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Терміни підписання нової га-
зової угоди між Україною та 

Росією залежать від термінів оцін-
ки української газотранспортної 
системи. Про це заявив посол РФ 
в Україні Михайло Зурабов у неді-
лю, 4 березня, на виборчій дільни-
ці в Києві, відповідаючи на питан-
ня про стан газових переговорів.

«Я бачу тільки одне: якщо 
оцінка української ГТС буде про-
водитися до першого серпня, то 
цілком очевидно, що угода, в кра-
щому разу, буде тільки в другій 
половині року», — сказав Зурабов. 
Він також повідомив, що перего-
вори тривають і стосуються трьох 
основних груп питань.

«Перша — це ціна на газ. Дру-
га — це обсяги споживання газу 
Україною, третя група питань 
— кількість газу, що буде прока-
чуватися через українську ГТС в 
інтересах споживачів у Європі», — 
сказав посол.

На його думку, будь-яка інфор-
мація, яка з’являється в ЗМІ на цю 
тему, — це «спроба або підсилити 
чиюсь переговорну позицію, або 
послабити». «І до суті питання 

жодного відношення не має», — 
додав Зурабов.

Він також підкреслив, що готу-
ються не просто зміни до газових 
угод, а міжурядова угода між Укра-
їною та Росією з газового питання. 
«Треба мати на увазі, що угода має 
бути підписана не на один рік і не 
на два. А щонайменше на період до 
2020 року», — заявив посол.

Реалізація в Україні викрадених на 
Заході машин є бізнесом з річним 

оборотом у 10 млн. доларів, пише 
УНІАН. Чиновники зацікавлені в 
легалізації дорогих крадених авто. 
Використання краденого транспор-
ту преміум-класу для українських 
чиновників стало звичною практи-
кою, а крадіжка таких машин є біз-
несом з річним оборотом коштів в 
десятки мільйонів доларів. 

Після гучного скандалу з «Мер-
седесом» міністра юстиції Олек-
сандра Лавриновича журналісти 
видання «Фокус» з’ясували, як ві-
тчизняним можновладцям вдаєть-
ся безкарно і без жодних докорів 
сумління користуватися чужими 
автівками. Так, за словами правоза-
хисника Володимира Бойка, завдяки 
зручним законам чинуші не тільки 
їздять на викрадених на Заході ма-
шинах, а й за допомогою підставних 
фірм та фіктивних аукціонів реалі-
зують їх за відкати. 

«Чиновники різних рівнів за-
цікавлені в угоні та легалізації на 
території України дорогих машин, 
адже вони отримують такі автомобі-
лі задарма або за заниженою ціною 
купують на аукціонах», — сказав він. 

Схема реалізації викраденого 
автотранспорту досить проста. Ма-
шину, найчастіше VIP-класу, викра-
дають в Італії, Німеччині, Чехії чи 
Росії. Незабаром транспорт виявля-
ють на території України без водія 
або затримують при перетині кор-
дону з підробленими документами. 
Після цього суд конфіскує авто, а ви-
конавча служба або забирає його на 
користь держави, або виставляє на 
аукціон. Там за відкат машина за за-
ниженою ціною відходить потрібній 
людині. Головною закономірністю 
чітко напрацьованого механізму є 
те, що якщо в організованих держа-
вою торгах приймали участь близькі 

до певних чиновників структури, 
то вартість автівки занижують до 
смішного. Якщо ж на аукціон потра-
пляв незалежний учасник, вартість 
іномарки злітала до неба, і машина 
простоювала, розповів колишній мі-
ністр юстиції Роман Зварич. 

