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Регіональні залізниці України 29 
грудня за результатами тендерів 

уклали низку угод з російськими 
банками на залучення трирічних 
кредитів на загальну суму $266,25 
млн. і однорічних кредитів на суму 
$76,81 млн. Загальна вартість об-
слуговування кредитів складе 
$95,77 млн. Кошти отримано для 
виконання програми капітальних 
інвестицій та перекредитування 
діючих запозичень. Про це повідо-

мляється у «Віснику державних за-
купівель», інформує портал «Наші 
гроші».

Державне територіально-
галузеве об’єднання «Львівська за-
лізниця» уклало угоду з ПАТ «До-
чірній банк сбербанку Росії» на 
відкриття трьох кредитних ліній 
терміном на три роки на загальну 
суму $25,00 млн. під 10,65% річних. 
Вартість їх обслуговування складе 
$8,10 млн.
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ЗАКОНОДАВЧІ ПЛАНИ 

ЄВРО-2012 

В Україні у 2012 році не буде 
міліціянтів

Між Україною та Польщею щодня 
курсуватиме 17 потягів

Міліція цей рік може і не пере-
жити — замість неї з’являться 

поліцейські та жандарми. У лютому 
три законопроекти про МВС, полі-
цію та жандармерію відправлять до 
Верховної Ради. Розробники право-
охоронної реформи запевняють, що 
лише зміною вивіски не минеться. 
Працівники МВС отримають нову 
форму, зарплату та суворіші вимоги 
до охочих працювати.

«Ми повинні виховати того по-
ліцейського, який не буде оббира-
ти ні на дорогах, ні в райвідділку, 
не буде влаштовувати різні схеми 
поборів», — каже нардеп Василь 
Грицак. Реформу правоохоронних 
органів розпочнуть із міністерства. 
МВС, окрім міліції, підпорядкують 
прикордонників, співробітників 
МНС, міграційну службу та вну-
трішні війська, які згодом стануть 
жандармами.

«Найголовніше питання поліції 
— це боротьба зі злочинністю і охо-
рона громадського порядку, жан-
дармерія буде займатися в основно-
му охороною громадського порядку 
і охороною важливих державних 
об’єктів», — пояснює Грицак.

Українські поліцейські заробля-
тимуть більше — мінімальна зарп-
лата стартуватиме від трьох тисяч 
гривень. Раз на три роки вони про-
ходитимуть тестування на знання 

законів, фізичну та бойову підготов-
ку. Поліцейський має знати іноземну 
мову та міжнародне право.

«У МВС дуже спокійно ставлять-
ся до зміни назви й вважають, що 
важливіше зміна суті — перехід від 
репресивних до сервісних функцій», 
— запевняє речник МВС Володимир 
Поліщук. Уже 2012-го правоохо-
ронці змінять форму. Комбінезон, 
хутровий комір і високі шнуровані 
чоботи зі шкіри — ось нова форма 
українських правоохоронців. Колір 
синьої форми стане світлішим. А на 
голові замість кашкета носитимуть 
берет.

Під час фінальної частини чем-
піонату Європи з футболу 

нинішнього року між Україною та 
Польщею щодня курсуватиме до 
17 потягів. Вони перевозитимуть 
близько дев’яти тисяч пасажирів. 
Про це повідомили в Інформацій-
ному центрі «Україна-2012» з по-
силанням на директора Польських 
залізничних комунікацій (PKP 
«Intercity») Януша Маліновського.

«Згідно з планами, більшість 
із них курсуватиме через пункти 
пропуску Дорогуськ — Ягодин 
(Волинська область) і Перемишль 
— Мостиська (Львівська область)», 
— зазначив пан Маліновський.

