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Ці знімки датовані середою, 25 
квітня, тобто через п’ять днів після 
транспортування Тимошенко до 
лікарні, в ході чого, за її словами, 
було нанесено тілесні ушкодження. 
Фотографії зробила ще на той час 
омбудсмен Ніна Карпачова. Також 
Карпачова поширила ці фотографії 
серед дипломатів країн Європей-
ського Союзу в ході зустрічі, яка 
відбулася у п’ятницю, 27 квітня, в 
представництві ЄС у Києві.

Крім того, Карпачова продемон-
струвала дипломатам експертизу 
ушкоджень Тимошенко, зроблену по 

фотознімках.
Оприлюднити фотодокази дове-

лося після заяви прес-служби Партії 
регіонів про те, що історія з побит-
тям Тимошенко зрежисована для 
дискредитації керівництва України 
й відволікання від «злочинної діяль-
ності» лідера опозиції.

«На наших очах розгортається 
черговий акт дивовижної провока-
ції проти України, дискредитації ке-
рівництва нашої держави. Це добре 
зрежисована постановка все тих же 
майстрів політичних інтриг і бруд-
них спекуляцій: пані Тимошенко і її 
штабу», — говориться в заяві регіо-
налів.

«Хто при здоровому глузді, при 
тій увазі, що прикута до Тимошенко, 
зважиться хоч пальцем до неї тор-
кнутися? Хотілося б поцікавитися у 
Тимошенко і її поплічників: а чи го-
тові вони подивитися в очі матерям, 
дружинам, дітям тих офіцерів, яких 
вони виставляють ґвалтівниками, 
садистами?» — відзначається в по-
відомленні Партії регіонів.

Водночас у експертному висно-
вку, зробленому після ознайом-
лення з фотографіями, сказано, що 
виявлені на тілі Юлії Тимошенко 

ушкодження — «результат дії твер-
дих предметів». «Вони могли бути 
заподіяні у строк не менше чоти-
рьох-шести діб до моменту їх фото-
фіксації. Ушкодження на лівій верх-
ній кінцівці могли виникнути при 
захватуванні кінцівки сторонньою 
рукою», — сказано в документі.

«Синець з внутрішньо-шкірни-
ми крововиливами, розташований 
на передній черевній стінці справа, 
також є результатом дії твердого 
предмета. За своєю формою та ін-
шими особливостями найбільш ві-
рогідно він виник внаслідок удару 
кулаком зі значною силою», — ска-
зано в експертному висновку.

Нагадаємо, 20 квітня  Юлія Тим-
ошенко оголосила голодування че-
рез побиття та жорстоке поводжен-
ня з нею. 

Федеральне статистичне відом-
ство Німеччини повідомило, 

що одна година роботи в державах 
ЄС у середньому коштує 23 євро.  
Втім, різниця між відповідними 
показниками окремих країн-чле-
нів ЄС вражає. 

У жодній країні ЄС витрати 
приватних підприємств на оплату 
праці за останні десять років так 
мінімально не росли, як у Німеч-
чині — з 2001 по 2011 рік тільки на 

19,4%. У середньому година праці 
у ФРН торік коштувала підприєм-
ствам 30,10 євро (322 гривні). Це на 
32% більше середнього показника 
по Євросоюзу, що, нагадаємо, ста-
новить 22,80 євро. 

У цілому в списку 27 країн Єв-
росоюзу Німеччина посідає лише 
сьоме місце по витратах підпри-
ємств на оплату години роботи. Ре-
кордсменом із оплати праці стала 
Бельгія, де година роботи коштує 
39,30 євро (420 гривень). Ця країна 
й очолила торішній список. 

Заключні позиції займають 
країни, які останніми приєдналися 
до Євросоюзу, — Румунія, де го-
дина роботи коштувала торік 4,50 
євро (48 гривень), і Болгарія, що 
замикає список із показником 3,50 
євро (37 гривень) за годину. 

