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Події
НАСЛІДКИ УВ’ЯЗНЕННЯ 

СЛОВО ПРЕМ’ЄРА 

ГОТУЄМОСЬ ДО ВИБОРІВ? 

ВЛАДА МОНОПОЛІСТА 

Юлія Тимошенко у вкрай тяжкому 
стані

Азаров пообіцяв ліквідаторам 
пенсію розміром чотири тисячі

Яценюк і «Батьківщина» готують 
на вибори спільний список

«Газпром» визнав, що Україна 
платить за газ більше, ніж Європа

Уповноважена з прав людини 
Ніна Карпачова називає стан 

здоров’я Юлії Тимошенко вкрай 
тяжким. За словами омбудсмена, 
вона без попередження приїхала 
до СІЗО для того, щоб відвідати 
Тимошенко.

«Стан Тимошенко вкрай тяж-
кий, вона не могла піднятися з 
ліжка, коли спілкувалася зі мною» 
— заявила Карпачова. — Вона по-
требує обстеження та лікування 
поза межами СІЗО. Крім того, я 
вважаю абсолютно неможливим 
проведення слідчих дій у камері 
СІЗО, це єдиний випадок за часів 
незалежності України». 

У свою чергу партія «ВО «Бать-
ківщина» просить Міжнародний 
комітет Червоного Хреста, Євро-
пейське регіональне бюро Всесвіт-
ньої організації охорони здоров’я 
і міжнародну організацію «Лікарі 
без кордонів» сприяти проведенню 
кваліфікованої діагностики та лі-
кування лідера партії, колишнього 
прем’єр-міністра Юлії Тимошенко. 
Про це на прес-конференції пові-
домив перший заступник голови 
«Батьківщини» Олександр Турчи-
нов.

Турчинов підкреслив, що на 
цей крок партія змушена йти 
після того, як ані керівництво 
Лук’янівського СІЗО, ані Міністер-
ство охорони здоров’я не реагують 
на прохання про проведення діа-
гностики Тимошенко в спеціалі-
зованій клініці, незважаючи на 

те, що стан здоров’я екс-прем’єра 
постійно погіршується, і вона вже 
понад два тижні не піднімається з 
ліжка. 

Олександр Турчинов зазначає, 
що до проблем зі спиною в Тим-
ошенко додалися симптоми, які 
проявлялися ще під час розгля-
ду справи в суді, а саме — великі 
синці. «До тих проблем, про які 
ми вже говорили і які стосуються 
серйозних болів у ділянці спини та 
хребта, додалися симптоми, вияв-
лені ще під час судового засідання, 
а саме — гематоми, тобто кровови-
ливи на тілі. Деякі з них — розмі-
ром понад 15 сантиметрів», — за-
явив Турчинов.

Натомість міністр охорони 
здоров’я Олександр Аніщенко вва-
жає, що для проведення магнітно-
резонансної томографії спини 
Тимошенко потрібен дозвіл Апе-
ляційного суду Києва.

Прем’єр Микола Азаров по-
відомив, що чорнобильці-

ліквідатори, які мають інвалідність 
першої групи, наступного року бу-
дуть отримувати пенсію розміром 
близько чотирьох тисяч гривень. 
Про це Азаров заявив, оглядаючи 
Київський міський центр радіа-
ційного захисту населення від на-
слідків чорнобильської катастро-
фи, передає УНН.

Прем’єр, спілкуючись із чор-
нобильцями в міському центрі, на-
гадав, що останнім часом виникла 
проблема тому, що частина чорно-
бильців домоглася в судах високих 
розмірів пенсій — і по сімнадцять, 
і по тридцять тисяч отримують, а 
в інших  пенсія — одна-дві тисячі 

гривень.
«Виникає питання, якщо люди 

однаково втратили здоров’я під час 
ліквідації, то чи може бути такий 
розрив (у розмірах пенсій). Якби у 
нас була можливість усім платити 
по 17 тис., хіба б ми не платили? 
Тому треба знаходити рішення, 
яке було би справедливим», — за-
значив голова уряду.

Азаров упевнений, що уряд 
зможе знайти таке рішення. За 
його словами, уряд підвищить пен-
сії чорнобильцям-ліквідаторам, 
що є інвалідами першої, другої та 
третьої груп.

«Я поки що не хочу такі циф-
ри називати. Наступного року по-
рахуємо, подивимося. Скажімо, 
для ліквідаторів першої групи — 
до чотирьох тисяч гривень. І так 
підемо: 3,5 тисячі — інвалідам-
ліквідаторам другої групи, десь три 
тисячі — ліквідаторам, які мають 
третю групу. І щороку будемо на-
рощувати», — пообіцяв Прем’єр.

