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Події

Доступне  
житло вже стає 
недоступним

На Львівщині проти посадовців митниці 
порушили кримінальну справу

У проекті бюджету 2013 року 
фінансування держпрогра-

ми, направленої на здешевлен-
ня іпотеки, буде скорочене у 3,3 
разу в порівнянні з поточним 
роком і складе 300 мільйонів 
гривень. У Кабміні переконані, 
що цих коштів буде достатньо 
для вирішення відразу трьох 
проблем: нестачі житла, стиму-
лювання житлового будівництва 
і ліквідації довгобудів. 

За рахунок цих обсягів буде 
забезпечено часткове відшко-
дування частини відсотків за 
іпотечними кредитами, отрима-
ними позичальниками в банках 
на будівництво або придбання 
житла в 2012 році, й укладення 
нових кредитних договорів», — 
повідомляється в пояснюваль-
ній записці. Варто зазначити, 
що програма зменшення вар-
тості іпотечних кредитів для 
забезпечення доступним жит-
лом громадян була прийнята 
Кабміном навесні нинішнього 
року. Планувалось, що держава 
погашатиме 13% кредиту, а по-
зичальник — лише 3%. Раніше 
Прем’єр-міністр Микола Азаров 
заявляв, що фінансування Дер-
жпрограми «Доступне житло» в 
2013 році може залишитися на 
рівні 2012 року і скласти один 
мільярд гривень. Станом на 23 
жовтня поточного року за цією 
програмою було профінансова-
но 764 кредити на загальну суму 
179,3 мільйона гривень.

«Вітіну тисячу» у 2013 не виплачуватимуть

У проекті бюджету на 2013 рік 
відсутня стаття про виділення 

коштів на компенсації знецінених 
вкладів «Ощадбанку». Про це за-
явив нардеп-комуніст Спиридон Кі-
лінкаров.

— Я вам нагадаю: Партія регіо-
нів під час передвиборчої кампанії 
обіцяла виділити цього року фінан-
сування — близько 8 мільярдів — на 

виконання цієї статті, погашення 
заборгованості «Ощадбанку» ко-
лишнього СРСР. На жаль, я цього не 
побачив, — сказав він. 

Нагадаємо, до виборів уряд за-
певняв, що виплати компенсацій бу-
дуть здійснені для всіх 12 мільйонів 
осіб, які втратили заощадження. У 
серпні цього року віце-прем’єр і мі-
ністр соціальної політики Сергій Ті-

гіпко повідомив, що при формуван-
ні бюджету на 2013 рік уряд запланує 
відповідні кошти. Глава українсько-
го «Ощадбанку» Сергій Подрєзов 
сказав, що в 2103-му почнуться ви-
плати другої тисячі гривень у якості 
компенсації. При цьому він не ви-
ключив, що сума компенсацій, які 
видаються в рамках другого етапу, 
може бути змінена.

У всьому світі долар почав 
падати 
Причиною подешевшання долара стали погані 
економічні дані зі США. Так, курс долара до ієни 
знизився на 0,1% — до 82,13 ієни, раніше впавши до 
82,04 ієни. Рости ієнам допомагають і побоювання 
щодо «бюджетного обриву», який загрожує США. 
Білий дім у понеділок відхилив пропозицію респу-
бліканців про те, як уникнути підвищення податків 
і скорочення витрат на початку майбутнього року, 
заявивши, що воно суперечить обіцянці президента 
Барака Обами підвищити податки для найбагатших.

У Держбюджеті на 2013-й 
курс долара закладено на 
рівні 8,5 гривні
Про це розповів на брифінгу лідер фракції Партії 
регіонів Олександр Єфремов, коментуючи основні 
макроекономічні показники державного кошторису. 
«Долар закладений по 8,5 гривні, інфляція — 6%, 
ВВП — 3,6%», — сказав Єфремов. Він також додав, 
що, згідно з законом, зарплати та пенсії індексувати-
муться «з огляду на інфляційні процеси». 

