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У Європейського суду з прав лю-
дини є підстави для винесення 

рішення на користь екс-прем’єра 
Юлії Тимошенко й екс-голови 
МВС Юрія Луценка. Про це заяви-
ла керівник Головного управління 
з питань конституційно-правової 
модернізації Адміністрації Пре-
зидента Марина Ставнійчук «5 
каналу». «Очевидно, що можуть 
бути підстави для винесення Єв-
ропейським судом із прав людини 
рішення на користь заявників до 
Європейського суду — і Тимошен-
ко, і Луценка», — зазначила вона. 

«Мені здається, що проблеми 
кожного цього судового проце-
су, пов’язаного і з Тимошенко, і з 
Луценком, виходять на системні 
проблеми реалізації правосуддя. 
Та хочу зауважити, що реально ж 
ці проблеми не виникли сьогодні», 
— додала пані Ставнійчук.

Що стосується здоров’я Юлії 
Тимошенко, то, згідно з висновка-
ми німецьких лікарів (документ 
знаходиться у розпорядженні 
адвоката Сергія Власенка), екс-
прем’єр є непрацездатною, повідо-
мляє прес-служба «Батьківщини».

У висновку наголошується, що 
Тимошенко відчуває біль із верес-
ня 2011 року, що обмежило її рух-
ливість.

«Синдроми такого виду викли-
кають надзвичайно сильні болі, 
які часто не вдається вгамувати 
вживанням протизапальних ме-
дикаментів. Недостатнє лікування 
протягом тривалого часу призво-
дить до хронізації болів, остаточне 
вгамування яких часто вимагає 
багатьох тижнів, а іноді й місяців», 
— ідеться у висновку німецьких 
медиків. 

Власенко також повідомив, що 

німецькі лікарі пропонують для 
лікування Тимошенко виконувати 
рекомендації колишнього міністра 
охорони здоров’я Миколи Полі-
щука.

«Вони повинні бути застосо-
вані без обмежень», — підкреслив 
захисник.

За його словами, іноземні лі-
карі також зазначили, що на такій 
стадії захворювання пацієнта не 
можна лікувати в умовах навіть ні-
мецької в’язниці.

«Причини цього полягають у 
комплексності необхідних заходів 
і у потребі експертизи для терапії 
за даними хронічної картини за-
хворювання. Тобто з 5 листопада 
(2011 року) Юлію Тимошенко не 
лікували, тому тепер лікування 
мусить бути складним і комплек-
сним. Ось це висновки німецьких 
лікарів», — підкреслив Власенко.

Є сподівання, що Європей-
ський суд винесе вирок на користь 
засудженої.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Бінья-
мін Нетаніягу в інтерв’ю міс-

цевому телебаченню назвав при-
близні строки можливого удару 
по Ірану, передає «Лента». За його 
словами, рахунок ведеться на міся-
ці: «Ми не будемо стояти з секун-
доміром і чекати. Йдеться не про 
дні чи тижні, але й не про роки. 
Результатом (удару) повинна стати 
ліквідація загрози появи ядерної 
зброї в руках Ірану».

Також прем’єр-міністр відзна-
чив, що війни не хоче, проте сум-
нівається у тому, що дипломатичні 
засоби тиску на Тегеран спрацю-
ють. На його думку, Ізраїль не має 
права на помилку в цьому питанні: 

«Якщо ми вчинимо неправильно і 
не попередимо одержання Іраном 
ядерної зброї, то кому ми будемо 
пояснювати свої дії? Історикам? 
Попереднім поколінням і поко-
лінням наступним, які ніколи не 
з’являться на світ?».

Раніше міністр оборони США 
Леон Панетта заявив, що, за його 
даними, Ізраїль може провести 
воєнну операцію проти ядерних 
об’єктів Ірану наприкінці весни — 
на початку літа поточного року.

Президент США Барак Обама 
закликає ізраїльське керівництво 
не поспішати з війною й дати час 
санкціям. На його думку, можли-
вості мирного вирішення конфлік-
ту все ще не вичерпані. Та Нета-
ніягу, виступаючи у Вашингтоні, 
уже заявив, що часу практично не 
залишилось, а всі методи тиску на 
Іран довели свою неефективність.

Іранські офіційні особи при 
цьому фактично підтверджують 
правоту Нетаніягу, заявляючи, що 
жодні санкції не змусять їхню кра-
їну відмовитися від продовження 
досліджень у ядерній сфері.

Нагадаємо, Захід й Ізраїль під-
озрюють Іран у намірі розробити 
й створити ядерну зброю. Тегеран 
такі підозри категорично відкидає, 
заявляючи, що його ядерна про-
грама має винятково мирний ха-
рактер.
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  СЕРЕД НАЙБІДНІШИХ

Зарплати українців лише 
на 30 євро вищі, ніж у білорусів

Статистика показала, що у Схід-
ній Європі найменші зарплати 

отримують білоруси, а найбільші 
— поляки. Українці у цьому рей-
тингу опинилися на передостан-
ньому місці.

