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Міністерство юстиції оприлюд-
нило звіт про рівень корупції в 

Україні. Документ складений відом-
ством уперше. У ньому йдеться, що 
рівень корупції в Україні має дуже 
високі показники та залишається 
стабільним упродовж останніх деся-
ти років. При цьому 83% населення 
сприймають корупцію як звичайне 
явище, а факти корупції зафіксовані 
практично в усіх сферах життя. 

Згідно зі звітом, пише «Коррес-
пондент», один із найвищих рівнів 
корупції відзначений у судах. Так, 
12% українців стикалися з корупці-
єю під час судових розглядів. Біль-
шість сум, які платили громадяни, 
перевищує 2000 гривень, — ідеться 
в звіті.

 При цьому за вчинення коруп-
ційних діянь прокуратурою при-
тягнуто до кримінальної відпові-

дальності 1330 осіб за минулий рік. 
Більшість із них — 624 людини — це 
місцеві чиновники. На другому місці 
— 385 чоловік — співробітники ор-
ганів внутрішніх справ.

Крім того, в звіті Мін’юсту на-
голошується, що в 2011 році система 
охорони здоров’я за рівнем корупції 
«наздогнала судову систему та мілі-
цію». Автори звіту вказують, що при 
первинному зверненні до медиків 
неофіційна подяка лікарю може до-
сягати 200 гривень. «Під час ліку-
вання в стаціонарі 15,4% пацієнтів 
платили особисто лікарю до 200 гри-
вень, 40% — до 500 гривень, 16,9% 
— до тисячі гривень. Неофіційні 
витрати пов’язані з забезпеченням 
медикаментами, їжею, медичними 
маніпуляціями, уколами. 30,3% гро-
мадян платили медикам до або після 
операції», — наголошується в доку-
менті.

Однією з найбільш корумпова-
них є сфера освіти. Близько 53% гро-
мадян стикалися з корупцією в дер-
жавних і комунальних навчальних 
закладах. Вона, зокрема, проявля-
ється у вигляді благодійної допомо-
ги, яку зобов’язані надавати батьки, 
при цьому розмір хабарів збільшу-
ється з віком учня. Неофіційні ви-
трати в середньому складають: у ди-
тячих садках — до 1000 гривень на 
рік, у школах — до 1500, у вузах — до 
6000 гривень.

За результатами першого туру 
президентських виборів у 

Франції, що відбувся 22 квітня, лі-
дирує кандидат від Соціалістичної 
партії Франсуа Олланд, за якого 
проголосували 28,6% виборців. 

Чинний президент Ніколя 
Саркозі набрав після опрацюван-

ня майже всіх бюлетенів 27,1% го-
лосів. Олланд і Саркозі виходять 
у другий тур, який відбудеться 6 
травня.

Несподіванкою голосування 
став результат, отриманий ліде-
ром праворадикального «Націо-
нального фронту» Марін Ле Пен. 
За неї проголосували понад 18% 
виборців. Зараз її позиція роз-
глядається як вирішальна для ви-
значення остаточного переможця 
президентських виборів.

Слідом за Ле Пен із 11,12% 
йде її головний ідеологічний су-
перник — лідер «Лівого фронту» 
Жан-Люк Меланшон. На п’ятому 
місці з 9,11% голосів лідер «Демо-
кратичного руху» Франсуа Байру. 
Решта кандидатів набрали менше 
3% голосів. Явка склала 80,43% ви-
борців.

Центральна виборча комісія 
нагадала політичним силам, 

які братимуть участь у виборах 
до Верховної Ради, правила роз-
дачі гречки перед виборами. 

«Забороняється проводити 
передвиборчу агітацію, що су-
проводжується наданням вибор-
цям, закладам, установам, орга-
нізаціям коштів або безоплатно 
чи на пільгових умовах товарів 
(окрім тих, які містять партійну 
символіку і вартість яких не пе-
ревищує 3% мінімального розмі-
ру заробітної плати), а також на 
таких умовах послуг, робіт, цін-
них паперів тощо», — йдеться в 
роз’ясненні ЦВК, прийнятому в 
понеділок, 23 квітня. 

Нагадаємо, мінімальна зарп-
лата з 1 квітня становить 1094 
гривні, 3% від якої — 32,82 грив-
ні. «Особи, винні у порушенні 
законодавства, будуть притягу-
ватися до кримінальної, адмі-
ністративної або іншої відпові-
дальності відповідно до порядку, 
встановленого законом», — під-
креслюється в роз’ясненні ЦВК. 

Парламентські вибори про-
йдуть в Україні 28 жовтня 2012 
року. До того часу мінімальна 
зарплата підвищиться до 1118 
гривень.
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  ГОТУЄМОСЬ ДО ВИБОРІВ

Партія регіонів уже визначилася, 
хто вестиме передвиборчу 
кампанію

У понеділок, 23 квітня, відбулася 
політрада Партії регіонів, на 

якій розписали ролі на період пе-
редвиборчої кампанії. 