24%
стільки, за даними Євростату, 
становить рівень бідності та 
соціальної незахищеності єв-
ропейців. Із 119,6 млн. осіб із 27 
країн-членів ЄС 24% перебуває 
в зоні ризику соціальної неза-
хищеності та бідності.

За проживання кожного нардепа держава 
щомісяця платитиме готелю 15 тисяч

За кожного депутата з іншого міста 
Верховна Рада перераховує готе-

лю 500 гривень на добу. Відповідно, 
місяць депутатського проживання 
коштує бюджету 15 тис. гривень — 
ще одна місячна зарплата депутата.

Як пише «Комсомольская правда 
в Украине», платять і за сесійні тиж-
ні, коли депутат перебуває в столиці, 
і навіть за час, поки він їде додому. 
У Києві за 15 тисяч гривень можна 
орендувати хорошу квартиру.

Можна, до речі, ще дешевше: 
пристойна однокімнатна квартира з 
ремонтом, меблями і площею понад 
13 квадратних метрів обійдеться в 
три тисячі, зазначає видання.

«Навіть якщо б мені видали тре-
тину грошей, які витрачаються на 
готель, і сказали «живи, як хочеш», 
то бюджет би ми заощадили, — вва-
жає Андрій Парубій. — Я міг би 
орендувати квартиру. Родині було б 
куди приїжджати, кухня була би».

На сьогодні необхідно 238 го-
тельних номерів для того, щоби 
розселити іногородніх депутатів. 
Новообраних народних депутатів 
заселятимуть відразу в два готелі, 
розповів виданню Макеєнко.

Таким чином, у готелі «Київ», де 
депутатів селять лише з шостого по 
десятий поверх, є тільки 85 місць. 
Інших нужденних, найімовірніше, 
поселять у готелі «Україна» з видом 
на Майдан, який теж фінансують із 
держбюджету. При цьому першими 
на заселення в готель «Київ» будуть 
претендувати жінки-депутати. 

«Іншим — за жеребом. Береться 
шапка, папірці — і хто що витягне, 
той і отримає», — додав політик.

Як раніше повідомлялося, заяви 

на отримання житла в Києві напи-
сали вже 180 народних обранців. 
Заявки подавали представники всіх 
політичних партій, які пройшли до 
парламенту сьомого скликання. 

Варто зазначити, що деякі з де-
путатів попереднього скликання, які 
обралися в нову Верховну Раду, по-
дали заявки на розміщення в готелі, 
попри те, що вже отримали кошти 
на квартири. 

Про це розповів на засіданні під-
готовчої групи голова підгрупи з пи-
тань розселення, комуніст Валентин 
Матвєєв.

«Низка депутатів попередніх 
скликань, які обрані до нового 
(скликання), подали заявки на отри-
мання місць у готелях, хоча вже 
отримували кошти на купівлю квар-
тир або ж самі квартири у попередні 
роки», — сказав він.

Матвєєв також нагадав, що за 
цей рік із держбюджету було ви-
трачено 21 мільйон гривень на роз-
селення 140 депутатів у готелях, а 
наступного року доведеться сплати-
ти 33-35 мільйонів, оскільки подано 
216 заявок.

Водночас, якщо на номери в го-
телях «Київ» та «Україна» витрати 
повністю компенсуватимуться з бю-
джету, то за розселення в готелі «На-
ціональний» із бюджету передбаче-
но виділяти по 500 гривень, а решту 
коштів депутати будуть сплачувати 
самостійно.

При цьому члени підготовчої 
групи дійшли згоди, що двокімнатні 
номери передусім будуть виділятися 
депутатам-жінкам, або тим, у яких у 
родинах є інваліди.

Єфремов підтвердив, що Арбузов може 
замінити Азарова

Луценко заявляє, що у колонії його 
свідомо доводять до інвалідності

Екс-міністр внутрішніх справ 
Юрій Луценко заявляє про 

блокування його лікування у Мен-
ській колонії. Про це йдеться у 
його офіційній заяві, яку він пере-
дав під час судового засідання на 
ім’я начальника Менської виправ-
ної колонії №91.

