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Як відомо, 17 березня парламентарі 
прийняли новий кошторис Верхо-
вної Ради. 

Державні витрати на власне 
утримання депутатів у цьому році 
сягнули рекордних 924 млн. грн., що 
на 50 млн. більше, ніж було в 2010-
му, і на 230 млн. перевищує показ-
ник позаминулого року, пише у сво-

їй статті «Кореспондент». 
Згідно з документом, щомісячно 

кожен із нардепів буде отримувати 
на руки близько 32 тис. грн. на мі-
сяць — це зарплата плюс представ-
ницькі витрати. Такий дохід народ-
ного депутата в 14 разів вищий, аніж 
середня зарплата по країні.

Подібний розрив у заробітках 
парламентарів і простих громадян 

виглядає фантастичним для будь-
якого європейця чи американця. 
Зокрема, у Великобританії парла-
ментар отримує в місяць із казни 
лише в 2,9 разу більше, ніж серед-
ній британець. У Франції ця різниця 
становить 2,6 на користь місцевих 
депутатів, а в США — 4,3.

Крім того, українські дані лег-
ко відкоригувати, збільшивши від-
рив нардепів від рядових громадян 
— депутати на додаток до зарплати 
отримують також безліч матеріаль-
них заохочень і пільг.

Таким чином, з урахуванням 
різних надбавок витрати бюджету 
на одного парламентаря становлять 
56 тис. грн. на місяць. Середньому 
українцю треба працювати два роки, 
щоб отримати стільки ж.

Видання також наводить думку 
голови парламентського комітету 
Грузії з інтеграції з євроатлантични-
ми структурами Давида Дарчіашві-
лі, який зазначає, що члени парла-
менту не повинні бути бідними, але 
і жити набагато краще народу вони 
права не мають. «Особливі привілеї 
для одного класу — це пережитки 
радянських часів, які потрібно ви-
корінювати», — підкреслює Дарчі-
ашвілі.
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Події

В Африці з’явилася нова 
держава — Азанія 
Біля територіальних кордонів Сомалі 3 квітня 
з’явилася нова держава за назвою Азанія (Azania). 
Про її утворення було оголошено на врочистій цере-
монії в столиці Кенії Найробі. Кенія вважається одним 
із ініціаторів державотворення. Це пояснюється тим, 
що Найробі вигідне існування своєрідної буферної 
зони на кордоні з охопленим громадянською війною 
сусідом. Планується, що Азанія займе південні провін-
ції Сомалі. Президентом нової держави став колишній 
керівник міністерства оборони Сомалі. 

Світу вистачить запасів нафти 
лише на півстоліття 
На основі даних наукових досліджень останніх років 
світові експерти зробили висновок, що швидке скоро-
чення світових запасів нафти вже викликає ціновий бум 
і глобальні потрясіння. Американська газета «Нью-Йорк 
Таймс» попереджає, посилаючись на експертів британ-
ського банку HSBC, що за нинішніх норм споживання 
світових запасів нафти їх залишається для людства 
менше ніж на 50 років. Представники HSBC заявляють, 
що найбільше дефіцит енергії негативно відіб’ється на 
економічних показниках країн Європи.

16
стільки тисяч євро компенсації мо-
ральних збитків виплатить Україна 
за наказом Європейського суду з 
прав людини громадянину Польщі 
за побиття його у відділенні міліції 
у Львові.

За зарплату в конвертах можуть ув’язнити на 5 років?

Міністерство соціальної політи-
ки готує законопроект щодо 

легалізації зарплати та робочих 
місць, який може наробити шуму не 
менше, ніж пенсійна реформа. 

Тому що діяти будуть адміні-
стративними методами. І, можливо, 
дуже жорстко. За виплату зарплати 
в конвертах пропонується позбавля-
ти волі на строк до п’яти років, пише 
dt.ua. 

Судячи з законопроекту, вико-
нання трудового законодавства буде 
не менш ретельно перевірятися, ніж 
сплата податків. Перевірками будуть 
займатися податкова служба, КРУ, 
Пенсійний фонд і навіть чомусь ор-
гани ліцензування.

Згідно з попередніми розробка-
ми, за використання найманої праці 
без оформлення трудових відносин 
керівнику загрожує позбавлення 
права обіймати керівні посади, тоб-
то займатися підприємницькою ді-
яльністю, на термін до десяти років.

За виплату винагороди без нара-

хування та сплати податків і зборів 
або виплату зарплати в розмірі мен-
шому, ніж МЗП, — штраф від 500 до 
700 неоподатковуваних мінімумів.

