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Події
ГЕТЬ ЗАПЛУТАЛИ 

ПОКАРАННЯ 

ГАРЯЧА ПОРА 

Нацбанк каже, що клієнти не 
повинні розповідати про себе все

Азаров звільнив 
чиновника за 
покупку BMW X5 

Новорічних квитків у Карпати 
вже немає

Національний банк роз’яснив, 
що клієнти повинні повідо-

мляти банку паспортні дані й іден-
тифікаційний код, а іншу інформа-
цію — лише за власним бажанням, 
пише «Коммерсантъ-Украина».

Відповідний лист Нацбанк ро-
зіслав майже через місяць після 
крайнього терміну формування 
банками баз даних про своїх клієн-
тів (22 жовтня), зазначає газета.

З листа випливає, що в 
обов’язковому порядку клієнти 
повинні розкривати банкам тільки 
інформацію, установлену законом.

Ст.9 закону «Про запобігання й 
протидію легалізації (відмиванню) 
доходів, отриманих злочинним 
шляхом, або фінансуванню теро-
ризму» вимагає від фізичних осіб 
розкриття лише паспортних даних 
та ідентифікаційного коду.

«Якщо банк вважає за необ-
хідне отримати додаткові дані, не 
передбачені законодавством, він 
повинен визначити перелік доку-
ментів і даних, визначити умови їх 
надання в договорі з клієнтом або 
в опитувальнику», — вказується 
в листі. Зокрема, НБУ не вважає 
важливим для банків мати інфор-
мацію про рухоме й нерухоме май-
но клієнтів, які отримують через 
банк зарплату, пенсію, стипендію 

або соціальну допомогу, мають 
депозити на невеликі суми й не 
поповнюють свої рахунки з інших 
джерел на суму більше 150 тис. 
грн. за квартал. 

Розділ III постанови НБУ №22 
зобов’язує банки присвоїти висо-
кий рівень ризику лише клієнтам, 
пов’язаним із тероризмом, публіч-
ним діячам або особам, пов’язаним 
із ними, а також тим, хто проживає 
у країнах, які не виконують реко-
мендації FATF. У інших випадках 
банки можуть прийняти внутріш-
ній документ із додатковими кри-
теріями ризику й просити клієнтів 
добровільно повідомити про себе 
особисту інформацію. При цьо-
му відмова клієнта від її надання 
не може стати причиною відмови 
банку від його обслуговування. 
НБУ буде «надавати належну оцін-
ку фактам відмови банків». 

Так Нацбанк відреагував на 
скарги клієнтів, що банкіри ви-
магають надання даних про дохід 
сім’ї, про наявність серед родичів 
клієнта працівників або засно-
вників банку, про родинний стан, 
наявність автомобіля. Банкіри 
здивовані зміною позиції НБУ й 
зазначають, що їм вдавалося отри-
мувати від клієнтів необхідну ін-
формацію, яка є конфіденційною.

18 листопада ДП ТЕЦ-2 «Ес-
хар» із Харківської області 

придбало автомобіль BMW X5. 
Тоді йшлося, що уряд виділив 
800 тисяч гривень на купівлю 
позашляховика для теплоелек-
троцентралі, яка забезпечує 
електроенергією частину Хар-
кова, а теплом — селище Есхар і 
місто Чугуїв. Причому ще місяць 
тому Кабмін дозволив передати 
в концесію держпідприємство 
через його жалюгідне становище 
— зношеність основних фондів 
досягла 92%. А 20 жовтня 2011 
Кабінет Міністрів навіть видав 
постанову, підписану Миколою 
Азаровим, якою Теплоелектро-
централь-2 «Есхар» була вне-
сена до переліку об’єктів права 
державної власності, що можуть 
надаватися в концесію.

Нещодавно стало відомо, 
що директор ДП ТЕЦ-2 «Есхар» 
був покараний за ігнорування 
прямої заборони Прем’єра ви-
трачати кошти державних під-
приємств на купівлю представ-
ницьких авто.

