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Верховна Рада вкотре таємно від 
суспільства і навіть від більшості са-
мих депутатів ухвалила свій кошто-
рис. Це постатейний розпис майже 
мільярда гривень, які народні об-
ранці виділили на своє утримання 
та сервіс упродовж року. 

«Українська правда» від своїх 
джерел у парламенті отримала про-
голосований кошторис. Слід ви-
знати — вони частково обмежили 
власні пільги. Але, по-перше, це рі-
шення стосується лише 2012 року, 
який є передвиборчим, тобто таким, 
коли утриманці народу хочуть бути 
ближче до нього. Потім, при ухва-
ленні бюджету 2013 року, пільги мо-
жуть поновити у всій їхній повноті.

По-друге, скасовані пільги не є 
критичними для чинних депутатів. 
Так, вони не отримають п’ять тисяч 
гривень на компенсацію своєї путів-
ки до санаторію, а також близько 34 
тисяч на оздоровлення влітку. Решта 
скорочень або не стосуються депу-
татів нинішнього скликання, або є 
сміхотворними: нардепи позбавили 
себе привілею на безкоштовне пар-
кування, а також на безплатний про-
віз ручного багажу.

ПОМІЧНИКАМ ДЕПУТАТІВ — 
ПЛЮС 10 МІЛЬЙОНІВ

Проте, скасувавши собі деякі 
пільги, обранці підвищили видатки 
за статтею «Кошти на утримання по-
мічників-консультантів». Минулого 
року бюджет виділяв на це кожно-
му депутату по 216 тисяч гривень, 
цього ж року можна витратити на 
помічників 240 тисяч. Різниця — 24 
тисячі. Множимо на 450 осіб — ви-
ходить, що цього року штат по-
мічників обійдеться бюджету на 10 
мільйонів 800 тисяч гривень більше.

Також чинні обранці залишили 
незмінними деякі одіозні норми. На-
приклад, кошторис Верховної Ради й 
далі передбачає, що кожен депутат 
має право витратити 1700 гривень 
для «проходження через зал офіцій-
них делегацій у відрядженнях». Це 
дозволятиме народному представ-
никові не пітніти в загальній черзі 
на посадку в Борисполі, а чекати, 
поки по нього приїде мікроавтобус і 
відвезе прямо до трапу.

1700 гривень — це невелика 
сума, та якщо її поширити на 450 об-
ранців, то виходить майже мільйон 
гривень абсолютно беззмістовних 

витрат, оскільки зала офіційних де-
легацій є не чим іншим, як бар’єром, 
що відділяє депутатів від їхніх ви-
борців.

Так само кожному з 450 нардепів 
залишили 26800 гривень на перельо-
ти Україною протягом року, причо-
му значна частина слуг народу вва-
жає за честь перевищити ці ліміти.

НА «ДЖИНСУ» ДЕПУТАТАМ 
ДАЛИ ДВА МІЛЬЙОНИ

За статтею «Виступи на радіо, 
телебаченні й у пресі з питань депу-
татської діяльності» обранець може 
витратити все ті ж п’ять тисяч гри-
вень на рік.

Загалом така підстава для отри-
мання бюджетних коштів дуже 
сумнівна. Фактично, це узаконена 
«джинса», бо передбачається, що 
народний слуга за гроші бюджету 
розповідатиме через медіа про свою 
корисну діяльність. Тоді як, за логі-
кою, депутат сам має бути цікавий 
журналістам без будь-яких коштів.

Множимо п’ять тисяч гривень 
на 450 депутатів — отримуємо 2 
мільйони 250 тисяч гривень. Ці гро-
ші були б набагато кориснішими у 
сільських лікарнях.

ДРУГА ДЕПУТАТСЬКА 
ЗАРПЛАТА — В ТОМУ Ж 
РОЗМІРІ

Посадовий оклад народного 
депутата залишився незмінним і 
становить 6109 гривень. Але з ура-
хуванням усіх надбавок обранець 
отримує на руки близько 15 тисяч 
гривень зарплати щомісяця.

Насправді ж нардепи одержу-

ють таку суму в подвійному роз-
мірі. Офіційно це називається «від-
шкодуванням витрат, пов’язаних із 
виконанням депутатських повно-
важень», але про використання цих 
бюджетних коштів обранці нікому 
не звітують. Тобто їх можна витра-
тити на допомогу мешканцям свого 
округу, а можна — на подарунки ко-
ханкам.

Ці гроші депутат отримує про-
тягом усього року, навіть під час 
канікул, коли апріорі не може бути 
жодних «витрат, пов’язаних із ви-
конанням депутатських повнова-
жень».

Розмір «депутатських» у цього-
річному кошторисі залишився не-
змінним — 209 тисяч 100 гривень на 
рік кожному слузі народу, або 17425 
гривень на місяць.

Для порівняння: депутат Бун-
дестагу отримує 3969 євро «депу-
татських» на місяць, що становить 
лише половину його зарплати, тоді 
як українському депутату належить 
подвійна зарплатня.