Те саме, але повторно — від 700 
до тисячі неоподатковуваних міні-
мумів або обмеження волі на строк 
до трьох років, або позбавлення волі 
на строк до п’яти років із позбавлен-
ням права обіймати певні посади 
та займатися певною діяльністю на 
строк до трьох років.

Для цілей соціального страху-
вання (пенсійне, «безробітне», «не-
працездатне») й — увага! — нара-
хування податку на доходи фізосіб 
запроваджується середня індика-
тивна зарплата. Застосовується вона 
винятково в позабюджетній сфері.

«Середня індикативна заробіт-
на плата не може бути меншою за 
встановлену законом мінімальну 
заробітну плату, збільшену на від-
повідний коефіцієнт для окремих 
категорій працівників. Зокрема, для 
перших керівників підприємств, 

установ і організацій такий коефіці-
єнт дорівнює — 3, для головних бух-
галтерів — 2,5, для працівників — 
1,5, для фізичних осіб-підприємців 
— 1».

Держінспектори праці отриму-
ють право «безперешкодно без попе-
реднього повідомлення в будь-який 
час відвідувати виробничі, служ-
бові й адміністративні приміщення 
власників або уповноважених ними 
органів... а також робочі місця пра-
цівників, розташовані поза цими 
приміщеннями», «ознайомлюватися 
з оригіналами й отримувати копії» 
незліченної кількості документів, 
ставити питання й отримувати «не-
обхідні пояснення, звіти, матеріали, 
іншу інформацію», вносити припи-
си щодо усунення порушень, витре-
бувати у фізосіб, які перебувають у 
виробничих, службових, адміністра-
тивних приміщеннях, документи, 
що посвідчують особу, «проводити 
кіно-, фото- та звукофіксацію».

ПРОДОВОЛЬЧИЙ ІМПОРТ  

Гречка з Китаю затримується 
через форс-мажорні обставини 

У прес-службі Одеського пор-
ту повідомили, що прибуття 

в Україну судна з партією китай-
ської гречки на борту, яке було 
заплановане на 5 квітня, відклада-
ється. Причин затримки судна не 
уточнили.

Перше судно «MSC Beryl» з 504 
тоннами гречаної крупи на борту 
відбуло з порту Дальян 9 берез-
ня. Згодом з’явилась інформація, 
що логістична компанія «Shtef 
Freight», уповноважена доставити 
першу партію гречки з Китаю, по-
силається на певні форс-мажорні 

обставини та повідомляє про піз-
ніший строк доставки, а саме — 27 
квітня 2011-го року.

До слова, як повідомили в прес-
службі Державної продовольчо-
зернової корпорації України, ком-
панія «Standards Technical Services» 
провела незалежну експертизу 
китайської крупи. Згідно з висно-
вками, гречка відповідає нормам 
безпеки харчування, які навіть пе-
ревищують вимоги українського 
законодавства. 

На сьогоднішній день укладе-
но договір із Державним центром 
сертифікації й експертизи зер-
на та продуктів його переробки 
(ДЦСЕЗПП), який після прибуття 
вантажів в Україну виконає всі не-
обхідні дослідження, передбачені 
чинним законодавством України. 

Згідно з дорученням Мінагро-
проду, кожна партія гречки, які до-
ставлятимуть в Україну, буде жор-
стко контролюватися та не піде в 
реалізацію без сертифіката якості.

КОМУ ТРЕБА ТАКИЙ ПРОКУРОР? 

СТАВЛЕНИК 

Рамзан Кадиров удруге поспіль 
став главою Чеченської Республіки 

5 квітня в столиці Чечні — у 
Грозному — пройшла церемо-

нія інавгурації Рамзана Кадирова, 
який став главою країни вдруге 
поспіль.

Строк повноважень глави 
Чечні становить п’ять років. Рані-
ше вища посада в республіці була 
президентською, однак із 2011-го 
року керівник Чечні буде іменува-
тися главою Чеченської Республі-
ки, пише «Лента» з посиланням на 
«РИА Новости».

Кадиров у рамках церемонії 
виголосив присягу російською та 
чеченською мовами, поклавши 
праву руку на Конституцію Ро-
сії. Кадиров, зокрема, заприсягся 
поважати й охороняти права й 
свободи людини та громадянина, 
захищати права багатонаціональ-
ного народу Чеченської Республі-
ки та вірно служити йому, а також 
дотримуватись і захищати Консти-
туцію Чечні та закони республіки.

Кадиров був затверджений 
парламентом Чечні на посту глави 
республіки 5 березня. Його канди-
датуру вніс президент РФ Дмитро 
Медведєв. До цього Кадиров очо-
лював Чечню з 2007-го року.