Секретар РНБОУ Андрій Клю-
єв офіційно призначений керівни-
ком штабу ПР на парламентських 
виборах. При цьому, як стверджу-

ють джерела, кожного мажоритар-
ника та «списочника» затверджу-
ватиме особисто Віктор Янукович.

Уже відомо, що секретар РНБО 
Андрій Клюєв найближчим часом 
планує піти у відпустку. Головне 
завдання — набрати достатню 
кількість днів і дотягнути до кан-
дидатської відпустки, яка перед-
бачена для всіх претендентів на 
парламентський мандат, тобто до 
середини серпня. 

«Докандидатську» відпустку 
Клюєв має намір «закрити» за ра-
хунок: 55 днів планової відпустки 
чиновника 1 рангу; 15 днів від-
пустки за свій рахунок і 21 дня 
відпустки за особливі заслуги. Без 
відриву від виробництва ідеологі-
єю кампанії керуватиме Борис Ко-
лесніков, а самою виборчою кам-
панією — Сергій Тігіпко. Список 
ПР очолить Микола Азаров. 

  ПРАВИЛА ГРИ

ЦВК дозволила 
роздавати перед 
виборами гречки 
на 33 гривні

Юлія Тимошенко оголосила голодування 
через жорстоке побиття

Лідер опозиції Юлія Тимошенко 
оголосила голодування через 

побиття і жорстоке поводження з 
нею. Про це на брифінгу біля Кача-
нівської колонії повідав захисник 
екс-прем’єра Сергій Власенко, циту-
ючи заяву Юлії Тимошенко, йдеться 

на сайті БЮТ. За його словами, Юлія 
Тимошенко не вживає їжу з 20 квіт-
ня.

Сергій Власенко повідомив, що у 
п’ятницю, 20 квітня, вже після закін-
чення робочого дня, екс-прем’єру 
надали висновки німецьких лікарів, 

які не рекомендували їй проходити 
лікування в лікарні «Укрзалізниці». 
Юлія Тимошенко, ознайомившись 
із цими висновками, заявила, що не 
їхатиме до лікарні доти, доки не зу-
стрінеться зі своїм захисником. 

«Такої можливості їй не нада-
вали», — зазначив Власенко. Після 
цього кудись вивели її співкамер-
ницю, а близько 21:00 до Тимошен-
ко в камеру зайшли троє кремезних 
чоловіків, серед яких був заступник 
керівника колонії майор Коваленко. 
Вони накрили її простирадлом і на-
магалися підняти, незважаючи на те, 
що Юлія Володимирівна заявила, що 
не готова їхати до лікарні.

«Юлія Тимошенко, звичайно, 
злякалася, почала пручатися, після 
цього отримала удар у живіт і втра-
тила свідомість», — сказав Власенко, 
додавши, що вона прийшла до тями 
вже в лікарні. 

Сергій Власенко повідомив, що 
особисто бачив гематоми та синці на 
тілі Юлії Тимошенко. Саме цим він 
пояснює те, що до лідера опозиції 
чотири дні не пускали адвоката.

На курорти Єгипту повернулись 
акули
Міністерство у справах навколишнього середовища 
Єгипту попередило про небезпеку появи неподалік від 
узбережжя Шарм-ель-Шейху агресивних акул-мако, 
повідомляє «Дзеркало тижня». Одну з таких акул по-
мітили на мілководді біля пляжу Наама-Бей, її довжина 
була приблизно 2,5 метра. Поява в цьому районі акули, 
яка зазвичай водиться на глибині не менше 150 метрів, 
є незвичайною і потенційно небезпечною, проте, як 
повідомляє відомство, вживати яких-небудь екстрених 
заходів не потрібно.

У Польщі хочуть підвищити 
пенсійний вік до 67 років
Уряд Польщі узгодив підняття пенсійного віку 
громадян країни до 67 років. Про це повідомив 
голова Ради міністрів Польщі Дональд Туск, пише 
Укрінформ.  Згідно з проектом, пропонується 
кожні чотири місяці підвищувати пенсійний вік 
на один місяць. Завдяки цьому чоловіки вихо-
дитимуть на пенсію у 67 років уже з 2020 року, 
жінки — з 2040-го. Президент Польщі Броніслав 
Коморовський заявив, що не має наміру затриму-
вати пенсійну реформу.

  ВСЕ ПІД КОНТРОЛЕМ

45,3
стільки млн. гривень субсидії у 
січні-березні отримали українці 
на оплату житлово-комуналь-
них послуг. Це на 16 мільйонів 
гривень (16,1%) менше, ніж у 
той же період 2011 року.

  ЛЯКАЮТЬ ЦІНИ

Німці масово відмовляються їхати на Євро-2012 
до України 

Євро-2012 втрачає вболівальників 
іще до початку турніру через ви-

сокі ціни на проїзд і готелі, а також 
погану репутацію України в Європі, 
йдеться в сюжеті ТСН.

