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У 2011 році на підготовку до Євро-
2012 у Львові було незаконно ви-

трачено 12,3 мільйона гривень. Про 
це повідомили в управлінні Держфі-
нінспекції у Львівській області. 

Ревізія використання бюджетних 
коштів держпідприємства «Дирекція 
з будівництва об’єктів до Євро-2012 
у місті Львові», виявила незаконні 
витрати на суму 10,6 млн. грн. Із них 
9,7 млн. підприємство переплатило 
за будівельні роботи.

За даними Держфінінспекції, 
8,1 млн. грн. переплачено за рекон-
струкцію аеродрому міжнародно-
го аеропорту «Львів», за зведення 
нового стадіону переплатили 1,1 
млн., нового термінала в аеропорту 
«Львів» — 500 тис. грн. 

У повідомленні зазначено, що за 
минулий рік Держфінінспекція про-
вела більше 800 контрольних захо-
дів, під час яких розкрито нецільові 
витрати та недостачі ресурсів на 
118,2 мільйона гривень.
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Події

ПРОГНОЗИ 

Зима загостює в Україні до квітня, 
а вже з травня прийде літо

Метеорологи та народні синоп-
тики склали довгостроковий 

прогноз погоди в Україні: морози 
триватимуть до середини лютого, 
потім потеплішає, але в березні хо-
лоди знову повернуться — і весна 
розпочнеться не раніше Велико-
дня (15 квітня), повідомляє ТСН. 
Але вже з 1 травня очікується 
справжня спека. 

Як розповіла заввідділом клі-
матичних досліджень і довго-
строкового прогнозування погоди 
Українського гідрометеорологіч-
ного НДІ професор Вазіра Мар-
тазінова, засипатиме снігом до 
Водохреща, а з 24-25 січня вдарять 
сильні морози — до -10°C і нижче, 
на півночі й на сході — до -20°C.

Холоди, за прогнозом, трива-
тимуть приблизно до 10 лютого, 
але опадів не буде. А ось друга по-
ловина лютого (з Дня закоханих, 
14 лютого) і перша половина бе-
резня будуть по-весняному тепли-

ми, сніг розтане. Потім, на жаль, 
зима повернеться — і різко похо-
лоднішає.

Літня спека прийде вже з 1 
травня, тож можна сказати, що 
літо триватиме не три, а аж чотири 
місяці.

РЕВІЗІЯ 

У Львові незаконно 
протринькали гроші 
на Євро-2012

Ціна закордонного паспорта завищена майже у три рази

Закінчення. Початок на стор 1.
 — Є послуги держпідприємства 

«Документ», яке створене Міністер-
ством внутрішніх справ і входить 
у структуру паспортної служби. 
Ці кошти йдуть на заробітну пла-
ту працівникам цієї структури, які 
практично працюють в УГІРФО, 
надають послуги населенню, в тому 
числі забезпечують нашу службу не-
обхідними канцтоварами, докумен-
тами, бланками. У суму ще входять 
вартість довідки про несудимість, 
яку оформляє відділ інформаційних 
технологій через громадську при-
ймальню, страхові платежі.

Загалом це виглядає так: держ-
мито — 170 грн. (за звичайний) і 340 
(терміновий); вартість бланка — 150 
і 337,5 грн. відповідно; послуги ДП 
«Документ» — 100 і 250 грн.; послуги 
УГІРФО — 10,28 і 158,38 грн.; стра-
хові платежі — 75 грн. плюс вартість 
довідки про несудимість.

У 2008 році журналіст «Відомос-
тей» отримувала закордонний пас-
порт, щоправда, заплатила тоді лише 
200 грн., бо відмовилася від страхов-
ки (75 грн.). При цьому сума держ-
мита була такою ж. Тому уточнюємо 
у пані Галини, чи є страхові платежі 
обов’язковими.

— Вони пропонуються, але це за 
бажанням, — відповідає.

— А ви повідомляєте про це гро-
мадянам? — перепитуємо. 

— Ми даємо людям рахунки, а 
там записано, — каже Галина Мико-
лаївна.