Так, за даними національних 
статистичних служб за грудень 
2011 року, в Польщі номінальні 
зарплати (без вирахування подат-

ків) складають 945 євро. На 80 євро 
менше в середньому заробляють 
естонці. Здивували зарплати росі-
ян (721 євро): у середньому вони 
виявилися вищими, ніж зарплати 
латишів (676 євро) і литовців (630 
євро), пише «Дело».

На жаль, Україна опинилася на 
передостанньому місці (287 євро), 
випередивши Білорусь лише на 30 
євро (257 євро).

Нагадаємо, за даними Пенсій-
ного фонду, лише 100 тисяч, або 
0,7%, працевлаштованого населен-
ня України отримують легальну 
зарплату, що перевищує 18 тисяч 
гривень і є більш-менш наближе-
ною до європейського рівня (дві-
три тисячі євро).

Як повідомлялося, на початку 
поточного року середня зарплата 
по Україні знизилася в порівнянні 
з груднем 2011 року на 10,8%, або 
на 332 гривні — до 2722 гривень.

  ДРЕС-КОД  АКТУАЛЬНО

Львівські водії 
маршруток 
їздитимуть 
у краватках

Війна з Іраном може початися 
через кілька місяців?

Починаючи з 8 березня у Львові, 
на одному з радіальних марш-

рутів запровадили єдиний стандарт 
одягу для водіїв. Отже, на маршруті 
усі водії працюватимуть у блакитних 
сорочках і темних краватках, пере-
дають «Коментарі».

«Єдиний стандарт одягу водіїв 
у Європі — це нормальна практика. 
Водії, як і будь-які інші працівники, 
повинні дотримуватися корпора-
тивної етики. Вже тривалий час ба-
гато говорили про необхідність змін, 
про покращення якості та культури 
перевезень. Саме тому таку прак-
тику ми запроваджуємо вже цього 
тижня на радіальному маршруті 
№3а. Згодом на такий стандарт ро-
боти переведемо й інші маршрути», 
— зазначив заступник начальника 
управління транспорту та зв’язку 
Андрій Білоус.

Як повідомили в управлінні, до 
всього ж зупинки на цьому марш-
руті облаштують спеціальними та-
бличками, де будуть детально роз-
писані графіки руху. 

«Наразі визначаємо, на яких 
саме зупинках громадського тран-
спорту встановимо ці таблички. 
Саме йдуть перемовини з фірмою, 
яка друкуватиме таку інформацію», 
— уточнив пан Білоус.

Президент доручив підвищити пенсії та виплатити 

знецінені внески Ощадбанку СРСР

Президент України доручив уряду 
здійснити поетапний перерахунок 
пенсій, а з 1 травня поточного 
року переглянути розмір пенсій 9 
мільйонів пенсіонерів, які вийшли 
на пенсію до 2008 року, щоб розмір 
виплат зріс мінімум на сто гривень 
на місяць.

Віктор Янукович також висту-
пив із ініціативою збільшити ви-
плату за вислугу років військовос-
лужбовцям на 165 грн. на місяць і 
підвищити на 30-50% розмір виплат 
1 млн. учасників війни. 

За його словами, необхідно та-
кож удвічі збільшити одноразову до-
помогу до Дня Перемоги інвалідам 
війни — до 1720-2200 грн. «Я думаю, 
що настав час публічно брати на 
себе зобов’язання щодо суттєвого 
підвищення соціальних стандартів 
для найбільш вразливих категорій 
населення», — сказав глава держа-
ви. Пенсії для військовослужбовців 
буде підвищено, починаючи вже з 1 
липня поточного року. 

Глава держави також підкреслив, 
що 173 тисячі членів сімей померлих 
інвалідів війни потребують поліп-
шення допомоги. Щоби зрівняти 
виплати, Президент доручив уже 
в травні поточного року провести 
перерахунок, за підсумками якого 
сума до виплати зросте на 119 грн.

Також гарант доручив уряду за-
безпечити виплату в червні-грудні 
2012 року 6 мільйонам вкладників 
Ощадбанку колишнього СРСР ком-

пенсації знецінених внесків у розмі-
рі до тисячі гривень. 

Крім того, Янукович пообіцяв, 
що вже з травня поточного року на-
селення зможе взяти кредити за дер-
жпрограмою на купівлю житла під 
2-3% річних у гривні терміном на 10-
15 років. «З травня почне працювати 
державна іпотека — програма кре-
дитування під житлове будівництво. 
Вартість кредитів для людей стано-
витиме не більше ніж 2-3%. Решту 
компенсує банкам держава. Терміни 
таких кредитів будуть розраховані 
на 10-15 років», — сказав він.

