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За рік, що минув із моменту 
ухвалення заборони на носін-

ня паранджі у Франції, там було 
оштрафовано понад 300 жінок.

387 жінок, заарештованих за 
носіння паранджі, провели в по-
ліцейських відділках від 1,5 до 3 
годин, передає ТСН. 88% із затри-

маних — француженки, при цьо-
му 35% є корінними мешканками 
Франції.

Рішення по 312 випадках були 
винесені міністерством юстиції 
таким чином: 10 отримали усне 
попередження, ще 302 жінки стали 
учасницями кримінальних справ.

На сьогодні сума штрафу за 
носіння паранджі в громадських 
місцях у Франції становить 150 
євро. Для чоловіків, які змушують 
жінок носити паранджу, перед-
бачений штраф у розмірі 20 тисяч 
євро.

Загалом на території республі-
ки проживає близько 2000 жінок, 
які надягають цю частину гарде-
роба. Раніше міністр внутрішніх 
справ Клод Жеан оголосив, що 
після ухвалення закону кількість 
жінок в уборах, що закривають об-
личчя, скоротилася вдвічі. Одна-
че критики закону вважають його 
утиском прав людини, особливе 
обурення він викликав у мусуль-
манській громаді Франції.

Учителі й медичні працівники 
одного з районів Бухарської 

області Узбекистану одержали 
частину чергової зарплати кур-
чатами, завезеними з Сербії.

За словами одного з освітян, 
який назвався Одилем, роздача 
курчат має примусовий харак-
тер. 

«Нас змусили взяти по десять 
курчат, — розповів викладач. — 
Кожне сербське курча оцінене 
в 5,5 тисячі сумів (3 долари за 
державним курсом, 2 долари за 
курсом «чорного» ринку), місце-
ві курчата дешевші. Але відмови-
тися від птиці ми не можемо, нас 
зобов’язали її брати».

Одначе місцеві чиновники 
стверджують, що кампанія з 
роздавання курчат проводиться 
на добровільній основі. Причо-
му тамтешня влада оцінює її як 
досить успішну й уже має на-
мір поширити таку практику на 
інші райони області. За даними 
місцевих ЗМІ, у Ташкенті роз-
глядається питання й про замі-
ну державних виплат на роздачу 
телят, цього разу — українського 
походження.

На думку експертів, такими 
програмами узбецька влада на-
магається скоротити витрати 
бюджету в умовах дефіциту го-
тівки. 

У цей час середня зарплата 
по республіці, згідно з офіційни-
ми даними, еквівалентна 320 до-
ларам США. Одначе за межами 
столиці Узбекистану ця цифра 
навряд чи перевищує сотню «зе-
лених».
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Події
  ДЕ ПРАВДА?

Аваков заперечує домашній арешт

Колишній губернатор Харків-
ської області називає заяву 

Генпрокуратури про те, що суд по-
садив його під домашній арешт, 
брехнею. Про це він написав на 
своїй сторінці в мережі Facebook.

«Усе, що прочитав у стрічках 
новин із трансляції повідомлень 
Генпрокуратури України, просто 
вражає черговою нахабною брех-
нею», — написав він.

«Тому коротко: суд Рима ухва-

лив рішення щодо мого звільнення 
без усяких умов — ні домашнього 
арешту, ні підписки про неви-
їзд, ні відміток у поліції... й інших 
дурниць і брехні, яку тиражувала 
Генпрокуратура, — немає», — за-
явив Аваков. «Повна, безумовна 
свобода», — додав він.

Він також зазначив, що у разі 
таких неправдивих заяв із боку 
Генпрокуратури він подасть по-
зов про дифамацію. «Прокуратура 
стомила. Буду фіксувати й викри-
вати брехню. Піде позов про ди-
фамацію», — заявив він. Аваков 
також пообіцяв, що надасть доку-
мент із перекладом.

Крім того, екс-губернатор Хар-
ківської області, лідер облоргані-
зації партії «Батьківщина» Арсен 
Аваков заявив, що має намір бало-
туватися у Верховну Раду ниніш-
ньої осені. «Я буду брати участь у 
виборчому процесі. Жодних про-
блем, аби балотуватись у складі, 
скажімо, партійного списку, в мене 
на сьогодні нема», — сказав Ава-
ков у телефонному інтерв’ю теле-
каналу ТВі.

  ІНІЦІАТИВА

  КРИЗА ПІДПИРАЄ

Українці пропонують 
вболівальникам Євро-2012 
безкоштовне житло

Узбецьким 
учителям 
видали зарплату 
курчатами

Українці запрошують іноземних 
уболівальників безкоштовно зу-

пинятися у них на Євро-2012. Така 
реакція громадськості на штучно 
завищені ціни на готельні номери, 
пише «Німецька хвиля».

Подекуди за ніч під час прове-
дення єврочемпіонату українські 
готелі просять удесятеро більше 
звичайної ціни. І це при тому, що 
далеко не всі готелі відповідають 
міжнародним стандартам або навіть 
задекларованій «зірковості».

