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Тим, хто взяв авто в кредит, 
варто поспішити погасити 

прострочені платежі. Згідно з по-
становою Кабміну, вже в люто-
му кредитні автомобілі, по яких 
є заборгованість перед банками, 
будуть конфісковувати прямо на 
дорозі. Держвиконавці, які прибу-
ватимуть на місце затримання за 
сигналом інспектора ДАІ, забира-
тимуть авто на штрафмайданчик, а 
потім передаватимуть банку, який 
видав кредит, пише «Сегодня». 

«Таке затримання буде закон-
ним лише за рішенням суду, в яко-
му сказано: машина підлягає вилу-
ченню і передачі банку як застава 
за несплату кредиту», — повідо-
мив адвокат Вадим Володарський. 

Проте, за його словами, може 
виникнути така ситуація, що «про-
плачені» даішники стануть працю-
вати спільно зі службами банку, 
відбираючи автомобілі без рішен-
ня суду, в рахунок сплати штрафів 
за порушення ПДР. 
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КАДРОВІ РОТАЦІЇ 

РИНОК ПРАЦІ 

НЕ ЧЕСНО 

Раїса Богатирьова стала міністром 
охорони здоров’я, а Андрій Клюєв 
позбувся посади 

Китай уже не є постачальником 
дешевої робочої сили

Європа платитиме 
за газ на 101 долар 
менше, ніж Україна 

Президент України Віктор Яну-
кович призначив Раїсу Бога-

тирьову віце-прем’єр-міністром 
України — міністром охорони 
здоров’я. Також глава держави під-
писав указ про відставку з посади 
міністра охорони здоров’я Олек-
сандра Аніщенка.

Іншими указами Президент 
звільнив із посади секретаря Ради 
національної безпеки й оборо-
ни Раїсу Богатирьову, а натомість 
призначив Андрія Клюєва — ко-
лишнього першого віце-прем’єр-
міністра України — міністра 
економічного розвитку і торгівлі 
України. 

На пост першого віце-прем’єра 
України є реальні претенденти, 
повідомило джерело в Адміністра-

ції Президента, пишуть «Комента-
рі». За словами джерела, нинішній 
глава Мінфіну Валерій Хорошков-
ський і перший заступник глави 
АП Ірина Акімова є головними 
кандидатами на вакантну посаду 
першого віце-прем’єра.

Світові компанії почали згорта-
ти бізнес у Китаї, бо там подо-

рожчала робоча сила. Так, із 2012 
року міська влада Пекіна збіль-
шила на 8,6% мінімальний розмір 
оплати праці. Тепер навіть за най-
простіші види робіт заборонено 
пропонувати менше 185 євро.

За даними міністерства трудо-
вих ресурсів і соціального забезпе-
чення, лише за 2011 рік підвищен-
ня окладів склало в середньому по 
країні понад 20%. Основна причи-
на — дефіцит робочої сили, який 
постійно зростає. Це особливо 

гостро відчули галузі, що викорис-
товують низькооплачувану робочу 
силу. Тому все більше текстильних 
фабрик і підприємств із виробни-
цтва іграшок змушені переносити 
виробництво з Китаю до В’єтнаму, 
Камбоджі або Бангладешу.

Зростання зарплат активно 
підтримується керівництвом КНР. 
Причому виконує два основні по-
літичні завдання — запобігає спа-
лаху соціального невдоволення й 
одночасно стимулює впроваджен-
ня більш сучасних і складних тех-
нологій.

У Росії порахували, скільки краї-
ни Європи платитимуть за газ у 

2012 році. Середня ціна російського 
газу для Європи у 2012 році складе 
415$ за тисячу кубометрів, що на 
101$ менше, ніж Україна платить у 
першому кварталі (416$ із урахуван-
ням харківських знижок). До того ж 
протягом року ціна для Києва буде 
тільки збільшуватися. Про це пові-
домляє портал «Нафта Росії» з поси-
ланням на матеріали компанії. Отже, 
експортна виручка «Газпрому» в 
2012 році може скласти близько 64$ 
млрд. Як відомо, Україна вже нео-
дноразово заявляла про своє бажан-
ня знизити ціни на газ, мотивуючи 
це тим, що, наприклад, Німеччина, 
яка територіально знаходиться далі 
від Росії, ніж Україна, купує блакит-
не паливо дешевше. 2012 рік Україна 
почала з ціною 416$ за тисячу кубо-
метрів.