НАСЛІДКИ 

Радіонуклідів 
із «Фукусіми» 
в повітрі над 
Україною майже 
немає

У повітрі над Україною кон-
центрація радіонуклідів, ви-

кинутих із аварійних реакторів 
японської АЕС «Фукусіма-1», 
складає долі відсотка від допус-
тимих рівнів, встановлених МОЗ 
України. Про це повідомляє Цен-
тральна геофізична обсерваторія 
Національної гідрометеорологіч-
ної служби МНС України.

За даними науковців, у про-
бах повітря, відібраних у період 
із 26 березня, зафіксовані сліди 
йоду-131, цезію-137 та цезію-134 
у концентраціях, що на три-шість 
порядків нижчі за допустимі 
рівні вмісту цих радіонуклідів у 
повітрі за Нормами радіаційної 
безпеки. Період напіврозпаду 
йоду-131 — близько восьми діб.

За час після аварії — з 11 
березня 2011 року — загальна 
кількість йоду-131 зменшилася 
приблизно у десять разів і продо-
вжує падати.

СКАНДАЛ 

Міжнародна природоохоронна 
організація «Грінпіс» говорить, 

що молоко, гриби, ягоди, буряк, кар-
топля та ще низка продуктів хар-
чування в деяких районах України 
все ще забруднені радіоактивними 
речовинами з Чорнобиля. Про це 
йдеться в дослідженні, опублікова-
ному екологами, передає BBC. 

«Грінпіс» провів дослідження в 
трьох частинах України, розташова-
них за межами зони відчуження, ви-
вчаючи вміст радіонукліда цезій-137 
у продуктах харчування. У багатьох 
випадках вміст речовини в їжі пере-
вищував допустиму для людей нор-
му.

Як зазначає науковець «Грінпі-
су» Ірина Лабунська, цезій-137 має 
довгострокову загрозу для здоров’я 
людей, особливо для тих, хто щодня 
споживає їжу, що містить цей раді-
онуклід. 

У своєму звіті «Грінпіс» також 
розкритикував уряд за відмову від 
регулярного моніторингу продуктів 
на вміст радіоактивних речовин із 
ЧАЕС два роки тому. 

«Припинення цієї моніторин-

гової програми було невиваженим 
і передчасним, адже ми все ще по-
винні знати реальну ситуацію, щоб 
допомогти людям упоратися з усіма 
цими проблемами», — сказала Ла-
бунська.

У документі, опублікованому 
організацією, також закликають до 
ретельної перевірки сільськогоспо-
дарських угідь на забруднення раді-
онуклідами.

ЩОБ НЕ ПОВЕРНУЛОСЯ БУМЕРАНГОМ 

Піскун заявив, що боявся долі 
Гонгадзе

Екс-генпрокурор Святослав 
Піскун стверджує, що йому 

погрожували долею Георгія Гон-
гадзе, якщо кримінальна справа 
про вбивство журналіста просу-
ватиметься, повідомляє «Правда 
України».

«Я дозволив собі так далеко за-
йти, оскільки хотів, аби люди по-
вірили в можливість правосуддя. 
Хоча мене попереджали, що я у 
такому разі можу вирушити слі-
дом за Георгієм», — сказав Піскун. 
За його словами, у 2003-му році, 
після того як було затримано екс-
генерала МВС Олексія Пукача, 
стало зрозуміло, що «це справа 
рук міліціонерів».

«І впродовж двох-трьох тиж-

нів ми б закінчили першу фазу 
розслідування, встановили б ви-
конавців. Але, на жаль, Леонід 
Данилович вирішив мене зняти 
з посади, призначив прокурором 
Геннадія Васильєва. Пукача від-
пустили, слідчу групу розпустили. 
І після цього справою стало не-
можливо займатися», — наголосив 
екс-генпрокурор.

Водночас він звернув увагу на 
те, що «у 2005-му році перша слід-
ча дія, яку я зробив, повернувшись 
на пост прокурора, — відновлення 
розслідування у справі Гонгадзе, 
арешт міліціонерів, їх затримання, 
збір доказів, огляд місця події».

«Ми дуже довго шукали голо-
ву Георгія. Один із обвинувачених 
сказав, що він викинув якісь речі 
журналіста. Щоб їх знайти, ми 
місяць топили мерзлу землю. Мі-
сяць», — розповів Піскун.

«Ми попросили допомогти 
Жванію — він тоді був міністром 
надзвичайних ситуацій. Жванія 
виділив нам загін, намети. Ми грі-
ли багаттями землю та копали у 
пошуках речових доказів», — ска-
зав Піскун.

При цьому він уточнив, що 
оскільки Пукача було звільнено 
з-під варти, ті пошуки нічим не за-
кінчилися.

«Грінпіс» знайшов в Україні 
радіоактивні харчі

Український депутат отримує на місяць 
близько 56 тисяч гривень


