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Події
ЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ СТОРІН 

ЗОНА ВІДЧУЖЕННЯ 

ЗАКОН НЕ ДЛЯ ВСІХ 

ПЕРЕРОЗПОДІЛ  

Європа хоче розширити 
міжнародний обіг гривні

Туристи зможуть відвідати 
Чорнобиль із 2 грудня

Справу проти помічниці судді, 
яка збила матір трьох дітей, 
закрили по амністії

В Азарова знайшли додаткові 
гроші на Президента та нардепів

В Національному банку України 
(НБУ) запевняють, що Європа 

зацікавлена в розширенні міжна-
родного обігу гривні. Таку думку 
висловив директор Департаменту 
з управління валютними резерва-
ми і здійсненням операцій на від-
критому ринку НБУ Олександр 
Дубихвіст.

«Розрахунки в гривні за екс-
портними та імпортними контрак-
тами проводяться у нас давно. Але, 
згідно із законодавством, прийня-
тим досить давно, ці розрахунки 
обмежені простором СНД. Наша 
мета — зняти ці обмеження, які 

ми вважаємо вже застарілими», — 
цитує Дубихвоста ТСН.

За його словами, особливо 
це може бути корисно в контек-
сті Євро-2012. «До нас регулярно 
звертаються. Люди хочуть брати 
нашу гривню напередодні Євро-
2012, вивозити, щоб торгувати у 
своїх країнах. Тому що приїдуть 
уболівальники, які частково бу-
дуть розраховуватися пластикови-
ми картами, а частково готівковою 
валютою. Щоб у них була можли-
вість приїхати сюди з гривнею, ці 
питання теж розглядаються», — 
констатував представник НБУ.

Голова Державного агентства з 
питань управління зоною відчу-

ження Володимир Холоша повідо-
мив, що відвідування українцями, 
іноземцями та офіційними делега-
ціями Чорнобиля буде поновлено 2 
грудня.

Він пояснив, що з 2 грудня всту-
пає в силу новий порядок відвідуван-
ня зони відчуження. Попередній вже 
втратив силу, про що був виданий 
наказ профільного Міністерства.

Говорячи про новий порядок 
відвідування зони відчуження, Хо-
лоша наголосив, що тепер вони 
мають подати письмовий запит на 
ім’я голови Державного агентства з 
питань управління зоною відчужен-
ня. «У запиті мають бути зазначені 
координати людей, які збираються 
відвідувати зону, їх прізвища, ім’я та 
по батькові, терміни відвідування, 
об’єкти, які вони хочуть відвідати, і 
звичайно, у письмовому запиті має 
бути інформація про те, що люди-
на не має медичних протипоказань 
(для відвідування зони відчужен-
ня)», — наголосив Холоша.

За його словами, цей запит про-
тягом 10 днів розглядається у Дер-
жавному агентстві, а також узгоджу-
ється з правоохоронними органами. 
«Після цього, якщо не буде запере-
чень, то підписується програма, в 
якій зазначається перелік об’єктів, 
які будуть відвідані зацікавленою 
особою», — зазначив він.

Холоша також розповів, що гро-
мадяни будуть компенсувати витра-
ти державного бюджету на організа-
цію відвідань зони відчуження. При 
цьому він не зміг назвати суму, яку 
сплачуватимуть туристи.

Судову справу проти помічниці 
судді Наталі Соловей, яка вліт-

ку цього року джипом розчавила 
жінку, закрито через амністію під-
судної. Про це стало відомо жур-
налістам програми «Знак оклику» 
(канал ТВі), які прибули до Шев-
ченківського райсуду Києва на 
слухання справи, передає Україн-
ська правда.

Суддя Володимир Бугіль при-
йняв рішення закрити справу, ам-
ністувавши Наталю Соловей.

«Мною винесено постанову 
про застосування амністії. Але на 
якій підставі винесено амністію, 
я коментувати не буду. Постанова 
з‘явиться в реєстрі, там побачите. 
Справу закрито!» — заявив суддя 
журналістам.

Як відомо, трагедія сталася в 
червні 2011-го, коли Наталя Со-
ловей, керуючи джипом «Мерсе-
дес», буквально впечатала жінку в 

стіну будинку. Загинула Світлана 
Тетеревкова — матір трьох дітей, 
мешканка Бориспільського району 
Київщини. 