«Заявляю вам свій протест 
проти блокування надання мені 
медичної допомоги», — йдеться 
у заяві. «Так, після проведення 
8.11.2012 року чергової медкомі-
сії я так і не отримав протягом 20 
днів жодної (!) пігулки з прописа-
них мені фахівцями МОЗ медпре-
паратів», — зазначив Луценко. 

«Це свідчить про свідоме до-
ведення мене до інвалідності, що є 
обурливим порушенням моралі та 
закону», — вважає він.

Цими днями нарешті екс-
міністра внутрішніх справ Укра-
їни Юрія Луценка перевезли з 

Менської колонії в Чернігівську 
обласну лікарню. Як повідомила 
в своєму блозі на Facebook прес-
секретар «Народної самооборо-
ни» Лариса Сарган, про лікування 
поки не йдеться, «тільки чергове 
обстеження».
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Азаров може залишитися у 
прем’єрському кріслі, а якщо 

цього не відбудеться, то очолити 
Кабмін є шанс у Сергія Арбузова. 
Про це повідомив лідер фракції 
Партії регіонів Олександр Єфре-
мов на брифінгу, передає «ЛігаБіз-
несІнформ».

Єфремов запевнив, що відстав-
ка членів уряду — це суто юридич-
не питання, пов’язане з обранням 
низки членів Кабміну в парламент. 
«І ніякої внутріпартійної боротьби 
нема. І в партії, і у фракції йдуть 
дискусії з цього питання», — ска-

зав Єфремов.
За його словами, рішення при-

ймає Президент, вислуховуючи 
різні погляди.

«Хто буде запропонований? Не 
виключаю, що чинний Прем’єр», 
— сказав він.

Єфремов також заявив, що 
кандидатура Медведчука на поса-
ду Прем’єра у фракції не розгляда-
лася.

Відповідаючи на запитання 
про шанси Арбузова замінити 
Азарова, Єфремов сказав: «Він 
розглядається серед інших канди-
датів. Має шанси, як і будь-який 
інший претендент. Але сказати, 
що його кандидатура буде подана 
сьогодні — такого рішення немає».

Зазначимо, з-поміж кандида-
тів на прем’єрське крісло обгово-
рюють кількох: голову Нацбанку 
Сергія Арбузова, секретаря РНБО 
Андрія Клюєва та віце-прем’єра 
Сергія Тігіпка. Або ж на посаді за-
лишиться Микола Азаров. 

Нагадаємо, 3 грудня Прези-
дент Віктор Янукович відправив у 
відставку Кабінет Міністрів у по-
вному складі. 

Прокуратура Львова розпо-
чала досудове розслідування 

у кримінальному провадженні за 
фактом зловживання службовим 
становищем (ч. 3 ст. 364 КК Укра-
їни) посадовими особами митного 
поста «Краківець» Львівської мит-
ниці, повідомляє zaxid.net.

Під час пропуску на територію 
України вантажного автомобіля, в 
якому начебто перевозились хіміч-
ні речовини, працівники митниці 
не виконали усіх необхідних про-

цедур митного контролю, повідо-
мляють у прес-службі прокурату-
ри Львівської області.

Як з’ясовано, на митниці до-
пустили ввезення в Україну під 
виглядом згаданого товару одягу, 
автозапчастин, телевізорів, пар-
фумів загальною вартістю понад 
3,6 мільйона гривень без сплати до 
бюджету обов’язкових платежів. 
Унаслідок такого кримінального 
правопорушення державі завдано 
понад 1,2 мільйона збитків.

Утримання Президента в 2012 році 
обійшлося країні в 635 мільйонів 
гривень, тобто майже у два міль-
йони гривень у день. Про це пише 
Forbes.ua з посиланням на «Вісник 
державних закупівель». 

З 2010 року, початку каденції 
Президента, ця сума склала 1,42 мі-
льярда гривень.

«Жоден тендер на будівництво 
та реконструкцію президентських 
об’єктів не був проведений за про-
цедурою відкритих торгів — усі тор-
ги проводилися за неконкурентною 
процедурою закупівлі «в одного 
учасника», — відзначає видання.