Причому за ці гроші члени Бун-
дестагу мають оплачувати оренду 
житла у Берліні, а депутати Верхо-
вної Ради, крім цих 17 тисяч 425 гри-
вень на місяць, мають безкоштовні 
номери в готелі «Київ», або кварти-
ри за державний кошт.

До речі, саме з цих чотирьох 
тисяч євро німецькі обранці пла-
тять штрафи за прогули сесійних 
засідань — 100 євро за одну неявку. 
Наївно сподіватися, що в Україні ко-
лись запрацюють такі механізми по-
карання несумлінних нардепів. 

За матеріалом Сергія Лещенка для 
«Української правди»
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Сильні світу

  ВІП-НАЩАДКИ 

  ЗБІГ ОБСТАВИН? 

  РОЗКІШ ЗА БЮДЖЕТНІ ГРОШІ 

  ВІП-ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Дочка Юри Єнакієвського виклала 
свої фото в Мережу

Померла депутат, яка звинуватила Путіна у махінаціях 
на сотні мільйонів доларів

Перельоти вищих керівників 
держави вдвічі дорожчі за центри 
томографії

Дружина президента Чечні 
випускає одяг для мусульманок

Дочка депутата Партії регіонів 
Юрія Іванющенка, якого на 

Донбасі «ніжно» називають Юрою 
Єнакієвським, любить фотографу-
ватися.

Яна Іванющенко, яку 9 верес-
ня 2009 року в Донецьку видавали 
заміж і Янукович, і Ахметов, ак-
тивно користується соцмережею 
Facebook. Там дівчина викладає 
свої та спільні з братом знімки. А 
от знайти у відкритому для пере-
гляду альбомі Яни фото її чоловіка 
Грегорі не вдається.

Нагадаємо, 09.09.09 Іванющен-
ко видав заміж свою дочку Яну за 
француза Грегорі, або, як його лас- каво називали, Гришу.

Весілля гуляли у виставковому 
центрі «Експодонбас» у Донецьку. 
Приміщення до свята оформлю-
вав улюбленець нинішнього пре-
зидента Росії Володимира Путіна, 
скандальний декоратор Кремля 
Борис Краснов. Серед гостей пер-
шої величини на весіллі доні Юри 
Єнакієвського засвітилися ни-
нішній Президент України Віктор 
Янукович із дружиною Людми-
лою Олександрівною, найбагатша 
людина країни Ринат Ахметов і 
теперішній віце-прем’єр Борис Ко-
лесніков.

Розважали гламурну публіку 
російські зірки — Максим Галкін, 
Тіматі, Валерій Меладзе, а також 
італійський співак Ерос Рамазотті.

У Санкт-Петербурзі у віці 77 років 
від широкого інфаркту померла 

Марина Сальє нардеп, екс-депутат 
Петербурзької міськради.

Свого часу депутат досліджува-
ла діяльність Володимира Путіна у 
пітерській мерії й обвинувачувала 
його в махінаціях на мільйони дола-
рів. Марина Сальє в 1992 році очо-
лила комісію Санкт-Петербурзької 
міськради, створену для розсліду-
вання роботи Путіна на посту го-
лови комітету з зовнішніх зв’язків. 

Комісія дійшла висновку, що Путін 
і його заступник Олександр Анікін 
вивезли за кордон рідкісноземельні 
метали, нафтопродукти й іншу сиро-
вину на суму більш як 100 мільйонів 
доларів. Натомість у Петербург, де 
на той час через гостру нестачу про-
довольства були введені продуктові 
картки, мали надійти партії м’яса, 
картоплі, птиці. Продуктів у Північ-
ній столиці так і не дочекалися.

За даними комісії під керів-
ництвом Сальє, договори Путін 
із Анікіним уклали з підставними 
фірмами-одноденками. Ліцензії на 
вивіз сировини видавав пітерський 
комітет із зовнішньоекономічних 
зв’язків під керівництвом Путіна.

Ще однією особливістю цих угод 
було те, що в них дуже занизили 
ціни. ЗМІ, провівши власне розслі-
дування, з’ясували, що ціни в контр-
акті на рідкісноземельні метали були 
занижені не в десятки, як встанови-
ла комісія Сальє, а в сотні разів.

Після того як комісія оприлюд-
нила результати розслідування, 
міськрада прийняла резолюцію від-
правити Путіна у відставку й до-
ручити прокуратурі розслідувати 

підозри в корупції та розкраданні 
коштів. Звіт комісії Сальє передали 
в прокуратуру й Контрольне управ-
ління адміністрації президента. «У 
звіті я не наполягала на відповідаль-
ності Собчака, а тільки глави коміте-
ту з зовнішньоекономічних зв’язків 
Путіна. Інакше президія просто не 
затвердила б звіт. Проти Собчака не 
пішли б», — сказала екс-депутат.

