
Відомості.UA

№ 45 (633)

8 - 14 листопада 2012 року

http://vidomosti-ua.com/

Події

Волинська прокуратура закликає до 
співпраці у боротьбі з проявами корупції у 
військкоматах

«Газпром» перегляне ціни 
на газ для Польщі
У повідомленні «Газпрому» сказано, що 
досягнута ціна сировини «враховує поточ-
ні ринкові ціни на газ та нафтопродукти», 
передає ВВС. Раніше PGNiG подала позов до 
Стокгольмського арбітражу проти «Газпрому» 
після того, як сторони не змогли домовитись 
про зниження цін на поставки російського 
газу. Досягнути угода дозволить «Газпрому» 
закрити розгляд справи в арбітражному суді.

Безвізовий режим із 
Хорватією для українців 
скінчився
Як повідомив речник МЗС Олександр Дикусаров, 
31 жовтня 2012 року закінчився термін дії рішення 
уряду Республіки Хорватія про тимчасове запрова-
дження безвізового режиму для громадян України. 
Таким чином, починаючи з 1 листопада 2012 року, 
громадянам України, які планують відвідати Хорва-
тію, необхідно завчасно оформити відповідну візу у 
Посольстві Республіки Хорватія в Україні.

47,3
стільки відсотків українців, 
опитаних фондом «Демокра-
тичні ініціативи» та Українським 
центром економічних і політич-
них досліджень імені Разумкова, 
виступають проти імпічменту 
Президенту Віктору Януковичу. 

Для зміни Конституції достатньо голосів трьох мільйонів українців 

Верховна Рада України ухвалила 
закон про всеукраїнський рефе-

рендум. За ухвалення закону у вівто-
рок проголосували 265 депутатів. 

Закон встановлює, що всеукра-
їнський референдум може прово-
дитися на предмет схвалення нової 
редакції Конституції, внесення до 
неї змін, скасування чи визнання не-
чинним закону про внесення змін до 
Конституції. 

Також референдум може прово-

дитися щодо зміни території Украї-
ни.

Згідно із законом, на всеукра-
їнський референдум можуть ви-
носитися кілька запитань з однієї 
проблеми. Закон встановлює, що 
Президент України проголошує 
всеукраїнський референдум за на-
родною ініціативою, якщо його іні-
ційовано з додержанням встановле-
них Конституцією і законами вимог 
щодо організації і порядку прове-

дення всеукраїнського референдуму 
за народною ініціативою.

Пропонується встановити, що 
всеукраїнський референдум прого-
лошується за народною ініціативою 
на вимогу не менш ніж трьох міль-
йонів громадян України, які мають 
право голосу, за умови, що підписи 
за проведення такого референдуму 
зібрано не менш як у двох третинах 
областей і не менше ніж по 100 тисяч 
підписів у кожній області.

Держслужбовцям заборонили 
матюкатися 

Під час купівлі залізничного квитка 
показувати паспорт не потрібно

Про це йдеться в проекті поста-
нови Кабінету Міністрів «Про 

внесення змін до Порядку обслу-
говування громадян залізничним 
транспортом» та наказі Мінінф-
раструктури «Про затвердження 
змін до Правил перевезення паса-
жирів, багажу, вантажобагажу та 
пошти залізничним транспортом 
України».

«Після набуття сили норматив-
ного акта в проїзному документі 
будуть вказані обидві сторони до-
говору — перевізник (залізниця) 
і пасажир (також квиток містить 
інформацію по страхування паса-
жира). Під час оформлення квитка 
як дорослого, так і дитячого у за-
лізничній касі достатньо назвати 
прізвище та ім’я особи, яка буде 
здійснювати поїздку», — йдеться в 
повідомленні.

Тим не менш, під час отри-
мання квитка пасажир повинен, 
не відходячи від каси, перевірити 
правильність зазначених у ньому 
відомостей, у тому числі прізвища 
та імені.

Пасажири-пільговики будуть 
оформляти проїзні документи за 
умови пред’явлення оригіналів до-
кументів, що підтверджують пра-
во безкоштовного або пільгового 
проїзду. При цьому в квиток вно-
ситься прізвище та ім’я пасажира, 
а також номер відповідного доку-
мента, що дає право на пільговий 
проїзд.

Також під час посадки в поїзд 
пасажир зобов’язаний пред’явити 
провіднику проїзний документ і 
паспорт або інший документ, що 
посвідчує особу. Пасажир має 

право пред’явити тимчасове по-
свідчення громадянина України, 
закордонний паспорт, диплома-
тичний чи службовий паспорт, по-
свідчення особи моряка, військо-
вий квиток, посвідчення водія, 
студентський квиток.

У разі перевезення дітей необ-
хідно буде пред’явити проїзний 
документ дитини, свідоцтво про 
народження або інші документи, 
що засвідчують особу та мають 
інформацію про дату народження 
дитини.

Водночас у відомстві відзнача-
ють, що переоформити квиток зі 
зміною прізвища та імені пасажи-
ра буде неможливо.

При цьому у квитках на про-
їзд регіональних поїздів і квитках 
на поїзди приміського сполучення 
прізвище та ім’я особи зазначати-
ся не буде.