Крім прямих розтрат, вказує 
сайт, «збитки держави складають-
ся ще і з недоотриманого прибут-
ку — чотири елітних броньованих 
Mercedes, вилучені митницею, не 
були продані, а безкоштовно віддані 
Держуправлінню справами; 30 тисяч 
гектарів мисливських угідь біля «Су-
холуччя» під Києвом і дев’ять тисяч 
гектарів біля Ведмідь-гори в Кри-
му також безкоштовно перейшли в 
користування «президентському» 
товариству мисливців і рибалок 
«Кедр».

Реконструкція та добудова гос-
тьових будиночків і ресторанів у 
резиденції «Синьогора» цьогоріч 
потягла 81,32 мільйона гривень. Із 
2010 року на це місце пішло майже 
0,25 мільярда гривень. 

Реконструкція кримських дач 
Януковича, споруда вертолітних 
майданчиків та реконструкція при-
леглих доріг обійшлися в 2012 році 
в 94 мільйони гривень, за три роки 
— в 373 мільйони гривень.

Полювання. На облаштування, 
будівництво доріг і передачу мис-
ливських угідь у довговічну орен-
ду наближеному до Президента 
товариству «Кедр», заснованому 
міністром ПЕК Юрієм Бойком, екс-
главою «Укравтодору» Володими-
ром Демішканом і черкаським гу-
бернатором Сергієм Тулубом, було 
витрачено 124 мільйони гривень, за 
три роки — 144.

Президентська рибалка в 2012 
році коштувала 6,55 мільйона гри-
вень, за три роки — більше 16 міль-
йонів. У цю суму ввійшли будівельні 
роботи в колишньому природному 
заповіднику в Криму, де Віктор Яну-
кович зараз проводить час із вудкою.

Автопарк, який станом на по-
чаток року складався з 385 машин, 
обійшовся бюджету в 2012 році май-
же в 40 мільйонів гривень, за три 
роки — в 122 мільйонів.

Утримання президентсько-
го авіатранспорту — в 95 мільйо-
нів гривень, за три роки — в 251,6 
мільйона гривень. Тільки на оренду 
трьох вертольотів класу «люкс» у 
наближеної до Президента фірми 
«Танталіт», якій формально нале-
жить «Межигір’я», цього року пішло 

8,1 мільйона гривень.
Прийом гостей, а також рекон-

струкція для цієї мети Маріїнсько-
го палацу і комплексу старовинних 
будівель на Липках цьогоріч кошту-
вали 194 мільйони гривень, за три 
роки — 203 мільйони (раніше рекон-
струкції не проводилися).

Утримання Адміністрації Пре-
зидента і Держуправління справами, 
основна стаття якого припадає на 
харчування, цього року коштувало 
50 мільйонів гривень, за три роки — 
майже 60 мільйонів.

Віктор Янукович «обійшовся» цього року 
українцям у 635 мільйонів

Керівники «Таврики» вкрали $2 мільярди 
депозитів і втекли за кордон 

Найвищі керівні особи банку 
«Таврика», у якому нещодав-

но людям перестали повертати 
депозити, втекли з України, при-
хопивши вклади громадян, роз-
повіло джерело видання «Новий 
регіон» у банківських колах, пові-
домляє ТСН.

За словами інформатора, напе-
редодні початку проблем у «Таври-
ці» за межі країни було виведено 
близько $2 мільярдів, що належать 
вкладникам банку. Влада встигла 
заарештувати лише $4 мільйони.

«Зараз власник банку — Київ-

ський ювелірний завод — прово-
дить переговори з владою про ре-
фінансування, а саме — отримання 
дешевого кредиту. Але влада нато-
мість пропонує віддати майно за-
воду, сторони поки не прийшли до 
компромісу», — стверджує спів-
розмовник видання.

Фахівці, зі свого боку, радять 
громадянам задуматись про те, що 
високі депозитні ставки, які, на-
приклад, у тій же «Тавриці» стано-
вили 27% річних у гривні, можуть 
свідчити про проблеми фінустано-
ви.