Та насправді, як з’ясували в лю-
дей, що чекали у коридорі в черзі, 
аби зайти у кабінет для оформлен-
ня документів на закордонний пас-
порт, ніхто про це не повідомляє і 
ніде на стендах інформації про те, 
що серед рахунків є не обов’язкові 
до оплати, немає. Таким чином зба-
гачуються Українська пожежно-
страхова компанія й Українська 
охоронно-страхова компанія. А це 
ні мало ні багато, зважаючи, що у 
рік видають приблизно 30 тисяч за-
кордонних паспортів. Виходить, що 
лише з однієї Волинської області 
мають понад два мільйони гривень 
прибутку. 

ПО ДОРОЗІ ДО СПОЖИВАЧА 
БЛАНК ДОРОЖЧАЄ У 10 РАЗІВ 

Щодо інших платежів, то, як 
роз’яснила практикуючий юрист у 
сфері захисту прав споживачів Інна 
Стретович, сума держмита не обго-
ворюється, бо воно передбачене де-
кретом Кабінету Міністрів. А от 150 
грн. за бланк викликає сумніви. 

— Відповідно до постанов Кабі-

нету Міністрів про перелік платних 
послуг, одна з яких затверджує пра-
во брати такі послуги, а друга — роз-
ширює їх, — пояснює юрист, — такі 
послуги надаються за письмовою 
заявою громадянина. Проте люди-
на має право відмовитися від цих 
платних послуг — це передбачено 
тією ж постановою. І згідно з цією 
постановою, бланк коштує 14,5 грн., 
але обсяг витрат на видачу бланка чи 
надання якоїсь послуги визначаєть-
ся МВС України. Проте, згідно з Ци-
вільним кодексом, якщо надаються 
послуги, то має бути калькуляція 
й договір, де зазначено, куди йдуть 
кошти та за що саме. Звичайно, та-
кого договору немає, принаймні я 
його не бачила. Крім того, в жодних 
нормативно-правових документах 
я не побачила суму 150 грн. У по-
станові про перелік платних послуг, 
які надаються підрозділами МВС і 
міграційної служби, зазначено одне: 
за оформлення та видачу паспорта 
для виїзду за кордон — 87,15 грн. 
Тож маємо масло масляне. Адже ми 
вже сплатили державне мито за ви-
дачу паспорта, то навіщо нам іще раз 
платити за оформлення й видачу. 
Виходить, органи, які здійснюють 
видачу цих паспортів, беруть гроші 
додатково за те, що й так передбаче-
но законодавчими актами. І що зна-
чить «оформлення»? Це додаткова 
послуга, щодо якої можна вимагати 
пояснень — строк, протягом яко-
го здійснюють оформлення, ціна. 
Нехай гарантують якість послуг і у 
разі, якщо мене щось не задоволь-
нить, вкажуть, як я зможу виріши-
ти спір із органами, які надають ці 
послуги. І не важливо, що вони є 
суб’єктами владних повноважень. 
У цьому разі вони надають звичай-
ні послуги звичайним громадянам, 
тобто є суб’єктами господарювання, 
тож нехай оформляють договори, 
у яких прописують усі умови. Має 
бути прейскурант послуг, підписа-
ний начальником. Наскільки я знаю, 
у паспортному столі такого списку 
нема.

ПО ЗАКОНУ — БЕЗПЛАТНО, НА 
ПРАКТИЦІ — ПЛАТИ

Сумнівними, на думку юриста, є 
й 10,28 грн. за пакет документів. 

— Невідомо, який пакет доку-
ментів, — пояснює Інна Сергіївна. 
— Якщо мене відправляють узяти 
самій довідку про несудимість, копії 
паспорта, оформити заяви, бланки, 
то що ж роблять вони? 

— Можливо, фотографують? — 
припускаємо.