Аби не зганьбити країну перед 
гостями, українців закликають без-
коштовно селити іноземців у себе в 
домівках. Із такою ініціативою ви-
ступив депутат Харківської облради 

Іван Варченко. Низка громадських 
організацій із Донецька, Харкова, 
Львова та Києва вже підтримали цю 
ідею та створили ініціативу «Ласка-
во просимо! Welcome to Ukraine». Її 
вже оформили у соціальній мережі 
Facebook. 

До цієї групи вже приєдналося 
дві сотні користувачів із України та 
європейських країн. Перші розмі-
щують свої пропозиції безкоштов-
ного житла, інші — шукають можли-
вості відвідати Україну та чемпіонат 
за невеликі гроші. 

Ініціатори акції сподіваються, 
що і після футбольного чемпіона-
ту іноземці захочуть повернутися в 
Україну ще раз.

В Україні прийнято новий Кримінально-
процесуальний кодекс

У ніч із четверга на п’ятницю Верхо-
вна Рада України прийняла в цілому 
проект нового Кримінально-про-
цесуального кодексу. Основними 
напрямами реформування кримі-
нального судочинства, відповідно 
до нового КПК, є створення рівних 
можливостей для кожної зі сторін у 
кримінальному процесі та реальне 
впровадження у кримінальне су-
дочинство принципу змагальності, 
за якого результат розгляду судом 
конкретного випадку притягнення 
особи до кримінальної відповідаль-
ності залежатиме винятково від 
обґрунтованості позиції сторін.

Відповідно до положень КПК, 
слідчий і прокурор позбавляються 
фактично монопольного права на 
подання доказів, оскільки кожна зі 
сторін кримінального провадження 
матиме рівні можливості у збиранні 
доказів, допомозі суду в цьому, якщо 
при отриманні доказів виникати-
муть труднощі, а також у наданні 
зібраних доказів суду для доведен-
ня винності або невинності особи у 
вчиненні злочину.

Шляхом запровадження нового 
порядку суд зможе ґрунтувати свої 
висновки винятково на тих свідчен-
нях, які він безпосередньо отримав 
від сторін кримінального прова-
дження у судовому засіданні або які 

були надані слідчому судді у судово-
му засіданні під час досудового роз-
слідування.

Процесуальне керівництво роз-
слідуванням здійснюватиме про-
курор, який даватиме доручення 
слідчим (співробітникам органів 
внутрішніх справ України, Служ-
би безпеки України, органу, що 
здійснює контроль за додержан-
ням податкового законодавства) 
і прийматиме або погоджуватиме 
ключові процесуальні рішення (по-
відомлення особі про підозру, звер-
нення з клопотаннями до слідчого 
судді, складення обвинувального 
акта тощо). Крім того, функцію з 
представництва державного обви-
нувачення у суді у конкретній справі 
буде покладено саме на того про-
курора, який здійснював нагляд за 
дотриманням законів органами, які 
проводили досудове розслідування.

Також об’єднуються досі відо-
кремлені стадії дізнання і досудово-
го слідства в одну — досудове роз-
слідування, яке розпочинатиметься 
з моменту надходження інформації 
про вчинений злочин до право-
охоронних органів, яка обов’язково 
вноситься до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань.

Необхідність прийняття фор-
мального акта для порушення кри-
мінальної справи (нині — постанова 

про порушення кримінальної спра-
ви) КПК також не передбачена.

Оперативно-розшукова діяль-
ність, пов’язана з розслідуванням 
злочину, та слідство здійснювати-
муться у рамках єдиного процесу 
розслідування, а всі процесуальні 
дії (оперативно-розшукові та слідчі) 
зможуть проводитись лише після 
початку кримінального проваджен-
ня у справі.

Винятково за рішенням слідчого 
судді пропонується здійснювати: об-
рання запобіжних заходів і продо-
вження їхніх термінів; негласні слід-
чі дії, що обмежують конституційні 
права осіб; накладення арешту на 
майно; примусовий привід; накла-
дення грошового стягнення за неви-
конання процесуальних обов’язків; 
відсторонення від посади тощо.

Також кодексом передбачена 
ліквідація можливості відправлення 
справи на додаткове розслідування, 
що досі призводить до необґрунто-
ваного затягування розгляду справ.

Також уводиться спрощена 
форма розслідування та судового 
розгляду кримінальних проступ-
ків. Зокрема, запроваджується нова 
категорія «кримінальні правопору-
шення», яка буде поділятися на зло-
чини та кримінальні проступки за 
критерієм тяжкості.

Окрім того, передбачена можли-
вість укладення угоди між прокуро-
ром та обвинувачуваним про визна-
ння винності й угоди про примирення 
між потерпілим та обвинувачуваним, 
що дасть змогу скоротити час кри-
мінального провадження, оскільки 
одразу після досягнення угоди прова-
дження невідкладно надсилається до 
суду для її затвердження.