За його інформацією, деталь-
ний розклад потягів, імовірно, 
буде відомий у березні. «Розклад 
руху на Євро-2012 має всі шанси 
бути готовим у березні, завдяки 
чому продаж квитків став би до-
ступним за три місяці до початку 
чемпіонату», — наголосив голова 
польської залізниці. Він також за-
значив, що спочатку відбудуться 
консультації з представниками 
перевізників із різних країн щодо 
укладення міжнародних маршру-
тів. Після їх укладення, узгоджу-
ватиметься рух потягів по країні, 
а насамкінець — регіонального 
та локального сполучень. З між-
народними партнерами особлива 
увага звертатиметься на рух потя-
гів під час Євро-2012.

ПОЗИКА 

«Львівська залізниця» взяла 
в російському банку 25 мільйонів 
доларів кредиту 

Депутатські пільги ніхто не відміняв, 
їх просто тимчасово призупинено 
Якщо ти хоч раз був обраний депу-
татом Верховної Ради, вважай, що 
забезпечив своє безбідне майбут-
нє до кінця життя. Приводом для 
такого твердження є Закон «Про 
статус народного депутата». І заяви 
парламентарів про те, що вони, 
мовляв, також заощаджують на собі 
у нелегкі для країни фінансові часи 
і в бюджеті-2012 скоротили собі 
пільги, є повним блефом. 

По-перше, зміни, що стосуються 
депутатських пільг, були внесені не у 
сам Закон «Про статус народного де-
путата», а у Закон «Про державний 
бюджет-2012». Іншими словами, 
вони є тимчасовими: відбудуться 
вибори — і ніхто не змусить уже но-
вий склад парламенту обмежувати 
себе у якихось виплатах. Та й, якщо 
чесно, не надто вже себе народні об-
ранці й обмежили. 

Зокрема, депутати на наступний 
рік скасували право на отримання 
одноразової грошової допомоги в 
розмірі тримісячної зарплати в разі 
дострокового припинення повнова-
жень парламенту (про яке достро-
кове припинення можна говорити! 
— авт.), а також на безкоштовний 
проїзд і провезення майна до місця 
проживання народного депутата і 
його сім’ї. Вони також відмовилися 
від права на безкоштовне парку-
вання і провезення ручного багажу. 
Серед тимчасово скасованих пільг 
— обов’язкове державне страху-
вання народних депутатів (цього 
року за страхування кожного з 450 
нардепів заплачено по 9850 грн., за-
гальна вартість угоди склала майже 
чотири з половиною мільйони гри-
вень); виплата матеріальної допо-
моги депутатам на оздоровлення у 
розмірі подвійної місячної зарплати 
(це найбільша «жертва» — нардепи 
не отримають на літнє оздоровлення 
по 35 тисяч гривень кожний); випла-
та одноразової грошової компенсації 
для створення належних житлових 
умов (на останньому році «роботи» 
всі, хто хотів і міг, таку виплату вже 
отримав). 

«Конкретно» зекономити ни-
нішні депутати вирішили на своїх 
колишніх колегах. Адже Закон «Про 
статус народного депутата» забезпе-

чує комфортне життя не лише чин-
ним, але й тим народним обранцям, 
хто уже поза парламентом. Зокрема, 
він передбачає, що доки колишній 
народний депутат не знайде собі 
нову роботу, то держава виплачує 
йому щомісяця грошову допомогу: 
перший рік — у розмірі усієї нарде-
півської зарплати, у наступні (і так 
може тривати до пенсії за віком) — 
половину цієї суми. За даними пар-
ламентської бухгалтерії, в середньо-
му один колишній нардеп отримує 
на місяць 15 тис. 717 грн. 

У 2012-му цих виплат «ексів» 
буде позбавлено. Як і виплати ма-
теріальної допомоги на оздоров-
лення в розмірі подвійної місячної 
заробітної плати, виплати грошової 
допомоги у розмірі 12 місячних по-
садових окладів народного депутата 
у разі виходу на пенсію. Депутати 
також тимчасово скасували норму, 
яка дає право безоплатного проїзду 
раз на рік територією України заліз-
ничним, водним, повітряним або ав-
томобільним міжміським транспор-
том депутатам-пенсіонерам, а також 
забезпечення депутатів-пенсіонерів 
путівками для лікування і транспор-
том для поїздок на лікування. Зага-
лом же у 2011 році на пільги «ексів» 
було витрачено 86 мільйонів гри-
вень бюджетних грошей. Про це по-
відомив керуючий справами апарату 
Верховної Ради Григорій Ситайло.

