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Лівійський лідер Муамар Кад-
дафі подарував особистій мед-

сестрі з України золотий медаль-
йон із своїм зображенням. Про це 
пише «Газета по-українськи».

«Медальйон розміром 3×4 
сантиметри виготовлений із іта-
лійського золота. Воно жовте, а не 
червоне, як дешеве турецьке зо-
лото, яке носять жінки в Лівії. Ме-
дальйон разом із товстим ланцюж-
ком важить щонайменше 30-40 
грамів. На ньому вигравійований 
портрет Каддафі. Коли життя мене 
притисне, я продам прикрасу та 
зможу якийсь час безбідно жити», 
— сказала медсестра Оксана Ба-
линська, яка 28 лютого повернула-
ся до України через громадянську 

війну в Лівії.
Такі медальйони є в усіх пра-

цівників резиденції лівійського 
лідера. Своїм особистим лікарям, 
медсестрам та охоронцям він да-
рує цінні подарунки до кожного 
свята.

«Щороку першого вересня — 
це день, коли Каддафі прийшов до 
влади — він дарує всім годинники. 
У мене є два, дорогі, інкрустовані 
коштовним камінням, із портре-
том Каддафі на циферблаті. Го-
динники замовляють у відомих 
фірм. Щоразу це якась нова, проте 
відома фірма. Один дзиґар у мене 
французький, фірми «Ротері», а ін-
ший — італійський», — розповіла 
Балинська.
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Сильні світу

НЕБУВАЛА ПРИНЦИПОВІСТЬ  

Депутати виділили на своє утримання майже мільярд гривень
Щонайменше 700 тисяч гривень — 
таку суму грошей українські плат-
ники податків щороку платять за 
утримання одного з 450 депутатів.

700 тисяч на кожного — неза-
лежно від того, хто ця людина та 
як вона потрапила до парламенту, 
кнопкодав це чи олігарх, чи добро-
порядний законодавець. Кошторис 
парламенту з докладним розподілом 
того, куди йдуть кошти бюджету, є 
ледь не секретним документом. Ми-
нулого року, коли ухвалювали цей 
фінансовий розпис, його навіть не 
роздавали на руки нардепам.

Так само таємничо планували 
ухвалити і кошторис Верховної Ради 
на 2011 рік. Однак ще до ухвалення 
«Українська правда» отримала в своє 
розпорядження проект документу.

ДЕПУТАТСЬКЕ ЖИТТЯ — НЕ 
РОЗКІШ?

Згідно з проектом, у цьому році 
загальний фонд бюджету Верховної 
Ради складе 850 мільйонів гривень, 
що на 40 мільйонів більше, ніж по-
переднього року, та на 150 мільйонів 
більше, ніж позаминулого.

Найсуттєвіше збільшення від-
булося за статтею «будівництво 
(придбання) житла» — в п’ять разів. 
Якщо 2010-го року на це було виді-
лено 4 мільйони 200 тисяч гривень, 
то в 2011-му планують виділити 20 
мільйонів.

Окрім того, відбулося збільшен-
ня за статтею «капітальний ремонт». 
У 2010 році її обсяг складав 2,4 міль-
йона — тепер планують виділити 12 
мільйонів.

Ці кошти підуть на розробку 
проектно-кошторисної документації 
— для забудови земельної ділянки на 
вулиці Глибочицькій, яка належить 
парламенту, а також ремонту гур-
тожитку Верховної Ради на вулиці 
Обсерваторній, розповів заступник 
голови регламентного комітету Сер-
гій Сас. Крім того, 490 тисяч гривень 
піде на проектування котельні для 
депутатського житлового будинку 
на вулиці Срібнокільській.

У 2011-му році витрати на відря-
дження депутатів за кордон плану-
ють збільшити на 2,5 мільйона — з 
7 до 9,5 мільйона. Хоча ще два роки 
тому за цією статтею витрачали 
п’ять мільйонів.

Автобаза Верховної Ради «зже-
ре» з бюджету в 2011-му році 34,9 
мільйона, що на 1,5 мільйона більше, 

ніж минулого року, та на 11 мільйо-
нів більше, ніж позаминулого.