— Якщо фотографують гро-

мадян, то така послуга повинна 
бути закріплена у статутах і поло-
женнях УГІРФО, у документах, які 
підтверджують їх правомочність і 
правоздатність, — пояснює юрист. 
— Крім того, фотографія має бути 
належної якості. Я знаю випадки, 
коли у міліції фотографували, а по-
тім ті ж представники правоохо-
ронних органів не могли впізнати 
людину на такому фото. Понад те, 
там, де роблять фото, повинне бути 
спеціальне обладнання, та й норми 
охорони праці мають дотримува-
тися. 

Щодо довідки про несудимість, 
то, за словами Інни Стретович, пра-
цівники УГІРФО мають самі робити 
запит. Таку інформацію їм надають 
відповідні підрозділи при управлін-
нях Міністерства внутрішніх справ. 
Про це ж ми говорили представни-

ці згаданої структури, на що Галина 
Юзва відповіла:

— Існує Закон України «Про ін-
формацію», який є вищим, де напи-
сано, що жодні відомості про особу 
не збираються без її відома. 

Юрист заперечує таку думку, 
стверджуючи, що все одно особисті 
дані громадян використовуються мі-
ліцією: правоохоронці мусять пере-
вірити, чи немає за особою алімен-
тів, адміністративних порушень, чи 
не є вона відповідачем у справі й так 
далі. 

Але мало того, що по довідку 
громадяни мусять іти самі, то ще й 
гроші за неї платять. Суму уточнює-
мо у заступника начальника відділу 
інформаційних технологій УМВС у 
Волинській області Анатолія Ковби. 

— Довідки про несудимість ви-
даємо безкоштовно вже два місяці, 

— запевняє Анатолій Миколайович. 
— Так, раніше їх видача була плат-
ною.

Щоб переконатись у правдивості 
слів пана Анатолія, йдемо у згадану 
громадську приймальню з неофіцій-
ним візитом і запитуємо, у скільки 
обійдеться така довідка, бо, мовляв, 
хочемо виготовити закордонний 
паспорт. Працівниця установи каже: 
«15 гривень — якщо за місяць, 30 
гривень — за десять днів». 

То хто кого обманює?

НАВІЩО ДЕРЖАВНІЙ 
СТРУКТУРІ «ДОКУМЕНТ»?

І наостанок — послуги держав-
ного підприємства «Документ».

— Якщо я плачу цій організації, 
то хочу знати, з ким маю справу, — 
роз’яснює далі юрист. — Наскільки 
мені відомо, у призначенні плате-
жу зазначено — «перерахування 
коштів». Одначе людина повинна 
запитати себе: «А чи заробляю я 
стільки грошей, аби віддати невідо-
мій установі за невідомі послуги сто 
гривень?».

Як пояснила представник УГІР-
ФО Галина Юзва, формально оплата 
послуг підприємства «Документ» не 
є обов’язковою, але без неї вони «не 
вижили б, адже держава навіть на 
канцтовари не виділяє коштів».

— Якщо організація, яка оформ-
ляє документи, не може себе забезпе-
чити, — веде далі юрист, — то нехай 
повісить оголошення: «Шановні гро-
мадяни, приходьте зі своїми бланка-
ми, канцтоварами» — й усім все буде 
зрозуміло. Проте сто гривень плати-
ти невідомо за що я не буду. Інша річ, 
якби я бачила, що ці гроші йдуть на 
те, аби мене приймали у належному 
приміщенні, без черг, забезпечуючи 
комфорт, але цього нема. То за що я 
маю платити? Чомусь від перукаря, 
скажімо, ми вимагаємо належної 
якості послуг, а від держави? — під-
сумовує юрист. — Напевно, звикли 
заплатити ті 550 грн., аби ні з ким не 
сваритися й не витримувати на собі 
злісні погляди.

Робимо висновок, що за видачу 
й оформлення закордонного нетер-
мінового паспорта нам потрібно за-
платити 170 грн. державного мита й 
15 грн. за бланк. Виходить 185 грн. 
Щодо всіх інших послуг, то у по-
станові Кабміну написано, що вони 
можуть надаватися за письмовою 
заявою, тобто не є обов’язковими. 
Якщо у вас вимагають платежі, то 
нехай спочатку доведуть, що вони 
є обов’язковими, з посиланням на 
нормативно-правові акти. 