Зауважимо, що це в три рази 
більше, ніж сума, виділена у бюджеті 
країни на діабетиків (20 млн.) і дітей, 
хворих на ДЦП (10 млн.). 

Як бачимо, дуже дорого обхо-
дяться народу його «слуги» навіть 
поза стінами Верховної Ради. Ще раз 
наголосимо, що ці пільги не скасова-
ні — вони лише тимчасово призупи-
нені на цей рік. 

Зауважимо, на сьогодні ніщо не 
заважає нашим, у прямому сенсі «до-
рогим», народним обранцям законо-
давчо обмежити себе у пільгах і при-
вілеях. Раніше вони на Конституцію 
посилалися: мовляв, зменшувати 
уже прийняті законодавчо соціальні 
гарантії не можна. Але після рішен-
ня Конституційного Суду 26 грудня 
2011 року (коли було визнано абсо-
лютно конституційним пункт, яким 
уряду надається право встановлюва-
ти розмір соціальних виплат таким 
категоріям громадян: чорнобиль-
цям, дітям війни і особам, звільне-
ним із військової служби) ніщо не 
заважає звузити соціальні гарантії і 
нардепам. Тим більше, що хто-хто, а 
вони цього не потребують: за інфор-
мацією політологів, нині у Верховній 
Раді «засідає» понад 300 мільйонерів. 
Так що лікуватись, оздоровлюватися 
та купувати собі житло ці добродії 
можуть за власний рахунок, а не за 
гроші платників податків. 

Наталка СЛЮСАР

У західних областях 12 січня 
очікується хмарна погода, дощи-
тиме. Температура повітря вно-
чі становитиме +1...+4°C, вдень 
+5...+6°C. 13 січня похмуро, йти-
ме дощ. Уночі +4...+6°C, вдень 
+1...+4°C. 14 січня хмарно з про-
ясненнями, без опадів. Темпера-
тура повітря вночі -1...+1°C, вдень 
-1...+2°C. 

У північних регіонах 12 січ-
ня похмуро, можливий сніг із 
дощем. Нічна температура стано-
витиме -1...+2°C, денна +2...+4°C. 
13 січня змінна хмарність, очіку-
ється дощ. Температура повітря 
вночі +3...+4°C, вдень 0...+4°C. 
14 січня хмарно, можливі опади. 
Температура вночі -1...0°C, вдень 
-2...+1°C. 

У Києві 12 січня очікується 
хмарність, ітиме сніг із дощем. 
Температура вночі -1…0°C, вдень 
+1...+3°C. 13 січня похмуро, мо-

крий сніг. Вночі +1…+3°C, вдень 
+2...+4°C. 14 січня хмарно з про-
ясненнями, очікується сніг із до-
щем. Нічна температура -1…+1°C, 
денна становитиме -1...+3°C.

У східних регіонах 12 січня 
переважно похмуро, можливий 
сніг. Уночі -3...-1°C, вдень -2…0°C. 
13 січня хмарна погода, йтиме  
сніг з дощем. Нічна температу-
ра становитиме 0...+1°C, денна 
+2...+4°C. 14 січня похмуро, мо-
крий сніг. Температура вночі 
0...+2°C, вдень -2...+2°C.

У південних областях 12 січ-
ня хмарно, опадів не очікується. 
Температура повітря вночі стано-
витиме -3...-1°C, вдень +2...+3°C. 
13 січня хмарність, можли-
вий дощ. Вночі +3...+5°C, вдень 
+6...+8°C. 14 січня хмарно з про-
ясненнями, опади. Нічна темпе-
ратура 0...+4°C, денна +2...+5°C. 