Ще одна сумнівна стаття — Ін-
ститут законодавства, який існує 
при Верховній Раді з 1994 року та 
невідомо що робить. Точніше, за-
ймається він «фундаментальними 
дослідженнями розвитку право-
вої системи України». Цього року 
на такі абстрактні цілі виділили 8,3 
мільйона, минулого — 8,5 мільйона.

Незмінними залишилися видат-
ки на їдальню Верховної Ради — 1 
мільйон 600 тисяч гривень, управ-
ління житловими будинками Вер-
ховної Ради — 1,676 мільйона, фі-
нансування санаторіїв парламенту 
«Дюльбер» і «Нижня Ореанда» — 7 
мільйонів 216 тисяч.

ПО ЧІМ ДЕПУТАТ ДЛЯ 
НАРОДУ? 

Окрім самого кошторису, депу-
тати голосують також за додаток 
до нього, про який узагалі мало хто 
знає. Він називається «Норми ви-
трат на одного депутата на 2011 рік». 
Тут детально розписано, що саме 
належить кожному народному об-
ранцю за гроші платників податків. 
Причому кожен депутат має право 
претендувати на ці кошти, незалеж-
но від кількості пропущених ним за-
сідань. 

Втім, найцікавішим відкриттям 
«Української правди» стало те, що 
нардеп фактично отримує дві зарп-
лати — власне заробітну плату плюс 
таку ж суму грошей на виконання 
своїх повноважень. Одначе, як він 
витрачає ці кошти, ніхто не контр-
олює — за них обранець може купи-
ти собі нову машину, а може допо-
магати виборцям. Усе залежить від 
сумління депутата.

Отже, про постатейний розпис 
«Норм витрат на одного депутата на 
2011-й рік»:

Пункт 1. Зарплата депутата ви-
раховується з посадового окладу в 6 
тисяч 109 гривень за спецформулою. 
Так, до окладу додаються доплата за 
перший ранг держслужби в розмірі 
160%, надбавка за «особливий харак-
тер роботи й інтенсивність праці» 
— 100%, а також премія, яка колива-
ється від 80% у простого депутата до 
95% у першого віце-спікера.

У підсумку мінімальна зарплата 
для пересічного депутата становить 
17 тисяч 425 гривень. Після відраху-
вання податків на руки він отримує 
близько 14 тисяч.

Окрім того, на оздоровлення 
влітку депутату належать дві місяч-
них зарплати без податків. Оскіль-
ки жодної роботи під час відпустки 
нардепи не роблять, то гроші за цей 
час ідуть їм не як зарплата, а як так 
звана «матеріальна допомога», що 
зазвичай становить 35 тисяч.

Пункт 2. Крім зарплати, депутат 
має 216 тисяч в рік на утримання 
штату своїх помічників. 

Пункт 3. Найцікавіше — депу-
тату також належить так зване «від-
шкодування витрат, пов’язаних із 
виконанням депутатських повнова-
жень». Ця сума становить 209 тисяч 
100 гривень на рік, або 17 тисяч 425 
гривень — на місяць. Це — еквіва-
лент мінімальної зарплати депутата 
(без податків). Про цю особливість 
депутати не поширюються вголос, 
але «Українській правді» випадково 
вдалося довідатися від одного з нар-
депів, що «відшкодування витрат» 
народний обранець отримує кешем, 
тобто готівкою, та не звітує про свої 
витрати. Тобто фактично це — дру-
га зарплата депутата, яку він може 
використовувати, як заманеться, 
оскільки контролю над цими гро-
шима немає.

Пункт 4. Депутату належить без-
коштовний проїзд територією Укра-
їни на суму 26 тисяч 800 гривень на 
рік. Аби скористатися цією пільгою, 
він просто приходить до авіа- чи 
залізничної каси та за своїм посвід-
ченням отримує квиток. Пізніше 
Верховна Рада з бюджетних коштів 
перераховує відповідну суму струк-

турі, що виписала квиток народному 
обранцю. Хоча бюджетом і передба-
чено ліміт видатків на проїзд нарде-
па по Україні протягом року, проте, 
як виявляється, народні слуги часто 
перевищують цю межу, що не тягне 
за собою жодного покарання.