При цьому Верховна Рада від-
мовилася підтримати поправку до 
Кримінально-процесуального ко-
дексу від опозиції щодо права жур-
налістів на захист своїх джерел.  

Азаров обіцяє підвищувати 
пенсії раз у квартал
У 2013 році розмір пенсій і зарплат буде підвищуватися 
ще чотири рази. Про це заявив Прем’єр-міністр Микола 
Азаров. «На наступний рік ми також плануємо чотири-
кратне, раз у квартал, підвищення пенсій і заробітних 
плат», — сказав він. При цьому Азаров спростував 
звинувачення в тому, що соціальні ініціативи Президен-
та Януковича пов’язані з виборами Ради. «Це системне 
підвищення пенсій і заробітних плат, яке уряд і далі буде 
реалізовувати», — заявив Прем’єр. 

Грузія продасть до 25% 
національних залізниць 
Грузія має намір приватизувати до 25% акцій на-
ціональних залізниць у рамках IPO. Лістинг GDR 
«Грузинської залізниці» на Лондонській фондовій 
біржі очікується у травні 2012 року, повідомляє 
агентство «Інтерфакс» із посиланням на прес-
службу компанії. Виручка в 2011 році склала 
$285,8 мільйона, більше 95% припало на ванта-
жоперевезення. Компанія має намір виплачувати 
щонайменше 30% чистого прибутку у вигляді 
дивідендів.

  РЕАЛІЇ

73%
стільки українців категорично 
проти того, щоб продати свій го-
лос за гроші на парламентських 
виборах-2012. Таку думку ви-
словили респонденти соцопи-
тування, проведеного фондом 
«Демократичні ініціативи». 

  ЗА НЕПОСЛУХ

У Франції за носіння паранджі 
штрафують жінок

Українці платять одні з 
найдорожчих у світі кредитів 

Поки влада обіцяє доступне 
житло та недорогу іпотеку, 

середня реальна ставка кредиту 
на нове житло на початку березня 
склала від 17% до 18,5% річних за-
лежно від терміну позики й роз-
міру авансового платежу. Дорожче 
житло обходиться лише громадя-
нам країн Латинської Америки — 
20-30%. Навіть у Росії, де іпотека, 
за оцінками аналітичного центру 
Penny Lane Realty, недоступна для 
70% населення, процентна ставка 
плаває навколо 12-13%, пишуть 
«Коментарі». 

У Туреччині та Греції вона до-
ходить до 8%, в США становить 
близько 5-6%, в країнах же Захід-
ної Європи реально взяти іпотеку 
під 4-4,5%. Варто також зазначи-
ти, що згідно з рейтингом Doing 
business, який щорічно складає 
Світовий банк, Україна в 2011 році 
стала світовим лідером за кількіс-
тю сплачуваних податків. Експер-
ти підрахували, що український 
бізнес у тій або іншій формі випла-
чує 135 різних податків. Румунія, 
яка йде на другому місці, значно 
відстала — в цій країні існує тіль-
ки 113 податків. Інші ж країни не 

дотягують і до сотні. Правда, в са-
мій Державній податковій службі 
України спростували цю інфор-
мацію. Мовляв, автори рейтингу 
підрахували не тільки податки, а 
й різні обов’язкові платежі (Пен-
сійний фонд, Фонд соцстраху та 
інше). 

А втім, українському бізнесу 
від цього не легше — платити все 
одно доводиться більше всіх у сві-
ті.

  ТУДИ, ДЕ КРАЩЕ

Регіон Італії з центром у Мілані хоче 
приєднатися до Швейцарії

В італійській Ломбардії (зі столи-
цею в Мілані) розпочався збір 

підписів за відділення регіону від 
Італії та приєднання його до Швей-
царії. Якщо вдасться зібрати більше 
500 тисяч підписів, питання можна 
буде виносити на загальнонаціо-
нальний референдум.

Поки за кілька днів петицію під-
писало більше 20 тисяч людей. Ім-
пульс ідеї приєднання Ломбардії до 
Швейцарії дав федеральний радник 
швейцарського уряду Улі Морер. 
Наприкінці березня в інтерв’ю іта-
лійській пресі чиновник заявив, що 
особисто він «позитивно ставить-
ся до ідеї входження Ломбардії до 

Швейцарії на правах 27-го кантону».
Після цього в Інтернеті з’явилася 

анонімна петиція (petizionionline.it), 
що закликає італійців підтримати 
«відхід» Ломбардії до Швейцарії. 
«Ломбардія платитиме менше подат-
ків, стане частиною передової краї-
ни з ефективним управлінням, що 
дотримується політичного нейтра-
літету, на яку не можуть вплинути 
ЄС і США. Регіон перейде на швей-
царський франк, рівень інфляції 
знизиться, дорожнє мито зменшить-
ся, і, найголовніше, ми продовжимо 
розмовляти італійською, зберігаючи 
наші традиції», — цитує авторів пе-
тиції італійська газета Il Giornale.


