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Події
ІЗ ПЕРШИХ УСТ 

ДІЙТИ ЗГОДИ НЕПРОСТО 

СПІВПРАЦЯ 

Тимошенко самостійно рухатися 
не може

Білоруські опозиціонери 
домовляються між собою за 
допомогою копняків

Китай подарував Україні 
комп’ютерів майже на 13 млн. дол. 

Про це розповіла в ефірі телека-
налу TBi особистий масажист 

Тимошенко Ірина Ніколаєва, яка 
робить їй масаж у Качанівській 
колонії. «Певна динаміка просте-
жується. Але треба врахувати, що 
їй (Тимошенко) потрібне системне 
лікування, більш ґрунтовне. Юлія 
Володимирівна цього, безумовно, 
потребує», — сказала Ніколаєва.

Відповідаючи на питання про 
можливість самостійного пересу-
вання Тимошенко в камері, фахі-
вець відзначила: «Вагу тіла береш 
на себе. До кушетки ти її букваль-
но переставляєш. І так само укла-
даєш, піднімаєш, бо самостійно 
вона робити цього не може».

Ніколаєва також розповіла, як 
проходять процедури: «Це (ма-
саж) відбувається в камері, де зна-
ходяться троє наглядачів — пред-
ставники медичної служби. Багато 
часу впрошували, щоб вимкнули 
камеру... У результаті її щоразу за-
вішують. А чи там щось видно, чи 
записується щось — це питання 
залишається відкритим».

Жінка пояснила, що «психоло-
гічно це важко і для Юлії Володи-
мирівни, бо жінці в присутності 
сторонніх треба десь оголитися, це 

ж лікувальна процедура... Відчува-
ється напруженість, витрачається 
певний час, аби людину розслаби-
ти, заспокоїти».

За словами Ніколаєвої, у неї 
немає можливості вільно спіл-
куватися з екс-прем’єром під час 
сеансів: «Мене завели, я провела 
процедуру і вийшла. Тобто прак-
тично вільного спілкування у нас 
не відбувається, це все строго 
контролюється».

Відповідаючи на питання про 
душевний стан екс-прем’єра, фа-
хівець підкреслила: «З цим усе 
гаразд. Залізний характер прояв-
ляється у всьому. І почуття гумору 
відповідне, і воля до боротьби та 
перемоги... Людина адекватно ро-
зуміє ситуацію, в якій знаходить-
ся».

У той же час, за інформацією 
відділу зв’язків із засобами масо-
вої інформації Генпрокуратури, 
вісім іноземних лікарів виявили 
бажання лікувати Тимошенко. У 
понеділок Генпрокурор Віктор 
Пшонка провів нараду з керівни-
цтвом МЗС, МОЗ і ДПС України 
щодо сприяння посольствам ФРН, 
Канади та Міжнародного комітету 
Червоного Хреста у включенні за-
пропонованих фахівців до складу 
медичної комісії для обстеження 
Тимошенко. Міністерство закор-
донних справ передало Генпро-
куратурі пропозиції щодо складу 
комісії: від Німеччини — 2, від 
Канади — 3, від Міжнародного ко-
мітету Червоного Хреста — 3 фа-
хівці. Триває спільна робота щодо 
узгодження найближчої дати ме-
дичного обстеження Тимошенко.

Шестеро опозиційних рухів Бі-
лорусі так і не змогли дійти 

згоди, чи брати їм участь у наступ-
них парламентських виборах. 

Переговори білоруських опо-
зиціонерів закінчилися бійкою. 
Один із лідерів громадського руху 
«Говори правду» Олександр Феду-
та на очах у журналістів дав копня-
ка під зад главі партії «Білоруська 
християнська демократія» Віталію 
Римашевському. Інцидент стався 
після переговорів так званої «Коа-
ліції шести», на яких опозиціонери 
планували узгодити свою тактику 
перед парламентськими вибора-
ми, запланованими на вересень. 
Через бійку двох політиків запла-
нована після переговорів прес-

конференція так і не відбулася. 
Повідомляється, що до спіль-

ної думки опозиціонери також 
не дійшли. Частина партій і рухів 
планує бойкотувати парламент-
ські вибори, а інша — брати участь 
у них на умовах білоруської влади. 