Витрати на оплату години ро-
боти складаються із загальної суми 
заробітку працівника й соціальних 
виплат роботодавця. Так, у Німеч-
чині до 100 євро зарплати робото-
давець додатково витрачає 28 євро 
соціальних виплат. Це, до речі, 
менше, ніж у країнах-боржниках 
єврозони, наприклад, в Іспанії, де 
сума соціальних виплат становить 
37 євро, або в Греції (29 євро). 

Середній показник соціальних 
виплат по ЄС — 32 євро. Найбільші 
соціальні витрати беруть на себе 
роботодавці у Швеції — 52 євро. 

Білоруське держпідприєм-
ство «Горизонт» на вистав-

ці TIBO-2012, що проходила в 
Мінську, представило планшетні 
комп’ютери під власним брендом. 
Публіці були показані три моделі. 
Ціни та орієнтовні терміни по-
чатку продажів не названі. План-
шетники демонструються тільки 
на закритій вітрині за склом, їх не 
вмикають і не дають потримати в 
руках.

Відвідувачі виставки прямо на 
відкритті здогадалися вписати всі 
три назви моделей «Горизонту» в 
рядок пошуку Google і дізналися, 
що мають справу з черговим ви-
падком «наклеєчної» збірки. Ре-
зультат пошуку — noname-моделі 
з Китаю, які до того ж застарілі і 
продаються з безкоштовною до-
ставкою поштою не дорожче 180 
доларів. У різних інтернет-ма-
газинах вони фігурують то під 
маркою Superpad, то FlyTouch-3 

або ще якось. Від білоруського у 
суперновинці — тільки наклей-
ка HORIZONT на корпусі. Навіть 
назви моделей «розробники» з 
державного холдингу, ще з радян-
ських часів відомого в основному 
своїми телевізорами, змінити по-
лінувалися. Наклейка від одно-
йменного телевізора, а в іншому — 
добре знайома по речовим ринкам 
«китайщина».

Банки з Європейського Со-
юзу виводять кошти з Укра-

їни, повідомив прем’єр-міністр 
Україна Микола Азаров. «Єв-
ропейський центральний банк 
кредитував банки країн єврозо-
ни на небачену суму —  більше 1 
трильйона євро, але це не вирі-
шило проблеми провідних євро-
пейських банків. Тому сьогодні 
ми зіткнулися з тим, що ці банки 
виводять до себе капітал зі своїх 
українських філій», — сказав він.

Азаров також наголосив, що 
Україна вступила в нелегкий пе-
ріод, коли на світових ринках па-
нує невизначеність, а в економіці 
багатьох країн почалася рецесія. 
Він також відзначив значний 
дефіцит ресурсів на фінансових 
ринках.
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Події
  ДЕКЛАРАЦІЇ 

Керівник Нацбанку — найбільш 
високооплачуваний український 
чиновник

Глава Національного банку 
України Сергій Арбузов за 2011 

рік заробив 2 млн. 46 тис. 361 грн. 
Про це свідчить його декларація. 
Як зазначається в документі, дохо-
ди Арбузова складаються із зарп-
лати — 1 млн. 706 тисяч грн., при-
бутків від викладацької та творчої 
діяльності, медпрактики, інструк-
торської та суддівської практики 
зі спорту — 952 грн., дивіденди і 
відсотки — 66 тис. 604 грн., мате-
ріальної допомоги — 102 тис. 960 
грн., подарунків, призів і виграшів 
— 470 грн., страхових та пенсійних 
виплат — 38 тис. 848 грн., інших 
видів доходів — 129 тис. 654 грн.

Сумарний дохід членів сім’ї 
голови Нацбанку становив 9 млн. 
178 тис. 969 грн.

Арбузов володіє земельною 
ділянкою — 619 кв. м і житловим 
будинком — 179,7 кв. м. 

У його сім’ї також є земельна 
ділянка — 2722 кв. м, житловий 
будинок — 172,5 кв. м. і квартира 
— 76,4 кв. м.