У 2009 році стався скандал, коли 
впродовж першого півріччя регіонал 
Сергій Ківалов налітав із Києва до 
Одеси на 57 тисяч гривень, бютівець 
Володимир Лемза також до Одеси — 
на 80 тисяч гривень, нашоукраїнець 
Андрій Парубій до Львова — на 70 
тисяч, регіонал Владислав Лук’янов 
до Донецька — на 51 тисячу. Забор-
гованість парламент покривав за ра-
хунок тих депутатів, які не переви-
щили ліміт.

Пункт 5. Народний слуга може 
замовити собі автомобіль для обслу-
говування в межах Києва на певну 
кількість годин у місяць.

Пункт 6. На міжміські розмови 
по стаціонарному телефону нардеп 
має 4890 гривень на рік.

Пункт 7. На ручки, олівці та па-
пір депутату бюджет окремо перед-
бачає 708 гривень на рік.

Пункт 8. Є ще одна цікава стат-
тя — «відшкодування коштів періо-
дичним виданням за публікацію ав-
торських матеріалів депутатів». На 
це передбачено 500 гривень на рік. 
Тобто депутат має право на узаконе-
ну «джинсу» — щоправда, в межах 
смішного бюджету.

Пункт 9. Для оплати виступів на 
радіо, телебаченні та в пресі депута-
ту також винні з бюджету п’ять ти-

сяч гривень на рік.
Пункт 10. На відрядження сво-

їх помічників у округи депутат має 
3600 гривень на рік. Однак, оскільки 
цей парламент не обирався за мажо-
ритарними виборчими округами, то 
й відряджати помічників також не-
має куди.

Пункт 11. Понад те, в нардепа 
є дві тисячі гривень на рік на утри-
мання приміщень для прийому гро-
мадян в округах. Але, знову ж таки, 
нинішні депутати не обиралися за 
округами, і частина з них ніколи не 
залишає межі Києва. Здавалося б, 
дві тисячі гривень — це невеликі 
гроші. Та, позаяк маємо аж 450 на-
родних слуг, набігає майже мільйон 
гривень.

Пункт 12. Депутат має навіть 670 
гривень на рік для оренди примі-
щення для зборів виборців. Велика 
загадка, що саме нардеп зможе орен-
дувати за ці гроші.

Пункт 13. Також за депутатом 
зарезервовано 1700 гривень на рік 
для оплати його проходжень залою 
офіційних делегацій. Через цей пе-
режиток совдепії бюджет втрачає на 
всіх депутатах 765 тисяч гривень. Ці 
кошти можна було спрямувати, на-
приклад, на придбання одного реа-
німаційного автомобіля.

Пункт 14. Ну і, звісно, щоб енер-
гійно тиснути на кнопки, депутат має 
добре відпочити влітку. Платники 
податків і тут мають підтримати де-
путата. За путівку до санаторію, що 
підвідомчий Верховній Раді, депута-
ту компенсують п’ять тисяч гривень, 
тобто майже всю її вартість. Якщо він 
вибере не підвідомчий санаторій, то 
віддадуть чотири тисячі гривень — 
теж непогано. На всю Верховну Раду 
виходить щонайменше 1,8 мільйона 
гривень — наприклад, стільки на 
весь 2011-й рік передбачено для фі-
нансування Центральної державної 
науково-технічної бібліотеки.

Тепер підсумуємо цифри. З ура-
хуванням усіх пільг, мінімальної 
зарплати в розмірі 17 тисяч 425 гри-
вень і матеріальної допомоги, утри-
мання одного депутата з усіма його 
супутніми видатками обходиться 
бюджету в 700 тисяч гривень на 
рік. Це — без витрат на засіб пере-
сування, якщо депутату заманеться 
замовити автівку з гаража Верховної 
Ради. Утримування такого колек-
тиву — та ціна, яку платить україн-
ський народ за ілюзію демократії.