До автівок, які були реалізова-
ні потрібним людям за такою, або 
схожою схемою, можна зарахувати 
викрадену у Німеччині Audi A6, на 
якій при президенті Ющенко ка-
тався заступник міністра юстиції 
Микола Шупеня. Ще один приклад 
— викрадений у Чехії Renault Espace 
експлуатувала виконавча служба 
Київської області. Далі — Mercedes 
Benz преміум-класу, на якому, по-
при наявність законного господаря, 
їздить один із начальників відділу 
Тернопільської прокуратури. За сло-
вами члена Європейської міжнарод-
ної асоціації детективів по розшуку 
автотранспорту Стефана Решка, зу-
пинити підпільні схеми в Україні не 
зможуть навіть найпрогресивніші 
закони. «Для цього потрібне одне —
політична воля влади. Але для цього 
її представникам, як мінімум, слід 
перестати користуватись краденим 
майном», — підсумував він.
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Події
  Є ЩО ПРИХОВУВАТИ?

Європейцям не дозволили 
зустрітись із Тимошенко

Представники Парламентської 
асамблеї ОБСЄ покинули 

Качанівську колонію, так і не зу-
стрівшись з екс-прем’єром Юлією 
Тимошенко. Як розповіли віце-
президент ПА ОБСЄ Вальбурга 
Хабсбург Дуглас і член ПА ОБСЄ 
від Швеції Асе Ліндестам, вони 
звернулися до керівництва Кача-
нівської колонії з проханням нада-
ти їм можливість поспілкуватися з 
Тимошенко хоча б по мобільному 
телефону, проте керівництво коло-
нії відмовило.

Як зазначили представники 
ПА ОБСЄ, ще   одне прохання, яке 
вони висловили керівництву Ка-
чанівській колонії, — прибрати з 
камери Тимошенко систему віде-
оспостереження. За словами пред-
ставників ОБСЄ, начальник Кача-
нівської колонії Іван Первушкін 

у розмові з ними зазначив, що не 
може вплинути на ситуацію.

За словами представників 
асамблеї, вони стурбовані таким 
рішенням і поведінкою україн-
ської влади. На їхню думку, дії 
української влади спрямовані на 
те, щоб приховати від міжнародної 
громадськості умови утримання 
і стан здоров’я Юлії Тимошенко. 
Водночас європейські чиновники 
висловили здивування тим, що 
письмову відмову в можливості 
зустрічі з засудженою посольство 
Швеції отримало тільки в понеді-
лок, 5 березня, близько 11:00 дня, 
тобто в той  час, коли представ-
ники асамблеї ОБСЄ вже були у 
Харкові. 

Члени делегації зазначили, що 
ще раз спробують зустрітися з 
Тимошенко. 

  РЕАЛІЇ

Чиновники масово їздять на крадених машинах 

Путін втретє обраний президентом Росії
За результатами підрахунку голосів, 
Володимира Путіна підтримали 
майже 64% електорату. Про це 
повідомляє ЦВК Росії. На другому 
місці — представник комуністів 
Геннадій Зюганов (близько 17%). 
«Бронза» — у самовисуванця 
мільярдера Михайла Прохоро-
ва. Його підтримали приблизно 
7% росіян. Четвертим фінішував 
п’ятиразовий учасник президент-
ських виборів Володимир Жири-
новський. У лідера ЛДПР — 6%. 
Останній — лідер «Справедливої 
Росії» Сергій Миронов — з 3,5%.

Жириновський та Миронов, не 
очікуючи на офіційне оголошення 
результатів, привітали Володимира 
Путіна з перемогою. Натомість лідер 
КПРФ відмовився визнавати резуль-
тати виборів, назвавши їх нелегітим-
ними та нечесними. Прохоров нато-
мість пообіцяв своїм прихильникам 
балотуватися і надалі.

У кар’єрі Володимира Путіна 
ці вибори — треті. Вперше він став 
Президентом Росії у 2000-му. Тоді 
Путіна підтримав майже 51% елек-
торату. А на наступних президент-
ських виборах у 2004-му за Путіна 
проголосував 71% росіян. 

Перший президент України Ле-
онід Кравчук, коментуючи вибо-
ри в сусідній державі, наголосив в 
інтерв’ю газеті «Дело», що на відмі-
ну від Росії, Україні потрібен прези-
дент-демократ. 