Нагадаємо, про розкол у лавах 
білоруської опозиції стало відомо 
днями. Партія «Білоруського на-
родного фронту», одна з провід-
них опозиційних сил, відмовилася 
від бойкоту майбутніх виборів, що 
її колеги розцінили як зраду. Що-
правда, опозиціонери погрожу-
ють зняти своїх кандидатів, якщо 
влада порушуватиме виборче за-
конодавство або якщо до моменту 
проведення виборів у Білорусі за-
лишаться політв’язні. 

Кабінет Міністрів схвалив 
безплатне надання Китаєм 

комп’ютерного обладнання для 
шкіл на 80 мільйонів юанів (12,7 
мільйона доларів), повідомила 
прес-служба Кабміну. 

Передбачається, що Китай 
також направить персонал для 
монтажу обладнання та його на-
лагодження. «Реалізація цього 

проекту сприятиме поліпшенню 
забезпечення шкіл сучасними 
комп’ютерами й мультимедійним 
обладнанням, створенню мережі 
електронних бібліотек, цифрових 
архівів ресурсів із навчальних 
предметів», — зазначили у Каб-
міні. Цими комп’ютерами Кабмін 
планує забезпечити близько 700 
навчальних закладів.

РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ 

Віднині розмір пенсій встановлюватиме Кабмін

Конституційний Суд виніс рішен-
ня у справі соцвиплат чорно-

бильцям: тепер їм повинні випла-
чувати такий розмір пенсій, який 
установив Кабінет Міністрів.

КС зазначив, що суди при роз-
гляді суперечок про соціальний 
захист громадян можуть застосо-
вувати нормативно-правові акти 
Кабміну, видані в рамках його ком-
петенції на підставі Бюджетного 
кодексу й Закону «Про державний 
бюджет» на відповідний рік. Також 
КС визначив, що у повноваження 
Кабміну входить регулювання по-
рядку й розміру соціальних виплат 

і допомоги, які фінансуються за ра-
хунок держбюджету відповідно до 
Конституції й законів.

27 грудня КС оприлюднив рішен-
ня, яким визнав конституційними 
положення закону про держбюджет 
на 2011 рік, згідно з якими Кабміну 
було надано право визначати поря-
док і розміри соцвиплат особам, які 
постраждали в результаті Чорно-
бильської катастрофи, дітям війни 
й особам, звільненим із військової 
служби, виходячи з наявного фінан-
сового ресурсу Пенсійного фонду 
у 2011 році. За останні три роки в 
Україні було подано понад тисячу 

позовів від чорнобильців і афган-
ців, які вимагають виплат соціаль-
них пільг сповна. Кабмін спочатку 
заявив, що позови пільговиків по-
тягнули майже на 19 млрд. гривень, 
а пізніше уточнив, що всього на 7 
млрд. Уряд усіляко затягував випла-
ти за рішеннями судів, аргументую-
чи це відсутністю грошей у бюджеті, 
а натомість не жалкував грошей на 
підготовку до Євро-2012. Наприкін-
ці 2011 року афганці та чорнобильці 
протестували проти скорочення або 
невиплат їм пенсій та інших нараху-
вань, належних їм за рішеннями су-
дів і за законом.

ПАРЄ пригрозила Україні санкціями і 
вимагає звільнити Тимошенко та Луценка
Парламентська асамблея Ради Єв-
ропи стурбована станом здоров’я 
ув’язнених колишніх урядовців 
України. Про це йдеться в резолю-
ції ПАРЄ «Функціонування демо-
кратичних інституцій в Україні», 
ухваленій на зимовій сесії в четвер, 
26 січня, пише «Українська правда».