Одначе прес-служба Кабмі-
ну повідомляє, що харківська 
ТЕЦ-2 «Есхар» не купувало ав-
томобіль BMW X5. ДП дійсно 
повідомило про купівлю цього 
дорогого легковика, та Державне 
казначейство, виконуючи забо-
рону Прем’єра Миколи Азарова 
витрачати кошти платників по-
датків і державних підприємств 
на купівлю представницьких 
авто та подібні витрати, заблоку-
вало здійснення цієї покупки.

Директор ТЕЦ-2 «Есхар», 
який проігнорував пряму вка-
зівку Азарова, звільнений із ро-
боти.

Протягом кількох годин після 
відкриття попереднього про-

дажу на 30 грудня квитки на за-
хідний напрямок майже повністю 
розібрали, залишилося лише кіль-
ка місць класу «люкс». Про це ін-
формує «Сегодня».

«Ми намагалися взяти квиток 
з Києва до Львова на 30 грудня 
— щоб приїхати 31 грудня, якраз 
напередодні Нового року. Знали, 
що західний напрямок буде попу-
лярним, тому хотіли взяти квитки 

одними з перших на сайті e-kvytok.
com.ua. Але прочекали майже до 
першої години ночі, бронювання 
так і не відкрилося. Вирішили, що 
вранці встигнемо, але о 8-й годині 
виявилося, що майже всі квитки 
до Львова розкуплені!» — розпо-
віла киянка Наталія Томіна. За її 
словами, залишилося лише кілька 
місць класу «люкс» і плацкарти, 
але в незручних за часом поїздах.

Немає і купе в потягах, які 
курсують 30 грудня до Івано-
Франківська й Ужгорода, а на 29 
грудня залишилося всього кіль-
ка. У залізничних касах на вокза-
лі журналістам підтвердили, що 
квитків уже немає. 

Керівник прес-служби «Укрза-
лізниці» Олена Лізунова заспоко-
їла, що за кілька тижнів до ново-
річних свят, як і раніше, пустять 
додаткові потяги. Але які й скіль-
ки, стане відомо лиш у середині 
грудня.

А поки українцям залишаєть-
ся купувати квитки на автобуси. 
Це трохи дорожче. Так, за квиток 
з Києва до Львова на автобусі по-
трібно заплатити 182 гривні, а 
купе потяга обійдеться в 178 гри-
вень, плацкарт — 106.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА 

З 2013 року зарплата чиновників 
зросте удвічі

З 1 січня 2013 року українські чи-
новники заживуть по-новому. 17 

листопада Рада прийняла в другому 
читанні законопроект «Про держ-
службу». У ньому є як «пряники» 
(підвищення зарплати, надбавки), 
так і «батіг» (іспити й перездачі). 
Правда, на Президента, Прем’єра, 
міністрів, їхніх заступників і нарде-
пів закон не поширюється, зазначає 
«Сегодня».

За новим законом, просунути 
сина приятеля до себе в міністерство 
стане складніше: у законі прописані 
«стартові позиції» для посад. Так, 
щоб очолити патронатну службу 
міністра, треба буде закінчити вуз і 
пропрацювати 8 років (або п’ять — 
але співробітником цієї ж служби). 
Раз у рік (а новачки — двічі в рік) 
чиновники будуть складати іспити 
(правда, оцінювати, як вони викону-
ють накази й доручення, буде їхнє ж 
начальство). Здав — одержуєш пре-
мію, ні — перездаєш іспит, а знову 
завалиш — звільнений. Але на ке-
рівників структурних підрозділів ця 
стаття не поширюється.

За законом, найдрібніший із 
чиновників повинен одержувати 
мінімум дві мінзарплатні (зараз це 
близько двох тисяч гривень) — і це 
тільки оклад (а є ще премії, надбав-
ки). Причому співробітникам АП, 
апарату Ради й Секретаріату Каб-
міну, які формують або реалізують 
державну, правову, бюджетну полі-
тику, передбачається надбавка — до 
100% окладу.

До слова, пункт про те, що піс-
ля трьох років служби чиновник 
одержить право на компенсацію 
від держави півставки кредиту на 
житло (тобто людина бере кредит 
під нинішні 16-20%, а віддає — під 
8-10%), до другого читання з закону 
забрали.

