Уряд України може очолити Карл
Більдт
За інформацією джерела видання «Главком» в Адміністрації
Президента, на Банковій активно опрацьовують варіант з
призначенням на пост глави держави «справжнього» варяга. Зокрема, новим главою українського уряду може стати
колишній Прем’єр і екс-глава МЗС Швеції Карл Більдт, який
щільно займався українською тематикою, але зараз сидить
без роботи. Це вирішення «проблеми Яценюка», який погрожує у разі своєї відставки вивести «Народний фронт» із
коаліції. Якщо наступником Яценюка буде європеєць, така
позиція «фронтовиків» буде слабкою та егоїстичною.
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на стільки мільярдів кубічних
метрів Україна скоротила
споживання газу в 2015 році.
Нагадаємо, Україна готова закуповувати газ у Росії в першому
кварталі 2016 року тільки за
ціною $ 200 за 1 тис. м3.

Начальник відділу Сумського прикордонного загону
організував бізнес для поповнення власного гаманця.
Нечистого на руку посадовця було затримано під час
отримання неправомірної вигоди на суму одна тисяча
доларів США за сприяння у безперешкодному переміщенні через державний кордон України.

Голова «Укргазвидобування»
отримує в місяць зарплату 955
тисяч гривень
Прикриваючись боротьбою з корупцією, українські чиновники
накручують собі заробітки до неймовірних розмірів, спустошуючи тим
самим державний бюджет та кишені простих українців
Свого часу «Відомості» писали
про зарплату колишнього голови Нацбанку України Стельмаха.
Вона складала 260 тисяч гривень
у місяць. У результаті на виході чоловік отримав пенсію 120 тисяч на
місяць. За українськими мірками,
для державного підприємства, яке
нічого не виробляє, як ми тепер
бачимо, а лише користується
закордонними запозиченнями
та провокує інфляцію, що лягає
великим тягарем на плечі простих
українців, такі заробітки є непомірно великими. Але виявляється, в
Україні ще є чиновники, які отримують в десятки разів вищі зарплати.
Лишень вдумайтесь: мільйон у місяць! І головне, за які такі заслуги?
Де дешевий український газ? Він є,
але продається за ринковими цінами бізнес-підприємствам. Нам же
«всучили» імпортований. І навіть,
якщо закупівельна ціна сьогодні
на нього складає 200 доларів за
тисячу кубів на тисячу кілометрів,
у вартості нарахувань стоїть цифра
240 доларів. Така собі математика.
Вигідна для влади та не вигідна для
простих українців. Але маємо те,
що дозволяємо.
Так от, щодо окладу голови правління ПАТ «Укргазвидобування»
Олега Прохоренка. Цю інформацію
про його зарплату озвучив на Погоджувальній раді Верховної Ради
голова депутатської групи «Воля народу» Ярослав Москаленко й оприлюднив відповідні документи.
«Голова Правління ПАТ «Укргазвидобування» Олег Прохоренко отримує майже мільйон гривень
заробітної плати в місяць. 30 грудня минулого року очільнику «УГВ»
Олегові Прохоренку встановлено
оклад у розмірі 398 тисяч гривень.
Крім цього, згідно з колективним
договором, йому нараховується щомісячна премія — 75%, надбавка за
інтенсивність праці — 50%, надбавка за роботу з секретними документами — 15%. «Разом виходить 955
320 тис. грн/міс», — заявив Москаленко.
Крім того, на підставі галузевої
угоди та ґрунтуючись на розмірі
власного окладу, Прохоренко встановив, що директори філій «УГВ»
отримують 65% від його нового
окладу.
«Така ситуація стала можлива у
зв’язку з тим, що 5 грудня 2015 року