Резолюція була прийнята 68 го-
лосами, проти висловились 8 депу-
татів, 14 — утрималися. Резолюцію 
прийняли з усіма поправками, зо-
крема, по санкціях щодо України.

Депутати висловили стурбова-
ність погіршенням здоров’я колиш-
нього прем’єр-міністра Юлії Тимо-
шенко та закликали владу дозволити 
без передумов проведення медично-
го обстеження і, за необхідності, на-
дання лікування незалежними ліка-
рями не з тюремної служби.

«Асамблея відзначає зі стурбо-
ваністю, що здоров’я колишнього 
міністра внутрішніх справ Юрія Лу-
ценка та колишнього виконуючого 
обов’язки міністра оборони Валерія 
Іващенка, які перебувають у попе-
редньому ув’язненні, стрімко погір-
шується. Їм обом потрібне медич-
не лікування за межами тюремної 
системи», — йдеться в документі. У 
зв’язку з цим у резолюції є заклик 
звільнити цих осіб в очікуванні суду 
— щонайменше з гуманітарних при-
чин.

«Асамблея вважає, що статті 364 
та 365 українського Кримінально-
го кодексу є занадто широкими для 
застосування та такими, що дають 
можливість для криміналізації пост-
фактум нормального прийняття по-
літичних рішень», — ідеться в резо-
люції ПАРЄ.

«Це суперечить принципу верхо-
венства права та є неприйнятним. 
Асамблея, отже, закликає владу негай-
но змінити ці дві статті Кримінального 
кодексу відповідно до стандартів Ради 
Європи та зняти всі обвинувачення 

проти членів колишнього уряду, які 
базуються на цих положеннях», — за-
значається в документі.

При цьому депутати звернулися 
до Президента України з проханням 
розглянути всі можливі легальні за-
соби, якими він може скористатися, 
для звільнення колишніх членів уря-
ду та надання їм дозволу на участь у 
наступних парламентських виборах.

У документі підкреслюється, що 
оцінка політичних рішень і їх на-
слідків є прерогативою парламентів 
і виборців, але не судів.

Причому депутати ПАРЄ висло-
вилися за запровадження в Україні 
відповідних міжнародних стандар-
тів щодо розділення політичної та 
кримінальної відповідальності.

У документі також висловлюєть-
ся жаль з приводу численних пору-
шень у ході судових процесів проти 
членів колишнього уряду, які, на 
думку ПАРЄ, не дозволили обвину-
ваченим мати чесний судовий про-
цес, що відповідав би статті 6 Євро-
пейської конвенції з прав людини.

Асамблея також узяла до уваги 
той факт, що Європейський суд із 

прав людини вирішив розглянути 
заяву Тимошенко за прискореною 
процедурою.

До того ж Парламентська асамб-
лея не виключає застосування санк-
цій проти України за невиконання 
своїх вимог.

«Асамблея пропонує Моніторин-
говому комітету уважно стежити за 
ситуацією та пропонувати подальші 
заходи, які можуть бути здійснені 
асамблеєю відповідно до ситуації, 
включаючи можливий розгляд санк-
цій, якщо її вимоги не будуть вико-
нані, — написано в документі.

«Асамблея вважає, що реаліза-
ція її рекомендацій, зокрема тих, що 
стосуються кримінального переслі-
дування членів колишнього уряду, 
сигналізуватиме про відданість вла-
ди нормам і цінностям Ради Євро-
пи», — пояснили депутати ПАРЄ.

Пропозицію відзначити в резо-
люції можливість майбутніх санкцій 
висловила група депутатів на чолі з 
депутатом із Нідерландів Пітером 
Омтцігтом. Згодом її підтримав і 
Моніторинговий комітет, а пізніше 
— уся ПАРЄ.

