар Асад знову заперечив причет-
ність уряду до хімічних атак. 

Він також попередив, що зброй-
на інтервенція в його країні може 
розпалити ширший конфлікт у ре-
гіоні. «Всі втратять контроль над 
становищем, коли вибухне порохова 
діжка. Хаос і екстремізм поширять-
ся», — сказав Башар Асад французь-
кій газеті Figaro. 

Він також застеріг про «наслід-
ки» для самої Франції в разі її участі 
в діях проти Сирії. 

Нагадаємо, під час хімічної ата-
ки в східному передмісті Дамас-
ка Гута загинуло, як стверджують 
США, 1429 людей, зокрема 426 дітей.

Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ: 

Події

Палестинський домен Google 
(google.ps) минулого тижня 

атакували антиізраїльські акти-
вісти. 

Зламавши стартову сторінку 
ресурсу, вони залишили там таке 
повідомлення: «Дядечко Google, 
ми кажемо привіт із Палестини, 
щоб нагадати тобі, що ця країна 
на Google Maps називається не 
Ізраїль, а Палестина». Далі вони 
розмістили чинну карту Близько-
го Сходу, не ризикнувши щось на 
ній змінити. Але на цьому не вга-
мувалися, під картою підписали: 
«Запитання: що трапиться, якщо 
ми поміняємо назву «Ізраїль» на 
«Палестина» на Google Maps? Це 
буде революція... Слухайте Ріан-
ну та зберігайте спокій». Судячи з 
залишених підписів, хакерів було 
четверо, інформує hitech.newsru.
com. 

Спочатку палестинські ЗМІ 
повідомили, що була зламана вся 
пошукова система Google. Проте 
прес-секретар регіонального пред-
ставництва компанії Рамі Кан-
діль роз’яснив телеканалу «Аль-
Арабія», що подія має локальний 

характер. 
Домен Google.ps існує чотири 

роки, та позиція Google з приводу 
політичного устрою на Близькому 
Сході все ще не дуже зрозуміла: 
палестинський домен є, а Палес-
тина на Google Maps не відзначена. 

При цьому в травні Google по-
міняла підпис під логотипом на 
головній сторінці Google.ps із «Па-
лестинських територій» на «Па-
лестина». 

Палестинські хакери пригрозили стерти 
Ізраїль із карт Google 

Віктор ЯНУКОВИЧ: 

«Угоду про асоціацію з Євросо-
юзом підпишуть, навіть якщо 

не відпустять Юлію Тимошенко, 
позбавлять депутатських манда-
тів Яценюка та компанію за штурм 
Київради, — заявив Gazeta.ua по-
літолог Михайло Погребинський. 
— Тому що підписання асоціації 
— факт, не пов’язаний із Україною. 
Це — питання відносин Брюсселя та 
Москви. Навіть не так Брюсселя, як 
Берліна — там реальна влада. Євро-
пі вигідно укласти угоду з Україною 
на тлі ускладнення відносин Кремля 
з Заходом. Це демонстрація Путі-
ну: «Ти не можеш так, як хочеш, а 
ми можемо, незважаючи на кризу... 
Тому збавляй амбіції, і будемо роз-
мовляти, тому що ти нам потрібен». 
Європейські політики рахуються 
насамперед із геополітичними реа-
ліями. Москва їм потрібна набагато 
більше, ніж Київ. Київ для них — 
елемент впливу на Москву». 

На думку Михайла Погребин-
ського, не виключено, що Віктор 
Янукович буде змушений після під-
писання Угоди з ЄС піти й на певні 
поступки Москві. Наприклад, ство-
рити двосторонній консорціум для 
управління газотранспортною сис-
темою. 

«Погано занадто наближатися до 
Москви, проте погано і віддаляти-
ся», — пояснив логіку український 
політолог. 

У 2014-му почнеться оновлення всіх 
міських і магістральних доріг 

Кількість біженців із Сирії перевищила 
два мільйони осіб 

ЄС підпише угоду 
з Україною 

Україна виконає всі умови, потрібні для асоціації 