Постановою КМУ підприємства
паливно-енергетичного комплексу
були передані в підпорядкування
Міністерства економіки, яке, через
свою бездіяльність, фактично дозволило правлінню НАК «Нафтогаз
України» одноосібно керувати всією
сферою ПЕК».
У свою чергу, пише Сергій Лещенко, Прохоренко підтвердив, що
інформація про оклад відповідає
дійсності, однак, за його словами,
надбавок він ще не отримував.
«Оклад 398 тисяч встановлений
рішенням НАК «Нафтогаз» згідно
з постановою Кабінету Міністрів.
Вказується, що я отримую якісь
надбавки, — це неправда. Зараз обговорюється премія і, згідно з постановою, Кабміном встановлюється
певна система, але зараз це питання до кінця не вирішене», — заявив
Прохоренко.
За його словами, така зарплата
є нормальною для корпоративного сектору і підвищення зарплат до
ринкового рівня — це єдиний спосіб
подолати корупцію.
«За 6 місяців роботи ми заробили 1,6 млрд. Це повністю нова
команда керівників, які прийшли з
приватного бізнесу та міжнародних
компаній. Для нас високі оклади —
це нормальна справа. Для того, щоб
цей ефект можна було підтримувати, людям потрібно давати нормальні зарплати», — додав він.
Прохоренко зазначив, що заробітна плата була підвищена загалом
для усіх співробітників компанії.
«Підвищення стосується не тільки мого окладу, воно йде в цілому

У Києві бійців АТО отруїли клофеліном

У

Києві почастішали випадки
отруєння бійців АТО клофеліном.
Про незаконне застосування медпрепарату злочинцями в
Facebook повідомила волонтер
Ольга Охріменко, яка чергує в
пункті на Південному залізничному вокзалі столиці.
«Мати проводжала сина в АТО,
відійшла в аптеку на 15–20 хвилин,

хлопець купив собі кави, повертається, а сина якийсь хлопець вже
веде під руки в сторону. На питання: «хто ти?» чує відповідь: «рідний
брат».
Мати мало не впала! Хлопець
спав у нас 3 години, все обійшлося, посадили на потяг», — описала
останній випадок волонтер.
За словами Охріменко, це не
єдиний випадок отруєння військовослужбовців.
«Є одна жінка, яка приходить
кожен день: у неї пропав син, їхав
з АТО. Я не можу передати очі цієї
матері... Хлопці, приходьте до нас
у волонтерський пункт для учасників АТО, не купуйте на вокзалі
нічого і навіть, якщо пригощають,
— теж не беріть. За 20–50 грн готові вас позбавити життя. Подумайте
про своїх близьких», — підкреслила волонтер, пише obozrevatel.com.
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На Сумщині службовець
відкривав охочим державний
кордон за тисячу доларів

по компанії. У нас одна з найголовніших задач — зняти всіх з «корупційних гачків». Щоб люди не вимивали гроші з компанії, щоб вони
залишалися в компанії і щоб люди
працювали на підвищення видобутку газу», — заявив голова компанії.
Як зазначає у своєму блозі народний депутат «БПП» Сергій Лещенко, до призначення нового менеджменту
«Укргазвидобування»
керувалося депутатською групою
«Воля народу».
«Уже покійним Єремеєвим було
поставлено заступника голови правління «Укргазвидобування» Вадима
Шленчака, мережу заправок якого
«Калина» придбав Єремеєв для своєї
мережі WOG», — пише Лещенко.
У травні 2015 року Шленчак, як
заступник голови правління «Укргазвидобування», розмістив на
строковому депозитному рахунку в
маловідомому «Банку інвестицій та
заощаджень» величезну суму 373,1
млн гривень.
Серед акціонерів банку, згідно
з розкриттям інформації на сайті НБУ в липні 2015 року, присутні
нардеп від групи «Воля народу» Степан Івахів, дружина іншого депутата
від цієї групи Ярослава Москаленка
— Інна Москаленко, брат покійного
Ігоря Єремеєва — Євген.
У 2015 році новий менеджмент
«Укргазвидобування» ініціював судовий позов про розірвання угоди
щодо розміщення на депозитах у
банку групи «Воля народу» 373 мільйонів гривень.
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Події

На Волині не вистачає коштів на
кардіолікування, пересадку нирки та
придбання хіміопрепаратів
Медики б’ють тривогу: їхні заклади відчувають гостре недофінансування
Початок на стор. 1
Загалом на закупівлю необхідних для області хіміопрепаратів
необхідно 24 мільйони гривень.
Медичне обладнання в закладі теж
«пасе задніх». За словами пана Андрусенка, на часі придбання апарату для внутнішньопорожнинної
терапії, який вартує 2,5 мільйона
гривень. Ще одну потребу озвучив
і голова комісії Олександр Зінчук,
це, зокрема, — придбання апарата для зварювання м’яких тканин,
який коштує близько двох мільйонів гривень. Не оминув увагою
Орест Андрусенко й необхідність
ремонту фасаду будівлі онкодиспансеру.
Збереження приміщень обласних психіатричних закладів
— це ще один «головний біль»
чиновників від медицини. Так, в.
о головного лікаря обласної психіатричної лікарні № 2, що в смт
Олика Ківерцівського району,
Ганна Бебко повідомила, що на ремонт тамтешніх котелень цьогоріч
необхідно передбачити 654 тисячі
гривень. Своєю чергою головний
медик психіатричної лікарні №
1 міста Луцька Олег Черниш розповів про необхідність ремонту
покрівлі, заміни труб та системи
опалення. Загалом для цього закладу потрібно понад 8 мільйонів
гривень. Окрім того, пан Черниш
зауважив, що лікарня має гостру
потребу в придбанні медичного
обладнання, зокрема рентгенапарата та стоматологічної установки.
Із схожими проблемами стикається й генеральний директор
обласного територіального ме-