ФЕМІДА 

Європейський суд дозволив ЗМІ оприлюднювати 
важливе про «віпів»

Засоби масової інформації можуть 
повідомляти про відомих людей і 

публікувати фото без їхнього дозво-
лу, якщо мета публікації — інфор-
мування громадян, а не розважання. 
Такого висновку дійшов Європей-
ський суд із прав людини, повідо-
мляє DW.

Суд розглядав одразу два позови 
щодо однієї теми — ЗМІ та право на 
особисте життя відомих людей. До 
суду позивалися компанія «Шпрін-
гер», що видає найпопулярнішу в 
Німеччині газету BILD, і принцеса 
Монако Каролін.

Видавництво «Шпрінгер» скар-
жилося на німецьке правосуддя, яке 
2004 і 2005 року заборонило друку-
вати у газеті BILD будь-які матеріали 
і фото відомого німецького актора, 
якого заарештували через кокаїн.

З огляду на те, що актор, ім’я 
якого не розголошується, грав роль 

відомого комісара поліції і був ши-
роко відомий публіці, журналісти 
вирішили, що громадськість має 
право знати про його правопору-
шення. Німецький суд, однак, був 
іншої думки та наголошував на до-
триманні права актора на особисте 
життя.

Тепер же Європейський суд із 
прав людини дійшов іншого висно-
вку. Відповідно до вердикту, у цьому 
разі право громадськості на інфор-
мацію важливіше за право на особис-
те життя. Тепер держава Німеччина 
має сплатити компанії «Шпрінгер» 
17 тисяч євро компенсації та понад 
32 тисячі судових витрат.

А от позов принцеси Монако 
Каролін був відхилений. Позивач-
ка намагалася кілька разів заборо-
нити використання власних фото 
друкованими ЗМІ Німеччини, але 
безуспішно. Зокрема, йдеться про 

фотографію, на якій Каролін прогу-
лювалася верхи. Цей знімок журнал 
Frau im Spiegel використав для того, 
щоб проілюструвати статтю про 
хворобу батька Каролін — князя 
Монако Райнера. 

Німецький суд вирішив, що стан 
здоров’я князя та майбутнє монар-
хії в Монако є суспільно важливою 
інформацією, а фото Каролін було 
використано задля інформування, 
а не розважання читачів. Тож позов 
принцеси був відхилений. Судді Єв-
ропейського суду з прав людини по-
годилися з німецькими колегами.

Як відомо, Конституційний Суд 
України 24 січня оприлюднив свою 
позицію про те, що збирання та по-
ширення конфіденційної інформації 
про особу без її згоди можливе лише 
в інтересах національної безпеки, 
економічного добробуту та прав лю-
дини.

Європа не дасть Україні грошей через 
їх нецільове використання
Єврокомісія зупинила фіндопо-
могу Україні обсягом більше 160 
млн. євро на рік через нецільове 
використання першого траншу 
на програми, що мають стосунок 
до першого віце-прем’єра Андрія 
Клюєва.

Про це пише «Коммерсантъ-
Украина» з посиланням на високо-
поставленого представника Євро-
комісії.

«У вересні (2011 року) ми пере-
вели 31 млн. євро, які мали піти на 
програми енергозбереження, — роз-
повів співрозмовник. — Однак ці 
кошти були витрачені не на заоща-
дження, а на лінії електропередачі, 
що зв’язали сонячні електростанції 
у Криму й Одеській області з енер-
гетичною мережею країни. Вам має 
бути зрозуміло, про які СЕС ідеться, 
адже в Україні не так багато стан-
цій, що мають стосунок до Андрія 
Клюєва», — розповів європейський 
чиновник.

Видання відзначає, що голо-
вним виробником сонячної енергії в 
Україні є компанія Activ Solar. Мене-
джером із її розвитку є син першого 
віце-прем’єра — Богдан Клюєв.

Одержати коментар Андрія Клю-
єва виданню не вдалося.

У результаті припинення фінан-
сової підтримки з боку ЄС Київ не 
зможе одержати значні суми.

«На 2012 рік Україна вже запро-
сила 88 млн. євро, — підкреслив 

співрозмовник. — Ще 79 млн. євро 
офіційно попросять найближчим 
часом, оскільки Київ виконав секто-
ральні критерії для їхнього одержан-
ня. Але ми не перерахуємо жодного 
траншу, поки не побачимо в Києві 
щирого прагнення виправити ситу-
ацію». Радник Президента, керівник 
Головного управління з питань між-
народних відносин Адміністрації 
Президента Андрій Гончарук запев-
нив, що в відомстві знають про зу-
пинку бюджетної підтримки ЄС.