Самі чиновники поки ще не зро-
зуміли, як зміниться їхнє життя. «Ба-
гато дрібних чиновників працюють 
на мінімальну зарплату — до 1000 
гривень, половину з якої витрачають 
на проїзд — тому що доїжджають 
у свої обл- і райадміністрації із сіл. 
Якщо зарплату підвищать — така 
робота зможе зацікавити молодь», — 
говорить екс-чиновниця Людмила. 

«Але це, скоріше, у регіонах, — 
додає один із держслужбовців Олег. 
— Там дійсно ситуація кепська. Пра-
цюють одні старші. Молодь туди йде 
тільки від безнадійності. Що ж сто-
сується великих міст, то річ не в іс-
питах. Проблема в тому, що конкур-
су немає: оскільки на такі маленькі 
зарплати народ іти не хоче, то й виби-
рати нема з кого. До речі, шкода, що 
забрали норму про пільговий кредит 
на житло. Серед чиновників є багато 
з інших міст». 

«Насправді, багато залежить від 
того, що від тебе вимагає начальник. 
Якщо вимагає — буде робота, якщо 
ні — ніякий закон не допоможе», — 
каже екс-чиновниця Наталя.

Бюджетні заклади продовжують закуповувати 
продукти за завищеними цінами
Про закупівлю продуктів харчуван-
ня до бюджетних закладів ішлося 
днями на обласній селекторній 
нараді. Чиновники вкотре на-
голосили, що головне завдання 
— шукати спосіб здешевлення й 
економно використовувати кошти 
при закупівлі продуктів харчування 
бюджетними установами, уникаючи 
при цьому посередників. Однак, 
як свідчать результати перевірок, 
медичні заклади та школи Волині 
продовжують закуповувати про-
дукти за завищеними цінами.

Як повідомила начальник інспек-
ції якості Світлана Соколовська, у 
листопаді розпочалися вибіркові пе-
ревірки закладів охорони здоров’я, 
освіти, системи соціального захис-
ту щодо дотримання ними вимог 
чинного законодавства в процесі 
придбання продуктів харчування. 
Результати перевірок свідчать, що 
практично всі соціальні установи не 
забезпечили повною мірою економ-
ного та раціонального використан-
ня бюджетних коштів.

Наприклад, при оптово-
відпускних цінах підприємств-
виробників області на пшеничну 
крупу в межах 2,4-3,6 грн./кг Горохів-
ський психоневрологічний інтернат 
допустив закупівлю крупи за ціною 
4,26 грн./кг, Руденський психоневро-
логічний інтернат — 4,3 грн./кг, від-
діли освіти Ковельської міської ради 
та Шацької РДА — 4,35-4,36 грн./кг, 
Луцької міської ради — 4,46 грн./кг, 
а Нововолинський ліцей-інтернат — 
5,5 грн./кг.

Оптові ціни підприємств-
виробників області на борошно ви-
щого ґатунку в 2011 році становлять 
2,29-3,05 грн./кг. Понад 4,5 грн./кг 
платили Горохівський і Руденський 
психоневрологічні інтернати (4,79 

та 4,5 грн./кг) і відділ освіти Ківер-
цівської РДА (5,5 грн./кг). За най-
нижчими цінами закупили борош-
но школа-інтернат Іваничівського 
району та Головненська школа-
інтернат.

Світлана Соколовська наголоси-
ла, що обласна державна адміністра-
ція і торік, і цьогоріч рекомендувала 
бюджетним установам здійснювати 
закупівлю молока безпосередньо у 
сільськогосподарських товарови-
робників. Аналіз закупівель молока 
та молочної продукції бюджетними 
установами області за жовтень 2011 
року свідчить, що тільки в семи ра-
йонах налагоджена робота.

Овочі закупляються бюджетни-
ми установами здебільшого безпо-
середньо у сільськогосподарських 
товаровиробників, вирощуються на 
власних присадибних ділянках або 
надходять як благодійна допомога.

В цілому найбільше продукції 
через посередницькі структури за-
купляють: відділи освіти Шацької 
та Ківерцівської РДА, Ковельської 
міської ради, Руденський і Горохів-
ський психоневрологічні інтернати, 
Камінь-Каширська та Старовижів-
ська центральні районні лікарні.