За матеріалом Сергія Лещенка для 
УП 

СТАТКИ КОРОЛІВСЬКА ЩЕДРІСТЬ  

Екс-президента Ізраїлю 
посадили на сім років
Колишній президент Ізраїлю Моше Кацав 
засуджений до семи років позбавлення волі. 
Таке рішення озвучив суд Тель-Авіва, передає 
BBC. У грудні 2010-го року Моше Кацав був 
визнаний винним у двох випадках зґвалтуван-
ня жінки-підлеглої, сексуальних домаганнях, 
непристойній поведінці та спробах пере-
шкоджати ходу слідства. Колишній президент, 
якому зараз 65 років, звісно, заперечує свою 
провину.

Каддафі дарував прислузі золото 
та годинники

Могильов нагородив 
даішника, який 
зупинив машину 
нардепа

Бізнесмени в уряді Азарова 
збільшили свої капітали 

Політики-бізнесмени, які з при-
ходом до влади Віктора Яну-

ковича зайняли міністерські по-
сти, в 2010 році стали багатшими, 
повідомляють «Коментарі». Про 
це свідчить рейтинг «Фокуса» «200 
найбагатших людей України — 
2011».

Найзаможнішим в уряді ви-
явився Андрій Клюєв, який за-
раз займає посаду першого віце-
прем’єр-міністра — 25-е місце. Їхні 
спільні з братом Сергієм Клюєвим 
капітали експерти рейтингу оці-
нили в 900,8 млн. доларів. Базова 
ФПГ сім’ї Клюєвих — донецька 
компанія «Укрпідшипник». За рік 

вартість активів братів збільшила-
ся більше, ніж удвічі. Не набагато 
відстав віце-прем’єр, міністр со-
ціальної політики Сергій Тігіпко. 
Зараз він займає 30-у позицію в 
рейтингу. Попри те, що в загаль-
ному заліку він здав, вартість його 
активів за рік зросла з 572 млн. до 
796 млн. доларів. Зміцнив свої по-
зиції голова Служби безпеки Укра-
їни, співвласник U.A. Inter Media 
Group Валерій Хорошковський — 
42-е місце. Вартість його активів 
рік тому становила 357 млн. дола-
рів, згідно з новими даними — 430 
млн. Ще один бізнесмен в уряді — 
віце-прем’єр-міністр Борис Колес-
ніков — також додав у фінансовій 
вазі. Співзасновник групи компа-
ній «Конті» зараз на 59-му місці з 
капіталом у 293 млн. доларів.

На 77-му місці в рейтингу за-
світився новий голова Національ-
ного банку Сергій Арбузов. Його 
особистий статок — 190 млн. до-
ларів. 

Зазначимо, що середньомісяч-
на номінальна заробітна плата у 
порівнянні з попереднім роком 
зросла на 20% і становила 2239 
гривень.

Інспектор Державтоінспекції Олек-
сій Косяков, якого побив охоро-

нець регіонала Володимира Ландика, 
нагороджений знаком МВС «За від-
мінність у службі» другого ступеня. 
Про це повідомили у прес-службі 
міліції Луганської області.

У повідомленні зазначено, що 
церемонія нагородження відбулася 
в обласній лікарні у нейрохірургіч-
ному відділенні. 

У відповідному наказі міністр 
внутрішніх справ Анатолій Моги-
льов зазначив, що інспектор нагоро-
джений «за добросовісне виконання 
службових обов’язків і виявлену 
принциповість».

Нагадаємо, раніше у ЗМІ писали, 
що співробітник Державтоінспекції 
зупинив автомобіль, в якому їхав 
депутат Верховної Ради Володимир 
Ландик, після чого охоронець нарде-
па нібито побив інспектора. 

За версією Володимира Ланди-
ка, правоохоронець завдав собі по-
бої сам. Щоправда, пізніше Ландик 
повідомив, що він і його охоронець 
таки попросили вибачення в потер-
пілого інспектора.

Верховна Рада підключилася 
до Інтернету за 200 тис. грн.
За результатами запиту цінових пропозицій Управ-
ління справами Верховної Ради України придбало 
послуги користування мережею Інтернет (основний 
канал). Про це повідомляється у «Віснику держав-
них закупівель». Послуги доступу до Інтернету 
Верховній Раді надаватиме ТОВ «Дабл-ю Нет». Ціна 
контракту склала 199,8 тисячі гривень. До слова, 
минулого місяця це ж відомство закупило послуги з 
ремонту кабельних мереж загальною вартістю 645 
тисяч гривень.