Україна знову не 
домовилася з МВФ
Переговори між Україною і Міжнародним валют-
ним фондом (МВФ) продовжаться через 2-3 тижні, 
повідомив віце-прем’єр — міністр соціальної по-
літики України Сергій Тігіпко. Основним питанням, 
що обговорюється на перемовинах, є вимога МВФ 
про підняття тарифів на газ для населення. Віце-
прем’єр заявив, що Україна не має наміру підніма-
ти ці тарифи і на переговорах виклала МВФ свої 
пропозиції щодо компенсації відповідних витрат 
за рахунок держбюджету.

Екс-прем’єра Румунії посадили 
на два роки
Вищий суд Румунії засудив екс-прем’єра Румунії 
Адріана Настасе до двох років тюремного ув’язнення 
за звинуваченнями в корупції. Про це повідомляє ВВС. 
Згідно зі звинуваченням, зокрема, у 2004 році Настасе 
отримав на свою президентську кампанію, яка не закін-
чилася перемогою на виборах, 1,7 мільйона євро. Цей 
вирок — перший, що стосується керівника держави, з 
часів закінчення «холодної війни». Чотири інших фігу-
ранти справи отримали по шість років тюрми.

50
стільки мільйонів гривень 
виділено цього року з держбю-
джету на утримання резиден-
цій «Конча-Заспа» та «Пуща-
Водиця», де розташовані маєтки 
українських чиновників.

ІНІЦІАТИВА МІН’ЮСТУ  

Для корупціонерів створили спеціальний реєстр

Міністерство юстиції зареєстру-
вало положення про Єдиний 

державний реєстр осіб, які вчини-
ли корупційні правопорушення. 
Держателем реєстру виступатиме 
Міністерство юстиції. Реєстр стано-
витиме електронну базу даних, яка 
міститиме дані про осіб, які вчинили 
корупційні правопорушення.

У реєстрі забезпечуватиметься 
єдиний облік осіб, які вчинили ко-
рупційні правопорушення та були 
притягнуті до кримінальної, адмі-
ністративної чи цивільно-правової 
відповідальності за корупційне пра-
вопорушення.

Підставою для внесення до ре-
єстру відомостей про особу буде 
рішення суду, яке набрало законної 
сили, або наказ про накладання на 
особу дисциплінарного стягнення за 
корупційне правопорушення.

Право доступу до інформації, а 
також право вилучати чи вносити 

відомості у реєстр матимуть Мініс-
терство юстиції та його територіаль-
ні підрозділи. 

До реєстру вноситимуться такі 
дані про осіб, як:

— місце роботи, посада на час 
вчинення корупційного правопору-
шення;

— стаття Кримінального кодек-
су або Кодексу про адміністративні 
правопорушення, відповідно до якої 
особу притягнуто до відповідаль-
ності; склад корупційного правопо-
рушення;

— дата набрання законної сили 
судовим рішенням про притягнен-
ня особи до відповідальності за 
корупційне правопорушення; дата, 
номер судового рішення, номер су-
дової справи, найменування суду, 
який ухвалив (постановив) судове 
рішення про притягнення особи до 
відповідальності за корупційне пра-
вопорушення; реквізити наказу про 

накладання дисциплінарного стяг-
нення;

— підстава та дата зняття, пога-
шення судимості або дисциплінар-
ного стягнення тощо.

Відомості з реєстру підпадати-
муть під дію Закону «Про захист 
персональних даних».

Їх надаватимуть виключно на за-
пит державних органів, органів міс-
цевого самоврядування для прове-
дення спеціальної перевірки даних 
про осіб, які претендують на зайнят-
тя посад, пов’язаних із виконанням 
функцій держави або місцевого са-
моврядування. Також їх надавати-
муть правоохоронним органам — у 
разі необхідності отримання такої 
інформації в рамках кримінального 
або адміністративного проваджен-
ня. Інформацію з реєстру викорис-
товуватимуть для аналізу щодо сфер 
державної політики та посад із най-
більшими корупційними ризиками.