«Україні не потрібен такий пре-
зидент, як Путін. Путін — президент 
Росії, він великодержавник, він при-
хильник великої Росії, і Росії такий 

президент потрібен, — сказав Крав-
чук і додав. — Нам потрібен прези-
дент-демократ. Я впевнений, що у 
нашому суспільстві є люди, і навіть 
ті, хто стоїть при владі зараз, посту-
пово набувають демократичні якос-
ті. Це складно, але це відбувається. 
Нічого не проходить безслідно».

Перший президент незалежної 
України вважає, що Росію багато 
чого навчили вибори у Думу. «Це був 
для них хороший урок. Росія про-
кинулася, і хотілося б, щоб вона ще 
раз не заснула», — зазначив він. «Я 
думаю, з огляду на все вищесказане, 
що Україна для Росії могла б бути 
дуже важливою країною не тільки у 
плані відносин, але і в плані взаємо-
дій у політичних, демократичних, 
духовних питаннях і так далі, - ска-
зав Кравчук і наголосив. — І немає 
потреби, скоріше навпаки, прези-

денту Путіну загострювати відноси-
ни з Україною. І немає потреби йому 
проводити політику, щоб ціна на газ 
для України була вище середньоєв-
ропейської ринкової ціни. Це навіть 
на шкоду Росії. Я думаю, що саме у 
цьому всі політсили України могли б 
підтримати Президента Януковича, 
який сказав, що крайня для нас ціна 
— 250 доларів за тисячу кубічних 
метрів газу. Тому що це стосується 
кожного».

Нагадаємо, через день після ви-
борів президента, на яких перемогу 
здобув Володимир Путін, у Москві, 
Санкт-Петербурзі та кількох інших 
містах відбулись масові протести. 
Поліція затримала 250 опозиціо-
нерів, яких згодом відпустили. Не 
зважаючи на це, опозиція готує нову 
акцію протесту, обравши для неї 
дату — 10 березня.

Долар в Україні коштує 
9,5 гривні, — експерт
Нацбанк України штучно утримує курс гривні, а ре-
альна вартість долара на сьогодні складає не 8, а 9,5 
гривні, повідомив експерт консалтингової компанії 
«Кейс-Україна» Дмитро Боярчук.  За його словами,  
восени, щоб зберегти заощадження, люди скупову-
ватимуть більше іноземної валюти. Валютного ажіо-
тажу додадуть і парламентські вибори. Традиційно, 
перед кожними виборами люди купують іноземної 
валюти на третину більше, розповів експерт. 

Малозабезпеченим обіцяють 
підвищити виплати
Президент Вiктор Янукович анонсує нову соцiальну 
програму для полiпшення життя малозабезпечених 
верств населення. Про це вiн заявив на церемонiї 
нагородження жiнок у Києвi. Янукович зазначив, 
що планується збiльшити рiвень соцiальних виплат, 
насамперед для малозабезпечених громадян. Крiм 
того, за його словами, буде запропоновано програму 
будiвництва доступного житла, зокрема йдеться про 
iпотечне кредитування.

35%
на стільки з початку 2010-го до 
початку 2012 року в Україні зріс 
розмір фактично виплачуваної 
мінімальної заробітної плати. 
Такі темпи є одним із найкращих 
показників у Європі, повідоми-
ли у секретаріаті Кабміну. 

  НОВІ ПРАВИЛА

Ув’язненим СІЗО дозволили 
лягати до лікарні

Міністерство юстиції та Мі-
ністерство охорони здоров’я 

спільним наказом затвердили по-
рядок взаємодії Державної кри-
мінально-виконавчої служби 
та закладів охорони здоров’я з 
питань надання медичної допо-
моги особам, узятим під варту. 
Так, ув’язненим СІЗО дозволили 
обирати лікарів та користуватися 
послугами швидкої медичної до-
помоги.

Наразі визначається орієн-
товний перелік закладів охорони 
здоров’я для надання медичної до-
помоги особам, узятим під варту. 
Згідно із затвердженим порядком, 
медичне обстеження ув’язнених 
має здійснюватися з моменту при-
буття до слідчих ізоляторів.