У голови Нацбанку є дві ма-
шини — BMW Z8 (2003 року ви-
пуску) та Mersedes-benz S600 (2003 
року випуску). Також дві автівки  є 

у його сім’ї — Infiniti EX 35 (2008 
року випуску) і Land Rover (2011 
року випуску).

На рахунках у банках у Сергія 
Арбузова знаходиться 2 млн. 392 
тисячі 46 грн., в тому числі вкладе-
них у звітному році — 2 млн. 131,5 
тисячі гривень. На рахунках чле-
нів його сім’ї — 110 млн. 893 тис. 
326 грн.

   ПЕРША ЛАСТІВКА?

Азаров заявив, 
що європейські 
банки виводять 
капітал з України

Карпачова представила докази 
побиття Тимошенко

Податкова розраховує 
на 5 млн. грн. від гостей
ДПС України чекає, що орендодавці спрямують до 
бюджету мінімум 5 мільйонів гривень за результа-
тами чемпіонату з футболу Євро-2012. Розрахунки 
зроблено на підставі середньої вартості житла, що 
пропонується в оренду.  Наприклад, вартість житла 
в Києві становить 1100 гривень, Донецьку — 450 
грн., Львові — 350 грн., Харкові — 360 грн. Кількість 
футбольних уболівальників і туристів у цей період 
становитиме понад 200 тисяч чоловік, значна частина 
з них орендуватиме житло. 

Російський газ для України 
коштує вже 550 доларів 
за тисячу кубів
Напружена політична ситуація навколо експортерів 
нафти вдарила по світовому ринку і по Україні, зокрема 
спричинила суттєве подорожчання основного палива 
— газу. Про це заявив прем’єр-міністр України Микола 
Азаров. «Україна змушена платити за газ абсурдну 
ціну: 550 доларів за тисячу кубометрів. Протягом року 
ми переплатимо суму, еквівалентну всім витратам 
держави на охорону здоров’я», — сказав глава уряду. 

  СОЛІДАРНІСТЬ

1,31
стільки мільйона гривень 
виділено з держбюджету на об-
слуговування представницьких 
заходів та офіційних прийомів 
за участю голови парламенту 
Володимира Литвина.

  ОБА-НА! 

Білоруси зганьбилися, випустивши 
«власний» планшетник

Колишні працівники МВС 
погасили борг Луценка

Колишні співробітники Мініс-
терства внутрішніх справ зі-

брали кошти і відшкодували МВС 
завдані колишнім міністром Юрі-
єм Луценком збитки внаслідок 
святкування Дня міліції в палаці 
«Україна» в Києві у 2008-2009 ро-
ках. Про це повідомив колишній 
заступник міністра внутрішніх 
справ Володимир Євдокимов. 

«Сума необхідна зібрана, і направ-
лено листи всім адресатам — на 
Апеляційний суд Києва, на МВС і 
адвокатам Луценка. До листів при-
кріплені підписи деяких ветеранів 
МВС та платіжні чеки на суму 644 
тисячі гривень», — сказав Євдоки-
мов.

За його словами, кошти збира-
лися у всіх регіонах країни. Євдо-
кимов подякував ветеранам МВС 
за бажання і можливість допомог-
ти грошима екс-міністрові.

Нагадаємо, 18 квітня Євдоки-
мов повідомив, що колишні спів-
робітники МВС почали збір ко-
штів для відшкодування завданих 
Юрієм Луценком збитків від свят-
кування Дня міліції у 2008-2009 
роках. 27 лютого Печерський ра-
йонний суд Києва засудив Луценка 
до 4 років позбавлення волі з кон-
фіскацією майна, зобов’язавши 
відшкодувати МВС 642 тис. гри-
вень збитку, завданого внаслідок 
святкування Дня міліції в палаці 
«Україна».

  РІВЕНЬ ЖИТТЯ

Середня зарплата в Євросоюзі — 
244 гривні за годину