«Це чималі гроші, вони потрібні 
Україні, і нам неприємно, що про-
грама припинена, — заявив Гон-
чарук. — Президент доручив главі 
Міністерства фінансів Валерію Хо-
рошковському розбиратися в ситуа-
ції. Винні будуть покарані».

У той же час у Представництві 
ЄС в Україні відзначають, що для ви-
рішення проблеми Київ має зробити 
не тільки технічні, але й політичні 
кроки, зокрема, затвердити необхід-
ні законопроекти.

Лише третина багатіїв 
довіряє вітчизняним банкам 
За минулий рік населення довірило банкам 36 
мільярдів гривень. На сьогодні лише 32% заможних 
громадян зберігають свої капітали в українських 
банках, інші виводять кошти за кордон, ідеться в 
дослідженні аудиторської компанії KPMG. Серед VIP-
користувачів бізнесмени становлять — 44%, 32% 
припадає на топ-менеджмент, 15% — на чиновни-
ків, 9% — на знаменитостей.

З 1 березня зростуть тарифи 
на водопостачання та 
водовідведення
Тарифи на водопостачання та водовідведення для 
населення з 1 березня подорожчають на 7,8%, заявив 
голова Національної комісії Валерій Саратов. «Щоб 
люди розуміли: в середньому по Україні відро води 
коштувало 2,44 гривні, а зараз буде коштувати 2,46 
гривні», — заявив Саратов. За його словами, коригуван-
ня тарифів є наслідком винятково зростання вартості 
електроенергії в структурі собівартості. 

653
понад стільки мільйонів гри-
вень станом на 1 січня 2012 
року заборгували Пенсійному 
фонду 135 українських підпри-
ємств. 

УПЦ 

Володимир вирішив не віддавати 
владу в УПЦ МП

Голова Української православ-
ної церкви Московського па-

тріархату Володимир залишив за 
собою право керувати Київською 
єпархією під час хвороби. Про це 
йдеться у зверненні Володимира 
до учасників єпархіальних зборів 
Київської єпархії, оприлюдненому 
на сайті УПЦ МП.

Він нагадав, що рішенням Свя-
щенного Синоду від 26 січня 2012 
року на час його хвороби тимча-
сово керуючим Київською єпархі-
єю було призначено митрополита 
Вишгородського і Чорнобильсько-

го Павла.
«Дякую Священному Синоду 

за надану нам допомогу в управ-
лінні Київською єпархією. Зали-
шаю за собою право бути керую-
чим архієреєм Київської кафедри», 
— написав Володимир. Він також 
благословив Павла бути «старшим 
вікарієм міста Києва та Київської 
єпархії».

«Рішення по Київській єпархії 
приймати колегіально з очільни-
ками вікаріатств, подаючи на наше 
затвердження та підпис. Канцеля-
рії Київської митрополії звершува-
ти свої функції в звичному режимі. 
Кореспонденцію та документи для 
ознайомлення та затвердження пе-
редавати через нашого особистого 
секретаря», — сказано у зверненні 
Володимира.

Нагадаємо, останні рішення 
Синоду були спрямовані на усу-
нення від керівництва церквою 
митрополита Володимира, а на 
його місце претендує митрополит 
Одеський Агафангел.

МЕДОГЛЯД 

Тимошенко погодилася на 
медобстеження

П’ять іноземних лікарів і два 
українських почали обстежен-

ня екс-прем’єра Юлії Тимошенко в 
Качанівській виправній колонії. 
Про це повідомила журналістам на 
брифінгу біля в’язниці заступник 
міністра охорони здоров’я Раїса 
Моісеєнко, передає кореспондент 
«ГолосUA».

Юлія Тимошенко після довгих 
переговорів погодилася на огляд, 
зазначила Моісеєнко. Оглядають 
екс-прем’єра п’ять канадських і 
німецьких лікарів, а також Василь 
Нетяженко, завідувач кафедри 
пропедевтики внутрішніх хвороб 
Національного медичного уні-
верситету ім. Богомольця і лікар 
Державної пенітенціарної служби. 
Заступник міністра зазначила, що 
Тимошенко дала письмову згоду 
на огляд. 

Процедура пройде у камері. 
Спочатку комісія проведе обсте-

ження, а потім визначить, чи по-
трібні додаткові процедури й ана-
лізи.

Моісеєнко також розповіла, що 
при перетині кордону в іноземних 
медиків вилучили деяке медич-
не обладнання й обладнання для 
УЗД, але після довгих переговорів 
увесь медичний багаж їм поверну-
ли, і зараз лікарі працюють із ним.

ДО ЧОГО ТУТ ДАІ? 

За прострочені кредити машини 
відбиратимуть прямо на дорозі 