Очевидці події стверджують, 
що власниця джипу назвала свою 
посаду при затриманні, як поміч-
ниця судді одного зі столичних су-
дів. Також, за словами очевидців, 
невдовзі на місце трагедії прибув 
чоловік Соловей, який, провівши 
коротку розмову з інспекторами 
ДАІ, домігся того, щоб дівчину 
відпустили.

За даними журналістів ТВі, 
протягом всього часу після аварії 
до родичів загиблої Світлани Те-
теревкової  надходили пропозиції 
про відмову від позовних вимог в 
обмін на грошову компенсацію.

Кабмін збільшив на 6,1 міль-
йонів гривень видатки на 

діяльність президента Віктора 
Януковича, його адміністрації та 
інших державних органів. Про це 
сказано у розпорядженні Кабміну 
№ 1196-р, розміщеному на урядо-
вому порталі.

Згідно з документом, збіль-
шення видатків здійснюється за 
рахунок перерозподілу «деяких 
видатків державного бюджету, пе-
редбачених Державному управлін-
ню справами на 2011 рік».

На суму 612,7 тисяч гривень 
були збільшені видатки на «фі-

нансову підтримку санаторно-
курортних закладів Державного 
управління справами» (видатки 
споживання на оплату комуналь-
них послуг та енергоносіїв).

Також розпорядженням на 
мільйон гривень збільшено «ви-
датки розвитку» за програмою 
«Організаційне, інформаційно-
аналітичне та матеріально-
технічне забезпечення діяльності 
президента України».

На суму мільйон 660,7 тисяч 
гривень збільшено видатки за про-
грамою «Збереження природно-
заповідного фонду в національних 
природних парках, заповідниках 
та забезпечення утримання рези-
денції» . На програму «Стаціонар-
не медичне обслуговування народ-
них депутатів України та керівного 
складу органів державної влади» 
збільшені видатки на суму 3 міль-
йони 990,7 тисяч гривень. 

Ще на 6 мільйонів 154,9 ти-
сяч гривень збільшені видатки 
за програмою «Поліклінічно-
амбулаторне обслуговування, діа-
гностика та лікування народних 
депутатів України та керівного 
складу органів державної влади».

ЗАХИСТ ІНВАЛІДІВ 

Дотації — на 
створення робочих 
місць для людей 
з обмеженими 
можливостями

Кабінет Міністрів України 
вніс зміни до Порядку на-

дання дотації роботодавцю за 
рахунок коштів Фонду соціаль-
ного захисту інвалідів на ство-
рення спеціальних робочих 
місць для осіб із особливими 
потребами, зареєстрованих у 
державній службі зайнятос-
ті. Про це повідомили у прес-
службі Міністерства соціальної 
політики. 

Метою цих змін є спрощення 
механізму розгляду документів 
для надання роботодавцям до-
тації на створення робочого міс-
ця інваліда, зокрема зменшення 
числа державних органів, які 
розглядатимуть документи. 

Це буде здійснювати лише 
Фонд соціального захисту ін-
валідів. Також передбачається, 
що кошти дотації спрямовува-
тимуться на створення нових 
спеціальних робочих місць, а не 
лише для пристосування існую-
чого робочого місця.

У Донецьку пенсіонери намагалися 
взяти штурмом адміністрацію
Близько сотні мітингувальників-
пенсіонерів у Донецьку в понеділок 
вибили двері будинку Донецької 
обладміністрації. Як повідомив сайт 
«В городе. Донецк», близько сотні 
осіб пенсійного віку, які називають 
себе членами спілки ошуканих 
вкладників, оточили Донецьку 
облдержадміністрацію і вимагали-
особистої зустрічі c губернатором 
Андрієм Шишацьким.

Мітингувальники виступали за 
зниження комунальних тарифів та 
дотримання прав пільговиків, зо-
крема, йшлося про дітей війни і чор-
нобильців, пише «Донбасс.ua». Як 
зазначає видання, люди були озбро-
єні вилами і лопатами.