Нагадаємо, віце-прем’єр-
міністр Сергій Тігіпко також на-
голошував, що наступного року 
середня пенсія для чорнобильців 
зросте до 2907 гривень. Отже, ви-
плати чорнобильцям будуть збіль-
шуватися найвищими за останні 
десять років темпами.

Лідер «Фронту змін» Арсеній 
Яценюк повідомив журналіс-

там, що його партія і «Батьків-
щина» мають намір сформувати 
спільний список кандидатів на 
мажоритарні округи. «Ми з на-
ступного тижня будемо випису-
вати схему взаємодії опозиції на 
наступних виборах, починаючи з 
єдиного списку кандидатів на ма-

жоритарні округи та спільного на-
вчання членів виборчих комісій», 
— цитує Яценюка «Українська 
правда».

За його словами, в ході підго-
товки виборчого закону було вра-
ховано 17 з 20 пропозицій, вислов-
лених парламентською опозицією. 
«Було 20 пунктів. 17 із них задо-
вольнили. Що робити з трьома? 
Ми їх ставили з самого початку, 
щоб отримати більше поступок», 
— сказав Яценюк.

Він додав: «Підвищення про-
хідного бар’єру не зробило нас 
щасливими. Але це дає шанс опо-
зиції об’єднатись. Я розумію, що 
хтось хотів виборчий бар’єр, та-
ким, яким є його рейтинг. І що, 
зайде з 1% партія, яка матиме 
п’ять депутатів? На що вони тоді 
зможуть впливати, крім того, що 
торгуватися за бюджетні гроші?» 
— спитав він.

Монополіст «Газпром» уперше 
визнав, що Україна платить 

за російський газ більше, ніж біль-
шість європейських країн. При 
цьому глава «Газпрому» Олексій 
Міллер заявив, що ціна на газ для 
європейців у першому кварталі 
2012 року буде ще знижена. 

У листопаді європейські спо-
живачі платили в середньому 446 
доларів за тисячу кубометрів. У 
2011 році «Газпром» експортує до 
Європи, за прогнозами, 152 млрд. 
кубометрів газу. За словами Міл-
лера, «рівень експорту газу «Газп-
рому» на європейські ринки в 2012 
році буде вищим, ніж цього року». 
Зростання відбудеться за рахунок 
запущеного в листопаді газопро-
воду «Північний потік».

На початку листопада ціна ро-
сійського газу на кордоні з Украї-

ною становила 514 доларів за ти-
сячу кубометрів. З урахуванням 
стодоларової знижки за базування 
Чорноморського флоту РФ у Кри-
му Україні російський газ обхо-
диться по 414 доларів.

РОДИННІ ЗВ’ЯЗКИ 

Родич губернатора 
Рівненщини виграв 
тендер на 6,3 млн. 
гривень

Головне управління з питань бу-
дівництва та архітектури Рів-

ненської облдержадміністрації 17 
листопада за результатами тендера 
уклало угоду з ТОВ ІБК «Регіон» на 
реконструкцію незавершеного бу-
дівництва школи ІІІ ступеня на 240 
учнівських місць у с. Будераж Здол-
бунівського району. Вартість угоди 
склала 6,3 млн. грн. Про це повідо-
мляється у «Віснику державних за-
купівель».

Школа має бути відкрита в груд-
ні. Як повідомляють місцеві ЗМІ, 
школу в селі Будераж почали зводи-
ти ще у 1990 році. 

Директором фірми-переможця 
є Андрій Петрович Берташ, який, за 
даними ЗМІ, є племінником голови 
Рівненської ОДА Василя Берташа. 
До складу засновників входить Оле-
на Олексіївна Берташ.

Раніше ТОВ «ІБК «Регіон» отри-
мала підряд не ремонт будівлі «Ост-
розької академії» (Рівненська обл.) 
вартістю 1,35 млн. грн., потому під-
приємство виграло тендер Мінобо-
рони на будівництво 35-квартирно-
го будинку на території військового 
містечка №1 у м. Дубно за 9,85 млн. 
грн., — передають «Наші гроші».

Закон про вибори прийнято. Прохідний 
бар’єр підвищено до 5%
У четвер, 17 листопада, Верховна 
Рада ухвалила в цілому закон про 
вибори. «За» проголосувало 366 
голосів. БЮТ дав 62 голоси, НУНС 
— 36. Проти — 6, утрималося — 5.

Відповідно до проекту, вибори де-
путатів здійснюватимуться за зміша-
ною (пропорційно-мажоритарною) 
системою: 225 депутатів обираються 
за пропорційною системою; 225 — 
за мажоритарною системою. Закон 
встановлює п’ятивідсотковий ви-
борчий бар’єр. Блоки участі у вибо-
рах не беруть.