Нагадаємо, Міністерство інф-
раструктури України з 1 січня 2013 
року вводить іменний продаж за-
лізничних квитків. Як повідомив 
журналістам віце-прем’єр-міністр 
інфраструктури України Борис 
Колесніков, це є вимушеним за-
ходом у зв’язку зі спекуляцією та 
корупцією.
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Державним службовцям при-
писано уникати нецензурної 

лексики, не допускати викорис-
тання підвищеної інтонації під час 
спілкування. Відповідним наказом 
Нацагентства з питань держслуж-
би внесено зміни до Загальних 
правил поведінки державного 
службовця, зазначає «Українська 
правда».

Крім того, згідно з наказом, у 
разі отримання для виконання рі-
шення чи доручень, що суперечать 
законодавству або становлять за-
грозу правам, свободам чи інтер-
есам громадян, юридичних осіб, 
держави або суспільним інтересам, 
держслужбовець зобов’язаний не-
гайно в письмовій формі повідо-
мити про це керівника органу дер-
жавної влади, у якому він працює.

Наказ також передбачає, що 
про виявлення неправомірної ви-
годи або дарунка (пожертви) для 
чиновника складається акт у до-
вільній формі, в якому зазнача-
ються характеристики отриманого 
та обставини, за яких це було ви-
явлено. Акт підписується чинов-
ником та безпосереднім керівни-
ком.

Згідно з наказом, за пору-
шення правил етичної поведінки 
державні службовці несуть відпо-
відальність відповідно до статті 
18 Закону України «Про правила 
етичної поведінки», за якою пе-
редбачається дисциплінарна, ад-
міністративна, кримінальна та 
матеріальна відповідальність з 
урахуванням особливостей право-
вого статусу таких осіб. 

У зв’язку із реформуванням ор-
ганів військової прокуратури 

в серпні 2012 року створено Во-
линську прокуратуру з нагляду за 
додержанням законів у воєнній 
сфері Західного регіону України, 
яка не лише продовжує виконува-
ти функції військової прокурату-
ри Луцького гарнізону Західного 
регіону України, але й отримала 
значно ширші повноваження з на-
гляду за додержанням законів. 

«Для якісного здійснення пра-
возахисної діяльності інформую 
громадян про те, що у разі пору-
шення їхніх прав та свобод або 
вчинення корупційних правопо-
рушень службовими особами вій-
ськових комісаріатів, призовних 
комісій усіх рівнів, військових 

частин та установ, які знаходяться 
у Волинській області, вимагання 
даними службовими особами май-
на, грошей, товарів, робіт, послуг 
тощо, а також у разі вчинення ін-
ших протиправних дій громадяни 
можуть звернутися за допомогою у 
Волинську прокуратуру з нагляду 
за додержанням законів у воєнній 
сфері за адресою: Волинська об-
ласть, місто Луцьк, вул. Стрілець-
ка, б. 2 тел./факс: (0332) 24-00-00, 
24-90-02, 24-84-28, — звертається 
до волинян прокурор з нагляду 
за додержанням законів у воєнній 
сфері Олександр Курсов. — Осо-
бисто готовий проконтролювати 
хід перевірки кожного звернення 
громадян і дотримання законності 
у цій важливій справі». 

Продовження. Початок на стор.1
Далі відбувалось щось неймовір-

не: позиції політичних сил протягом 
кількох годин вівторка, 6 листопада, 
змінювались на 180 градусів. 

Спочатку депутати прийняли 
рішення не проводити перевибори 
на проблемних округах. За нього 
проголосувало 232 народні обранці. 
Парламентарії доручили Центрви-
борчкому повторно вивчити матері-
али щодо встановлення результатів 
парламентських виборів. Крім цьо-
го, депутати попросили Генпроку-
ратуру, Вищу раду юстиції, Вищу 
кваліфікаційну комісію суддів і ЦВК 
надати попередню інформацію з пи-
тань встановлення результатів ви-
борів на окремих округах парламен-
ту до 9 листопада.

А вже через декілька годин Вер-
ховна Рада ухвалила постанову про 
звернення до ЦВК з рекомендацією 
призначити повторне голосуван-
ня по виборах народних депутатів 
України в одномандатних виборчих 
округах №94, №132, №194 та №223. 
Водночас, уряду доручається вжити 
невідкладних заходів щодо забез-
печення у встановленому порядку 
фінансування повторних виборів 
народних депутатів України у зазна-
чених виборчих округах. 

По-різному сприйняли рішен-
ня ЦВК про перевибори в опозиції. 
Відразу після його оприлюднення 
лідери опозиції заявили про те, що 
готові на перевибори по окремих 
округах, де неможливо встановити 
результат виборів. При цьому вони 
зазначили, що висуватимуть єдино-
го кандидата, причому того ж само-
го, хто уже здобув солідну підтрим-
ку виборців того чи іншого округу.  
У вівторок же у своєму зверненні 
«Батьківщина» наголосила, що не 
визнає рішення ЦВК щодо переви-
борів. Більше того, опозиціонери 
зазначили, що не визнають резуль-
тати виборів, поки опозиційним 
кандидатам не повернуть «вкрадені 
мандати».