Між учасниками мітингу і охо-
роною облдержадміністрації стала-
ся бійка, в результаті якої були ви-
ламані пластикові двері на вході до 

вестибюлю та вибиті вікна. Під час 
зіткнення постраждав охоронець 
ОДА. Через отримані травми він 
втратив свідомість. Незабаром по-
терпілого забрала машина швидкої 
допомоги.

За словами мітингувальників, 
поштовхом до штурму послужив 

розгін мітингу чорнобильців близь-
ко Пенсійного фонду в Донецьку. Як 
повідомляє «Донецк.Комментарии», 
мітингувальникам протистояло 
близько двох десятків охоронців. 
Акцією протесту керував депутат 
Ленінської райради в Донецьку Дми-
тро Верзилов.

Недобросовісних виробників 
озвучать по ТБ  
Прем’єр-міністр Микола Азаров запропонував створи-
ти програму на Першому національному телеканалі, в 
якій оприлюднюватиметься інформація про недобро-
совісних виробників і неякісну продукцію. За словами 
голови уряду, для того, аби навести лад із дотриман-
ням прав споживачів в Україні, необхідно поєднати зу-
силля як органів влади, так і громадських організацій, 
які захищають права споживачів. Для цього Азаров 
запропонував створити постійно діючу консультатив-
ну раду при Кабміні з питань захисту прав споживачів.

Українці збільшили витрати 
на побутову техніку
Обсяги продажу побутової техніки в Україні зросли 
на 16% — до 2,8 млрд грн. Про це повідомляє ТСН із 
посиланням на дані дослідження, яке провела GFK 
Ukraine. За даними дослідження, у третьому кварталі 
2011 року приріст найбільшої товарної групи — 
холодильників — склав 11%, до 1,157 млрд грн. Таке 
ж зростання продемонстрували витяжки, на них ви-
трачено 84 млн грн., продажі мікрохвильових печей 
зросли на 12% — до 128 млн грн. Торік цей сегмент 
ринку зріс на 36%, до понад 34 млрд грн.

7,5
на стільки відсотків (до $58,385 
млрд.) у січні-вересні 2011 
року зріс сукупний державний 
(прямий) і гарантований борг 
України. Загальний прямий борг 
на 30 вересня досяг $43,893 
млрд.

ПОЗИЦІЯ 

Президент Європарламенту попередив, що Україну 
можуть не прийняти в європейській родині

Президент Європейського парла-
менту Єжи Бузек підкреслює, 

що екс-прем’єр Юлія Тимошенко 
не повинна бути в тюрмі. «Юлія, я 
бажаю Вам мужності і сили в цей 
важкий момент. Ви не повинні 
бути у тюрмі», — цитує офіційний 
сайт Тимошенко звернення Бузе-
ка, опубліковане на його сторінці у 
Facebook.

Президент Європарламенту та-
кож висловив занепокоєння погір-
шенням стану здоров’я Тимошенко.

«На жаль, сьогодні немає що 
святкувати ані їй, ані Україні. Я 
отримав підтвердження про погір-
шення стану здоров’я. Влада має до-
зволити їй отримати всю необхідну 

медичну допомогу», — підкреслив 
він. 

На переконання Бузека, останні 
події в Україні свідчать про недемо-
кратичність процесів, які відбува-
ються в країні.

«Інтенсивність, кількість полі-
тично вмотивованих судових про-
цесів, які одночасно були відкриті 
проти неї, висвітлюють нестачу не-
залежності української судової сис-
теми і партійність української еліти. 
Політика має бути боротьбою ідей, а 
не боротьбою судових процесів», — 
заявив він. 

«Як нам розраховувати на щирий 
політичний діалог між ЄС та Укра-
їною, якщо Україна не може вести 

діалогу всередині?» — підсумував 
президент Європарламенту.

 Президент Європарламенту 
вкотре підкреслив, що судові про-
цеси проти Тимошенко свідчать про 
недемократичний шлях розвитку 
України.

«Україну не приймуть в євро-
пейській родині, якщо українська 
влада не поважатиме європейські 
стандарти й цінності. Це вибір, який 
має зробити президент Янукович: 
чим далі буде Україна від європей-
ських стандартів, тим далі вона буде 
від реального партнерства з Євро-
пейським Союзом», — підсумував 
Бузек.