Президент зазначив, що реаліза-
ція цієї програми дозволить заван-
тажити будівельні компанії, ство-
рити нові робочі місця, підвищити 

обсяг виробництва вітчизняних бу-
дівельних матеріалів, підняти попит 
на українську металопродукцію. 

«Окрім вирішення соцпитань, 
програма забезпечення доступним 
житлом сприятиме, безумовно, 
економічному розвитку держави. 
Завдяки впровадженню іпотечної 
програми внутрішній ринок пови-
нен отримати новий поштовх, нову 
якість економіки», — сказав глава 
держави.

Крім того, Президент доручив 
Прем’єр-міністрові України Миколі 
Азарову щорічно скорочувати черги 
на житло.

Президент назвав «ганьбою» той 
факт, що люди в регіонах стоять у 
черзі на житло по 20-25 років.

Намісник Києво-Печерської 
лаври готовий замінити 
митрополита Володимира 
Намісник Києво-Печерської лаври митрополит Виш-
городський і Чорнобильський Павло розповів, що 
може стати предстоятелем УПЦ МП. За його слова-
ми, всі архієреї, що досягли 45-річного віку, можуть 
здобути цей чин. «Згрішу перед Богом, якщо скажу, 
що хочу бути предстоятелем. Але якщо буде на це 
Божа воля, то прийму її зі смиренням, трепетом і 
вдячністю», — зазначив він. 

Рейтинг Обами впав до 
історичного мінімуму 
Рейтинг президента США Барака Обами впав до іс-
торичного мінімуму. Зараз його діяльність підтримує 
лише 41% американців, хоча ще в лютому цей показник 
сягав 50%. Такими є дані опитування, проведеного на 
замовлення New York Times і CBS News. Це найнижчий 
результат за весь період президентства Обами (з 2009 
року). Термін повноважень чинного глави Штатів за-
кінчується восени, і 6 листопада відбудуться вибори. 
Суперником Обами, як очікується, стане республіка-
нець Мітт Ромні.

412
стільки мільйонів доларів за 
підсумками 2011 року склав 
експорт української продукції 
до Республіки Білорусь, із яких 
експорт готової продукції ста-
новив близько 235,4 мільйона 
доларів.

  УПОРАЛИСЯ

Греції вдалось уникнути дефолту

Уряд Греції офіційно заявив про 
успіх операції з обміну борго-

вих зобов’язань, що означає те, що 
Афінам вдалось уникнути дефол-
ту. 

Грецьке міністерство фінансів 
заявило, що з умовами угоди пого-
дилися 85,8% приватних власників 
облігацій, повідомляє Бі-Бі-Сі. Для 
того, щоб обмін відбувся, Афінам 
необхідно було отримати згоду не 
менше ніж 75% кредиторів.

Уряд Греції дав зрозуміти, 
що йому вдалося отримати згоду 
більшості своїх приватних креди-

торів на угоду з обміну боргових 
зобов’язань і уникнути дефолту. 
Крайній термін, до якого Греція 
повинна була домовитися з інвес-
торами, закінчився 8 березня о 
20:00 за Гринвічем.

На тлі оптимістичних заяв уря-
ду Греції акції на біржових торгах в 
Афінах піднялися в ціні на 4%, що 
привело до зростання інших фон-
дових індексів. Німецький і фран-
цузький індекси виросли на 2,5%, 
а британський FTSE 100 набрав 
1,2%. Американський Dow Jones 
також виріс, але тільки на 0,6%.

  ПОГЛЯД

У Європарламенті вважають, що вибори в Україні 
будуть фінальною точкою

Депутат Європарламенту Ма-
рек Сівець вважає, що наступні 

парламентські вибори в Україні ви-
рішать майбутнє відносин Україна 
— ЄС. Про це Сівець сказав під час 
зустрічі з делегацією Національної 
спілки журналістів України. «Вибо-
ри стануть фінальною точкою, коли 
відносини між Україною та ЄС бу-
дуть вирішені», — зазначив депутат.

При цьому Сівець наголосив, що 

питання не в тому, щоб одна україн-
ська партія заявила, що вибори були 
чесними та прозорими, а інша — ні, 
а в тому, щоб вибори були визнані 
чесними та прозорими міжнарод-
ною спільнотою. Позитивною сто-
роною підготовки до українських 
виборів Сівець назвав появу нового 
закону про вибори, який був схва-
лений як представниками більшос-
ті, так і опозиції, хоча сам закон, на 

його думку, є «дуже поганим».
Депутат Європарламенту також 

висловив думку, що до виборів на-
вряд чи варто очікувати прориву у 
відносинах між Києвом і Брюсселем. 
«До виборів я не очікую прогресу», 
— сказав він. 

«Коли вам кажуть, що йдеться 
суто про технічні проблеми, не вір-
те. Це винятково політичне питан-
ня», — додав Сівець.

  Є НАДІЯ

На Банковій визнали, 
що Європейський суд може 
виправдати Тимошенко