Особливу увагу буде приділено 
тілесним ушкодженням в особи 
на момент потрапляння до СІЗО, 
на що буде складена відповідна 
довідка. Упродовж доби керівни-
цтво СІЗО зобов’язане письмово 
поінформувати прокурора про 
виявлення у затриманого тілесних 
ушкоджень.

Крім того, як зазначили у 
Мін’юсті, медичне обстеження 
осіб, узятих під варту, має здійсню-
ватися у разі їх звернення зі скар-

гами до медичної частини СІЗО. У 
разі, якщо лікарі СІЗО не зможуть 
самі встановити діагноз, засудже-
ного можуть направити на ліку-
вання до стаціонарного медичного 
закладу або залучити відповідного 
лікаря-фахівця. При цьому, керів-
ництво СІЗО зобов’язано забез-
печити допуск відповідного ліка-
ря-фахівця чи направити хворого 
на лікування до обраного началь-
ником медичної частини СІЗО 
закладу охорони здоров’я. У разі 
необхідності додаткових лабора-
торних обстежень, які не можуть 
бути проведені в медичних части-
нах СІЗО, вони проводитимуться 
на базі закладів охорони здоров’я 
з визначеного переліку. До того ж 
затриманого у разі необхідності 
можуть перевезти до медичного 
закладу для лікування.

Наказом встановлюється, що 
особа, узята під варту, має право 
на вільний вибір лікаря.  Окрім 
того, закріплена норма про на-
дання медичної допомоги брига-
дою швидкої медичної допомоги. 
У свою чергу, керівництво СІЗО 
зобов’язане повідомити про це її 
родичів або законного представ-
ника. Наказ набрав чинності з 24 
лютого 2012 року.

  ГОЛОВНЕ — ПОДБАТИ ПРО СЕБЕ

Українські олігархи дали людям менше робочих місць, 
ніж закордонні

Українські олігархи, які керують 
майже всією країною, на сьо-

годні створили приблизно п’ять 
мільйонів робочих місць, тоді як за 
кордоном працює шість мільйонів 
українців. Про це заявив колишній 
голова Шевченківського району Ки-
єва Віктор Пилипишин, повідомляє 
«Газета по-українськи».

«Виходить, що наші рідні олігар-
хи, маючи у розпорядженні всю кра-
їну, створили менше робочих місці, 
ніж чужі олігархи за кордоном», —
сказав він. 

При цьому політик додав, що 
попри те, що 75% активів в країні 
перебувають у руках великих бізнес-

менів, минулого року надходження 
до державного бюджету від них ста-
новили лише 30%.

«Можемо багато говорити про 
законодавство, про його зміни, але 
поки зберігатиметься така ситуація, 
говорити про економічне покращен-
ня буде зарано. Якщо ці люди мають 
своє лобі в парламенті, куди в тако-
му випадку йти силовим структурам 
та податковим органам за наповне-
нням бюджету? Звісно, вони підуть 
до малого та середнього бізнесу», —
сказав Пилипишин.

За його словами, потрібно чітко 
окреслити критерії, за якими визна-
чатимуть середній бізнес в Україні. 

«Реально про середній бізнес у нас 
ніхто не говорить. Якщо прибуток у 
кілька мільйонів гривень, 10 людей 
працюють, то це малий чи середній 
бізнес? Насправді, середній бізнес у 
нас існує, це моя точка зору», — за-
значив він.

На думку Пилипишина, при ви-
значенні середнього бізнесу треба 
виходити не з кількості працівників 
або з обороту, а з видатків.

Як повідомлялось, найбільші фі-
нансово-промислові групи України 
за минулий рік заплатили у півто-
ра разу більше податків, ніж роком 
раніше, що свідчить про відповідне 
збільшення їх доходів.

  ПЕРЕТЯГУВАННЯ КАНАТА

Росія підпише газову угоду з 
Україною тільки після оцінки ГТС