дичного
протитуберкульозного
об’єднання Юрій Валецький. Потребує ремонту система опалення, на часі заміна паркану довкола
медичної установи, встановлення
ліфта, а також придбання спецтранспорту. Загалом на вирішення
всіх проблемних питань закладу
необхідно 19 мільйонів гривень.
Депутат Володимир Кучер поцікавився можливістю оптимізації
протитуберкульозного об’єднання
в області, що охоплює 4 заклади
в різних куточках області, та концентрації медичної установи лише
в обласному центрі. Втім начальник управління охорони здоров’я
ОДА Ігор Ващенюк застеріг депутатів від таких кроків, мовляв, це
спричинить звільнення, а відтак
— соціальний вибух.
Головний лікар обласного
наркологічного диспансеру Ігор
Шкаровецкий на засіданні комісії заявив про необхідність капітального ремонту двох корпусів
лікарні, на що треба передбачити
близько трьох мільйонів гривень.
Втім, його виступ перервав голова
комісії Олександр Зінчук. На його
думку, доцільності ремонтувати
тамтешні будівлі немає сенсу. Він
не виключає ймовірності перенесення лікувальної бази наркологічного диспансеру в абсолютно
інше приміщення. Пан Зінчук припускає, що наркодиспансер можна
розмістити в одному із приміщень
психіатричної лікарні № 1 міста
Луцька. Схожий сценарій подальшого існування він пророкує і
шкірвендиспансеру.

Оксана ПОТЕБЧУК

Клімкін відібрав
дипломатичні
паспорти в
230 депутатів і
чиновників

М

іністерство закордонних справ
анулювало дипломатичні та
службові паспорти 230 громадян,
серед яких кілька чинних депутатів
Верховної Ради. Про це йдеться в
повідомленні міністерства. Однією з
підстав став указ Президента від 12
травня 2015 року, яким список одержувачів диппаспортів скоротили.
Серед нардепів, які позбулися паспортів, виявилися, зокрема, Євген
Бакулін, Віктор Балога, Олександр
Вілкул, Олексій Гончаренко, Олесь
Довгий, Наталія Королевська.

Чиновники і надалі приховуватимуть свої
статки

В

ерховна Рада так і не включила
до порядку денного сесії законопроект щодо скасування норми,
внесеної в закон про Державний
бюджет на 2016 рік, згідно з якою
запровадження електронного декларування доходів чиновників
переноситься на 2017 рік.
Депутати 7 разів намагалися
включити відповідний законопроект (№ 3755) до порядку денного,
але він набирав максимум 206 голосів.
Як видно з результатів голосування (поіменний список по фракціях), за законопроект не голосували більше 30 депутатів від БПП,
ще 29 депутатів фракції відсутні на
засіданні, від «Народного фронту»
не голосували 9 депутатів, ще 10
відсутні.
4 січня стало відомо, що в остаточному варіанті проекту закону

про держбюджет-2016 з’явилася
поправка, згідно з якою на рік
перенесено запровадження електронного декларування доходів
чиновників. У той же час електронне декларування є однією з умов
отримання Україною безвізового
режиму з країнами Шенгенського
договору.
Міністр юстиції Павло Петренко писав на своїй сторінці
в Facebook, що уряд вимагатиме провести розслідування, щоб
виявити, яким чином ця правка
з`явилася у фінальному тексті
держбюджету. Як відомо, 5 січня
народний депутат від БПП Вадим
Денисенко зареєстрував у ВР законопроект «Про внесення змін
до закону «Про запобігання корупції» (щодо роботи електронної
системи подання та оприлюднення декларацій).