Внесений комісією закон також 
пропонує:

— визначити, що рішення діль-
ничної виборчої комісії щодо голо-
сування поза межами приміщення 
для голосування приймається на 
основі поданої виборцем заяви та 
довідки медичної установи про стан 
здоров’я.

— встановити вимогу наявності 
ступенів захисту виборчого бюлете-
ня.

— визначити, що номери вибор-
чої дільниці виконуються друкар-
ським способом на бюлетенях, так 

як і номери територіальних округів.
— забезпечити суб’єктам подан-

ня кандидатур до складу ОВК і ДВК 
право на заміну відповідних членів 
комісій.

— забезпечити право для всіх 

кандидатів у одномандатних вибор-
чих округах подавати кандидатури 
до складу ДВК.

Тимчасовій комісії доручено від-
редагувати законопроект перед під-
писанням.

Україна і Чорногорія підписали 
угоду про вільну торгівлю
Відповідну угоду підписали перший віце-прем’єр-
міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі 
України Андрій Клюєв і міністр економіки Чорногорії 
Володимир Каварич. За словами Клюєва, перспектив-
ними напрямками торгово-економічного співробіт-
ництва є житлове і промислове будівництво, участь у 
модернізації залізниці та суднобудівної галузі Чорного-
рії, поставки міських автобусів, постачання продуктів 
харчування та організація їхнього виробництва в Чор-
ногорії, а також військово-технічне співробітництво.

Китай запропонував Україні 
кредит замість грошей МВФ
Україна отримала пропозицію китайського центро-
банку надати кредит замість коштів Міжнародного 
валютного фонду. Про це повідомило джерело в 
Нацбанку України. Як відомо, цьогоріч Україна не 
отримала запланованого траншу від МВФ. Місія фон-
ду, що недавно працювала в Україні над питаннями 
консультацій щодо валютного режиму, достроково 
завершила роботу без укладання угоди. Також місія 
не змогла домовитися з українською стороною про 
перегляд програми «Stand-by», відкритої у 2008-му.

4,56
стільки відсотків на початок 
листопада досягла частка зо-
лота в міжнародних резервах 
України. Про це пише газета 
«Дело» із посиланням на дані 
Національного банку України.

ТЕМПЕРАТУРА 

Глобальне потепління призведе 
до частих повеней на Заході України

Експерти ООН прогнозують світу 
погіршення кліматичних умов і 

зростання кількості екстремальних 
погодних явищ: повеней, посух, ура-
ганів. Про це йдеться в спеціальній 
доповіді Міжурядової групи екс-
пертів із вивчення зміни клімату 
при ООН. Зокрема, середня темпе-
ратура буде підвищуватися, до 2100 
року вона може збільшитися на 2-5 
градусів. «Якщо середня температу-
ра зросте більше ніж на 2 градуси, 
почнуться неконтрольовані й не-
зворотні зміни клімату», — пояс-
нює координатор програми зі зміни 
клімату Національного екоцентру 
Христина Рудницька.

Як ідеться в доповіді ООН, ста-
не більше днів, у які будуть фік-
сувати історичні максимуми тем-
ператур. У центральній Європі та 
Середземномор’ї очікується поши-

рення посух, у деяких країнах Аф-
рики й Азії — часті повені. В США, 
країнах Карибського басейну та на 
дрібних тропічних островах поси-
литься швидкість вітру і вихорів.

«В Україні також зросте середня 
температура зими і літа, що призве-
де до почастішання екстремальних 
явищ. У західних регіонах будуть 
більш інтенсивні й часті повені, в 
південних можливе виникнення 
тривалих посух. А зростання рівня 
світового океану може призвести до 
розмивання берегових ліній морів і 
річок», — розповіла Рудницька.

Раніше метеорологи спрогнозу-
вали, що вже у найближчі 50 років 
середньорічна температура в Украї-
ні підвищиться на 2-3 градуси. І по-
мірний клімат може перетворитися 
на вологий і спекотний середземно-
морський.

ПЕРЕВІРКИ 

Матерів-одиначок 
позбавлять 
соцдопомоги?

У грудні Кабмін планує за-
провадити непрямі методи 

оцінки доходів громадян. Пере-
вірятимуть, зокрема, матерів-
одиначок, які претендують на 
соціальну допомогу. 

Виплати не призначатимуть 
тим жінкам, які мають кондиці-
онер, сучасний велосипед, ску-
тер, посудомийну машину, хто 
робить ремонт із використанням 
дорогих будматеріалів. Також 
інспектори будуть цікавитись 
наявністю співмешканців і квар-
тирантів, породистих тварин та 
отриманням грошових переказів 
з-за кордону.

Цей метод уже застосову-
ється з квітня в трьох областях 
— Волинській, Кіровоградській і 
Чернігівській. 