Людмила ШИШКО

У західних областях 19 січня 
хмарна погода, очікуються опади. 
Температура повітря вночі стано-
витиме -4...-1°C, вдень 0...+1°C. 20 
січня похмуро, мокрий сніг. Вно-
чі 0...+2°C, вдень 0...+3°C. 21 січня 
хмарно з проясненнями, без опа-
дів. Температура повітря вночі 
-2...-1°C, вдень -1...+2°C. 

У північних регіонах 19 січ-
ня хмарно з проясненнями, мож-
ливий сніг. Нічна температура 
становитиме -9...-7°C, денна -6...-
4°C. 20 січня хмарно, очікуються 
опади. Температура повітря вночі 
-5...-2°C, вдень -1...+2°C. 21 січня 
похмуро, передбачається мокрий 
сніг. Температура вночі -1...+1°C, 
вдень -1...+1°C. 

У Києві 19 січня очікується 
хмарність, йтиме незначний сніг. 
Температура вночі -10…-7°C, 
вдень -6...-3°C. 20 січня похмуро, 
мокрий сніг. Вночі -4…-3°C, вдень 

0...+3°C. 21 січня хмарно, прогно-
зують сніг із дощем. Нічна темпе-
ратура 0…+1°C, денна становити-
ме -1...0°C.

У східних регіонах 19 січ-
ня хмарно з проясненнями, без 
опадів. Уночі буде -7...-5°C, вдень 
-5…-3°C. 20 січня змінна хмар-
ність, опадів не передбачається. 
Нічна температура становитиме 
-8...-4°C, денна -5...-4°C. 21 січня 
похмуро, мокрий сніг. Темпера-
тура вночі становитиме -4...-2°C, 
вдень 0...+2°C.

У південних областях 19 
січня переважно ясно, опадів не 
очікується. Температура пові-
тря вночі становитиме -6...-3°C, 
вдень -4...-1°C. 20 січня хмарно, 
можливий сніг із дощем. Вночі 
-2...+2°C, вдень +2...+6°C. 21 січня 
синоптики прогнозують похмуру 
погоду, опади. Нічна температура 
+2...+4°C, денна +6...+9°C. 

Допомогу при народженні 
першої дитини підвищать 
на 2730 гривень
Міністр соцполітики Сергій Тігіпко повідомив, що цьо-
горіч державна допомога при народженні дитини збіль-
шиться на 10,5%. Так, допомогу при народженні першої 
дитини підвищать на 2730 гривень (з 26100 грн. до 28830 
грн.), другої — на 5460 гривень (з 52200 грн. до 57660 
грн.), третьої і наступних — на 10920 гривень (з 104400 
грн. до 115320 грн.). У бюджеті на 2012 рік передбачені 
витрати на виплату допомоги у сумі 13,9 млрд. грн.

Українці накупили валюти 
на 32 мільярди
За підсумками 2011 року населення придбало у бан-
ків іноземної валюти на 31,7 мільярда доларів, тоді як 
продало їм усього 18,2 мільярда. Про це повідомляє 
«Дело» з посиланням на дані Нацбанку. Пік скупки 
інвалюти українцями припав на вересень. Чиста 
покупка склала 2,1 мільярда доларів — максимум 
із кризового листопада 2008 року. Торік населення 
України купило у банках іноземної валюти на 13,4 
мільярда доларів більше, ніж здало в обмінники (в 
еквіваленті).

42,4
на стільки відсотків у грудні 
2011 року зросли кошти, акуму-
льовані Фондом гарантування 
вкладів фізичних осіб, — до 
4,827 млрд. гривень. Про це 
йдеться у повідомленні прес-
служби фонду.

ПОГОДА 

Реальна його вартість 185 гривень

ОГОЛОШЕННЯ 

Продам або здам в оренду трикімнатну квартиру на Київському майдані в Луцьку.
(4-й поверх 9-поверхового будинку, у квартирі — сучасний євроремонт).

Тел. (098) 446-73-76