Агенти єдиного в Німеччині ту-
роператора, що спеціалізується на 
подорожах в Україну, спантеличені 
таким становищем. «Коли авіаквит-
ки шалено дорогі, то залишається 
поїзд, а «Укрзалізниця» досі не має 
розкладу потягів на літо! І це за 
п’ять тижнів до Євро! А коли вони 
збираються продавати квитки? Нім-
ці не звикли купувати все в останню 
хвилину, тут планують свої подоро-
жі», — обурений керівник турбюро 
Мартен Ланге. 

Навіть ці фахівці не здатні по-
вною мірою уявити собі, що чекає на 
їхніх клієнтів. Чи правда, питає ту-
рагент, що потягами «Укрзалізниці» 

безкоштовно зможуть їздити всі, хто 
з квитками на стадіони? І що роби-
ти, якщо раптом на платформі сто-
ятиме 10 тисяч уболівальників? І де 
та інтернет-сторінка, на якій можна 
бронювати місця? 

Офіційний туроператор німець-
ких фанатів «Євроллойд» вирішує це 
транспортне непорозуміння чартер-
ними авіарейсами. Квиток до Львова 
коштуватиме майже 700 євро. Німці 
вважають — ціна занадто висока. У 
такий спосіб на Євро поїде лише ти-
сяча вболівальників. 

Та на них чекає ще одна укра-
їнська біда — готелі. Більшість но-
мерів спочатку були заблоковані, а 
потім їх стали здавати по півтисячі 
євро за ніч. «Знаєте, яка реакція на-
ших клієнтів? Вони були такі раді, 
коли виграли в лотерею квитки на 
матч. Так от, тепер ці квитки масово 

здають, адже багато хто неспромож-
ний платити так багато за номер», — 
розповів керівник турбюро Мартен 
Ланге. 

Студент Штеффен Галлінг купив 
два квитки на матчі в Донецьку по 
30 євро. Добиратися буде потягом. 
Житиме у друзів. Він уже був в Укра-
їні й розуміє російську. «А які вже 
можуть бути погані несподіванки в 
Україні? На тлі того, що про вас пи-
шуть у пресі, сюрпризи можуть бути 
вже тільки приємні», — зізнався він. 

І перший приємний сюрприз уже 
є. Після заяв розлюченого Мішеля 
Платіні про готельну змову в Україні 
розслідування розпочали антимо-
нопольники. Результат — номери за 
500 євро за ніч втратили нулик і про-
даються вже по 50. Але такої звістки 
замало, щоби повернути довіру на-
ляканих туристів. 

  ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ

Французи провели у другий тур 
виборів Саркозі й Олланда

Лукашенко пригрозив в’язницею 
помилуваним опозиціонерам

Білоруський президент Олек-
сандр Лукашенко пригрозив 

повернути до в’язниці помилува-
них ним опозиційних активістів, 
якщо ті будуть критикувати його 
режим, а Захід, який за них засту-
пився, не послабить тиск.

Отримавши свободу після пів-
торарічного ув’язнення, суперник 
Лукашенка на президентських ви-
борах-2010 Андрій Санніков на 
волі порадив главі держави до-
бровільно покинути пост і назвав 
останні півроку перебування у 
в’язниці «тортурами», пише «Кор-
респондент».

«Ті базіки, які вийшли на сво-
боду, повинні сказати спасибі, що з 
ними так вчинили, можуть повер-
нутися знову в колонію», — заявив 
Лукашенко. 

Санніков і ще низка суперни-
ків Лукашенка, а також сотні лю-
дей опинилися за ґратами після 
мінського мітингу протесту після 
президентських виборів, які Захід 
не визнав чесними. У відповідь ЄС 
посилив санкції щодо Мінська, а в 
лютому відкликав своїх послів.

Минулого тижня Лукашенко 
відпустив Саннікова та главу його 
виборчого штабу Дмитра Бонда-
ренка, які написали заяви з про-
ханням про помилування.

«Не написали б прохання про 
помилування — сиділи б до цього 
часу. І ті, хто там залишився й не 
написав це звернення на ім’я пре-

зидента, будуть сидіти», — про-
коментував свій вчинок очільник 
Білорусі.

Президент відмовляється ви-
знати своїх опонентів за ґратами 
політв’язнями та називає засудже-
них кримінальними злочинцями. 
Під вартою залишаються ще один 
екс-кандидат у президенти, Мико-
ла Статкевич, і більше десятка ак-
тивістів опозиції.

Лукашенко сказав, що приймав 
рішення не під тиском, і натякнув, 
що може дати відсіч Заходу. 

Влада після масштабних ву-
личних протестів посилила тиск 
на опозицію, яка вивела на вулиці 
в 2011 році тисячі незадоволених 
падінням білоруського рубля, то-
варним дефіцитом і 100-відсотко-
вою інфляцією — наслідками, які 
спустошили скарбницю щедрих 
передвиборчих обіцянок Лука-
шенка. 

  НЕПРИЄМНА СТАТИСТИКА

Найбільше корумповані українські 
суди, міліція та лікарні