Одначе мер Собчак і наглядові 
відомства проігнорували рекомен-
дацію. Коли розслідування стихло, 
Володимира Путіна не тільки не зня-
ли з посади, як рекомендувала місь-
крада Петербурга, але й підвищили.

Після перемоги Путіна на вибо-
рах президента в 2000 році Марина 
Сальє, яка до того писала статті з 
закликом не голосувати за нього, 
зненацька для всіх перервала свою 
суспільно-політичну діяльність і 
виїхала в глухе село. В останні роки 
життя вона мешкала в Псковській 
області. В 2010 році після довгого 
мовчання у зв’язку з виходом фільму 
«Анатолій Собчак. Через 10 років» 
вона дала інтерв’ю журналістам, у 
якому знову звинуватила Путіна в 
махінаціях.

Вартість чартерних перельотів 
Президента, Прем’єра та спіке-

ра минулого року склала 40 міль-
йонів гривень. Про це йдеться у 
відповіді Адміністрації Президен-
та на запит «Української правди».

«За інформацією Державно-
го управління справами, у 2011 
році розпорядники бюджетних 
програм Державного управління 
справами, апарату Верховної Ради 
та секретаріату Кабінету Міністрів 
здійснили касові видатки за послу-
ги з авіаперевезень ДАП «Україна» 
в сумі 40 мільйонів 226 тисяч гри-
вень», — ідеться у відповіді Банко-
вої.

Як відомо, Президент, Прем’єр 
і спікер свої відрядження здійсню-
ють на чартерних суднах, які на-
лежать державному авіапідприєм-
ству «Україна» або ж орендуються 
ним.

Глава держави зазвичай по-

дорожує літаком Airbus 319, при-
дбаним за кошти бюджету, а та-
кож вертольотом Agusta і літаком 
бізнес-авіації Falcon-900, які Ад-
міністрація Президента за гроші 
бюджету орендує у фірми «Цен-
травіа», що походить із офшорної 
зони на Британських Віргінських 
островах і контролюється роди-
ною Януковича.

Прем’єр Азаров і спікер Лит-
вин подорожують літаками Іл-62 і 
Ту-134, які також належать держа-
ві через ДАП «Україна».

Для порівняння, бюджетом 
2012 року Міністерства охорони 
здоров’я на створення центрів по-
зитронно-емісійної томографії та 
придбання ПЕТ-сканерів перед-
бачено вдвічі меншу суму — 20 
мільйонів гривень. Тим часом, не-
щодавно було оприлюднено фото, 
де президент Фінляндії подорожує 
звичайним рейсовим літаком.

У Дубаї пройшов показ колекції 
одягу для мусульманок «Леді 

Чечня» модного будинку Firdaws, 
засновницею якого є дружина пре-
зидента республіки Рамзана Кади-
рова Медні. Про це повідомляє 

Agence France-Presse.
Ця презентація стала першою 

за межами Чечні для модного бу-
динку, створеного в 2009 році. 
Дружина Кадирова назвала показ 
в Дубаї першим кроком до під-
корення світу моди на Близькому 
Сході.

Всього в Дубаї було представ-
лено близько 70 повсякденних і 
вечірніх вбрань, зокрема, весільні 
сукні, які відповідають мусуль-
манським традиціям. Авторами 
колекції стали чеченські дизайне-
ри Заріма Яхаєва і Заур Мамедов. 

Наразі одяг від Firdaws можна 
придбати тільки в бутиках у Гроз-
ному, проте надалі дім моди має 
намір відкрити магазини в інших 
країнах, у тому числі в ОАЕ. Крім 
того, найближчим часом плану-
ється влаштувати показ колекції в 
Саудівській Аравії.

Українські депутати продовжують 
жити розкішно

Стросс-Кана звинуватили 
в сутенерстві
Колишньому главі МВФ Домініку Стросс-
Кану висунули обвинувачення в причетності 
до злочинного угрупування, що займалося 
сутенерством і поставляло повій для оргій в готелях 
Лілля, Парижа і Вашингтона. Під час допиту в 
магістратському суді міста Лілля Стросс-Кан визнав, 
що відвідував вечірки, на яких були присутні дівчата, 
проте він не знав,  що це повії. 62-річний Стросс-Кан 
був відпущений під заставу в 100 тисяч євро. У разі 
визнання винним, йому загрожує до 20 років тюрми.

Комуніст придумав, як не 
платити податок на багатство
Комуніст Юрій Гайдаєв вирішив продати свій 
Porsche Cayenne, якщо доведеться платити податок 
на розкіш. Про це він повідомив газеті «Комсомоль-
ська правда в Україні». «Машина належить моїй дру-
жині, підприємцю. Щоб її купити, вона продала по-
передній автомобіль. У цього — дизельний мотор, 
він економний — «їсть» 11 літрів на 100 кілометрів. 
Надійна машина й зовсім не розкіш», — сказав він. 
«Думаю, якщо доведеться (платити податок на роз-
кіш), ми її просто продамо», — додав нардеп.