Головний консультант — інспек-
тор із питань кадрової регіональної 
політики Адміністрації Президента 
України Віктор Ткаченко, який узяв 
участь у роботі селекторної наради, 
— акцентував, аби профільні керів-
ники серйозно поставилися до за-
вдань, адже кожна бюджетна копій-
ка важлива для громади.

Заступник голови облдержадмі-
ністрації дав завдання начальнику 
інспекції якості продовжувати моні-
торинг спільної роботи та доповіда-
ти про факти порушення.

ПОГОДА 

У західних областях 24 лис-
топада змінна хмарність, опадів 
не очікується. Температура пові-
тря вночі -1...+1°C, вдень 0...+4°C. 
25 листопада буде ясно, опадів 
не прогнозують. Уночі -2...-1°C, 
денна температура -1...+5°C. 26 
листопада буде хмарно, опадів 
не очікується. Температура вночі 
-2...-1°C, вдень +3...+7°C. 

У північних регіонах 24 лис-
топада невелика хмарність, без 
істотних опадів. Температура 
вночі -4...-3°C, вдень -3...0°C. 25 
листопада буде ясно, опадів не 
очікується. Вночі -5...-3°C, вдень 
-2...+2°C. 26 листопада прогнозу-
ють ясну погоду, без опадів. Нічна 
температура -4...-2°C, денна ста-
новитиме -1...+3°C.

У Києві 24 листопада буде 
ясно, без опадів. Нічна темпера-
тура -4...-2°C, денна -3...+1°C. 25 
листопада ясно, опадів синоп-

тики не прогнозують. Вночі -5... 
-3°C, вдень -2...+2°C. 26 листо-
пада невелика хмарність, опадів 
не очікується. Температура вночі 
-4...-2°C, вдень -1...+4°C. 

У східних регіонах 24 листо-
пада прогнозують ясну та суху 
погоду. Вночі -9...-6°C, вдень -6... 
-3°C. 25 листопада буде ясно, без 
опадів. Нічна температура -9... 
-7°C, денна -4...-1°C. 26 листопада 
хмарно з проясненнями, опадів не 
очікується. Вночі -6...-4°C, вдень 
-2...+2°C.

У південних областях 24 
листопада буде ясно, переваж-
но без опадів. Температура вно-
чі становитиме 0...+3°C, вдень 
+1...+3°C. 25 листопада невелика 
хмарність, опадів не очікується. 
Вночі -1...+1°C, вдень +2...+5°C. 
26 листопада хмарно, переваж-
но без опадів. Нічна температура 
+1...+2°C, денна +5...+8°C. 

Банкіри почали відлік «останніх 
днів» євро
«Для європейської валюти починаються останні дні, й 
ми знаємо це», — заявили експерти одного з найпотуж-
ніших швейцарських банків «Credit Suisse». Відсутність 
надійного плану створення бюджетного і політичного 
союзу підірвало довіру інвесторів до суверенних об-
лігацій єврозони, і щоб запобігти «замерзанню» всіх 
боргових ринків регіону, необхідні радикальні заходи, 
ідеться в аналітичній записці банку. «Зараз вирішується 
доля євро», — зазначають банкіри, які все ж підкреслю-
ють, що розвал валютного блоку поки малоймовірний.

Янукович повезе до Ватикану 
різдвяну ялинку
Україна вперше подарує різдвяну ялинку Ватикану. 
Святкове дерево доставлять із Закарпаття. Зараз 
лісова красуня чекає транспортування у Ватикан на 
спеціальному транспорті, який прибуде в Україну 
зі Словенії 22 листопада. Дорога до Ватикану займе 
практично тиждень. Вже 5 грудня ялинку почнуть 
встановлювати на площі Святого Петра. Презенту-
вати різдвяне дерево до Ватикану приїде особисто 
Президент України Віктор Янукович.

44%
стільки опитаних українців 
вважають, що за Президента 
Віктора Януковича відносини 
України з Євросоюзом погіршу-
ються. Тільки 22% переконані, 
що контакти покращуються. 