У «Батьківщині» вважають, що 
Центральна виборча комісія, при-
йнявши 5 листопада рішення про 
неможливість встановлення резуль-
татів виборів у 5 округах (№ 94, 132, 
194, 197, 223), «виконала вказівку 
влади для того, щоб не допустити 
перемоги опозиційних кандидатів та 
легалізувати масштабне спотворен-
ня волевиявлення громадян».

У політсилі вважають, що ЦВК 
має всі «повноваження та законні 
підстави для того, щоб самостійно 
встановити за протоколами з мокри-
ми печатками результати голосуван-
ня у кожному з цих мажоритарних 
округів та оголосити перемогу опо-
зиційних кандидатів».

За словами опозиціонерів, про-
токоли з мокрими печатками по 
кожному з проблемних округів, па-
ралельний та громадський підра-
хунок голосів засвідчують перевагу 
кандидатів у депутати від опозиції.

Заступник голови Верховної 
Ради Микола Томенко зазначив, що 
у разі невиконання вимог, в опо-
зиційних сил у майбутній Раді буде 

достатня кількість голосів, щоб не 
допустити формування нового пар-
ламенту. «Я ще раз підкреслюю, що 
є Конституція і закон про статус на-
родного депутата. Якщо проаналізу-
вати всі ці документи, я прогнозую 
дуже просту схему: якщо призна-
чається перше засідання Верховної 
Ради і наші вимоги не виконані, то 
наші депутати не приходять на за-
сідання і не приймають присягу. 
Таким чином, присяга буде при-
йнята менше ніж 300 депутатами. 
У підсумку — Верховна Рада неле-
гітимна», —сказав Томенко. Якщо 
представники Партії регіонів і КПУ 
приймуть присягу, то вони будуть 
змушені чекати, поки опозиція сама 
зайде у Верховну Раду, зазначає ві-
це-спікер. «Це єдиний легітимний 
шлях, який нам дає можливість за-
хистити голоси людей. Якщо здамо 
своїх кандидатів, гріш ціна нам як 
єдиній політичній команді від опо-
зиції», — підсумував Томенко.

Як повідомлялося раніше, в 
окрузі № 94 (Обухів, Київська об-
ласть) спершу перемагав кандидат 
від «Батьківщини» Віктор Романюк. 
Однак Апеляційний адмінсуд дав 
підстави не визнавати результати 
голосування на 28 дільницях, де 
лідирував В.Романюк, і окружком 
оголосив переможцем кандидата від 
Партії регіонів Тетяну Засуху, яка є 
дружиною екс-керівника області.

 У 132-му окрузі (Первомайськ, 
Миколаївська область) була бороть-
ба між кандидатом від об’єднаної 
опозиції Аркадієм Корнацьким і 
кандидатом від Партії регіонів Віта-
лієм Травянко, який є заступником 
голови Миколаївської облдержадмі-
ністрації.

 За першими даними після під-

рахунку 100% голосів Корнацький 
випереджав Травянко на 4167 голо-
сів, проте після низки скандальних 
подій, у тому числі за участі бійців 
спецпідрозділу «Беркут», ЦВК при-
йняла протокол окружкому №132, 
де переможцем значиться Травянко, 
але доручила перевірити всі прото-
коли.

 У 194-му окрузі (Черкаська об-
ласть) окружком визнав перемож-
цем представника ВО «Батьківщи-
на» Миколу Булатецького, за якого 
проголосували 40,79% виборців. На 
друге місце в окрузі вийшла почес-
ний президент ПАТ «Азот» Валенти-
на Жуковська, за яку проголосували 
25,29%. Проте голова окружкому тут 
зник разом з печаткою.

 В окрузі №197 (Канів, Черкась-
ка область) комісія дуже повільно 
рахувала голоси, і опозиціонери 
заявляли про махінації на користь 
самовисуванця Богдана Губського. 
Альтернативний підрахунок голосів 
показав перемогу кандидата «Бать-
ківщини» Леоніда Даценка, однак 
вранці 5 листопада на сайті ЦВК Б. 
Губський значився як переможець.

У вівторок ще тривав підрахунок 
голосів  в окрузі №223 у Києві. Тут 
«зійшлися» кандидат від «Свободи» 
Юрій Левченко та самовисуванець 
Віктор Пилипишин (екс-глава Шев-
ченківської райради та райдержад-
міністрації столиці). Спершу пере-
могу отримував Пилипишин, за 
останніми даними лідирує Ю. Лев-
ченко, але суд постановив перераху-
вати голоси на 11 дільницях.

Верховна Рада створила тимча-
сову слідчу комісію, яка розслідує 
обставини встановлення результа-
тів виборів на проблемних округах 
та зловживання в ході виборів.

Вибори відбулись. 
Але чи запрацює Верховна Рада?

Пасажир повинен пред’явити документ, що посвідчує особу без-
посередньо при посадці в поїзд
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Верховна Рада України сьомого скликання

Опозиція обіцяє захищати результати голосування до переможного кінця