Жоден депутат не повернув 
службового житла після закін-
чення повноважень
Народні депутати минулих скликань не повернули у 
власність держави жодного помешкання, яке було їм на-
дане у Києві на час виконання ними депутатських повно-
важень. Народні депутати України п’ятого скликання, які 
проживали за межами Києва та перебували на черзі для 
поліпшення житлових умов, за рішенням отримали 26 
квартир для постійного проживання, народні депутати 
шостого скликання одержали 15 службових квартир.

Лівія отримала 20 мільярдів 
доларів з рахунків Каддафі 
Гроші вже знаходяться в розпорядженні уряду, хоча 
невідомо, чи передані вони на зберігання в Цен-
тральний банк Лівії. За деякими даними, сума забло-
кованих активів Каддафі досягла 150 мільярдів дола-
рів США, і низка європейських держав розморозила 
близько 20 мільярдів доларів із рахунків екс-лідера 
Лівії та його прихильників і передала їх новій владі 
країни. У грудні 2011 року Рада безпеки ООН зняла 
велику частину економічних санкцій проти Лівії. 

32
понад стільки мільйонів 
гривень виручили українські 
лісівники за продані бирковані 
сосни і ялинки. Такими є цифри 
станом на 31 грудня 2011 року, 
середня ціна новорічного дере-
ва в лісгоспах склала 44 грн.

ТАК ВИРІШИЛИ 

Боржникам 
відключатимуть 
тепло навіть в 
опалювальний 
сезон

Президент Віктор Янукович 
підписав закон про внесен-

ня змін до Закону України «Про 
теплопостачання» щодо вико-
ристання технологічного мініму-
му природного газу. 

Згідно з документом, облгази 
можуть обмежувати газопоста-
чання підприємств-виробників 
теплової енергії до технологіч-
ного мінімуму в разі неплатежів, 
у тому числі в опалювальний 
період. Технологічний мінімум 
споживання природного газу 
— рівень, який забезпечує номі-
нальне безаварійне функціону-
вання підприємства. 

На думку урядовців, при-
йняття закону дозволить поліп-
шити платіжну дисципліну та 
спростить розрахунки держави 
за імпортований газ. Як відомо, 
раніше в Україні забороняло-
ся обмежувати газопостачання 
підприємств комунальної те-
плоенергетики в опалювальний 
сезон. 

Нагадаємо, цей закон Верхо-
вна Рада прийняла ще 22 груд-
ня 2011 року, на його підтримку 
стали 233 нардепи.

ПОГОДА 

СИРИЙ ПРОДУКТ 

Нові штрафи з підприємців немає 
кому збирати

Набуття чинності закону про 
захист персональних даних 

можуть відкласти на рік, оскільки 
наразі не створені територіальні 
відділення Держслужби з захисту 
персональних даних, а сам закон 
є сирим.

«Державна реєстрація персо-
нальних баз даних здійснюєть-
ся у Києві, що ускладнює, а іноді 
робить неможливою процедуру 
отримання свідоцтва, яке, згідно з 
законом, видається протягом деся-
ти робочих днів із дня надходжен-
ня заяви», — сказано в поясню-
вальній записці, передає «Дело».

Як відомо, згідно з докумен-
том, якщо бізнесмени вчасно не 

подадуть персональні дані на себе 
та своїх найманих робітників, їм 
загрожує штраф від 500 до 1000 
неоподатковуваних мінімумів.

Юридичне управління Верхо-
вної Ради підтримує прийняття 
одного з двох законопроектів, але 
висловлює сумнів, що уряд Аза-
рова зможе підготувати за півро-
ку всі підзаконні акти, необхідні 
для нормального функціонування 
закону про захист персональних 
даних.

У зв’язку з цим юристи Ради 
пропонують відстрочити набуття 
чинності скандального закону на 
рік.


