
Новий силовий орган зі спеціаль-
ним статусом і мегаповноваження-
ми, який буде підпорядковуватися 
безпосередньо Президентові, 
створюють в Україні. Відповідний 
проект закону — «Про Службу 
фінансових розслідувань України 
(фінансової поліції)» — зараз пере-
буває на затвердженні у Міністер-
стві фінансів і МВС. 

За інформацією видання Forbes.
ua, вже два місяці голова МВС Ві-
талій Захарченко та керівник Мініс-
терства доходів і зборів Олександр 
Клименко сперечаються, кому в 
підпорядкування дістанеться фі-
нансова поліція — нове потужне 
відомство, якому доручать боротьбу 
з усіма економічними злочинами. За 
інформацією близьких до керівни-
цтва обох відомств джерел, проект 
закону там уже схвалили, але з по-
правками. 

Новий правоохоронний орган 
займатиметься всіма правопору-
шеннями проти економічних інтер-
есів країни, які зараз розділені між 

шістьма різними структурами, які 
будуть ліквідовані: податковою мілі-
цією у складі Міндоходів, управлін-
нями з боротьби з економічною та 
організованою злочинністю МВС, 
відділом контррозвідувального за-
хисту економіки СБУ, відділом бо-
ротьби з контрабандою митниці та 
Державною фінансовою інспекцією 
України. 

Серед повноважень Служби фі-
нансових розслідувань буде контр-
оль за дотриманням законодавства у 
галузі держзакупівель і припинення 
розтрати бюджетних коштів на всіх 
рівнях, серед яких підприємства, які 
отримують підтримку з державних 
або місцевих бюджетів, та прове-
дення внутрішнього аудиту розпо-
рядників бюджетних коштів. Більше 
того, до функцій фінполіції ввійде 
боротьба з відмиванням доходів і 
корупцією.

Як і нинішні податківці, вони 
зможуть проводити перевірки й 
оперативно-розшукову діяльність. 
Але до цього додасться повний пере-
лік повноважень, які зараз доступні 

співробітникам СБУ та МВС.
Так, фінансова поліція, напри-

клад, зможе застосовувати фізичну 
силу, носити і використовувати кий-
ки, сльозогінний газ, а також вогне-
пальну зброю. Однак застосування 
останньої буде строго лімітовано — 
в документі цьому окремо присвяче-
но дві глави. 

Водночас у виданні підкреслю-
ють, що документ не містить ав-
торства. Forbes опитав п’ятьох ви-
сокопоставлених співрозмовників 
у різних міністерствах і відомствах 
Кабміну, але жоден із них не зміг по-
відомити, чия це ідея. Його автором 
не є ні Клименко, ні Захарченко, ні 
міністр фінансів Юрій Колобов, пе-
реконані джерела. Координаційний 
центр Комітету економічних ре-
форм при Президентові, який роз-
робляє багато законодавчих ініціа-
тив, також не є автором проекту. 

Реформою правоохоронних 
органів, за дорученням Янукови-
ча, опікується його радник Андрій 
Портнов. Видання пише про високу 
ймовірність того, що Служба фінан-
сових розслідувань — це його ініці-
атива. 

Зауваження до ініціативи ство-
рення Служби фінансових розсліду-
вань є практично в усіх міністерств, 
а бізнес попереджає, що новий ор-
ган зробить неможливим ведення 
успішної господарської діяльності в 
Україні. 

За словами виконавчого дирек-
тора «Європейської бізнес-асоціа-
ції» Ганни Дерев’янко, інвестори і 
зараз обходять Україну через склад-
ність ведення бізнесу, тож «закручу-
вання гайок» не сприятиме притоку 
інвестицій: «Новації матимуть на-
слідки, тим більше, коли не працює 
судова система», — каже експерт. 

Навіть у Мін’юсті вважають, що 
проект потребує серйозного доопра-
цювання на відповідність Конститу-
ції та законам. 

Мешканці Краматорська про-
тестували проти видобутку 

сланцевого газу в регіоні. Близько 
тисячі жителів вийшли на цен-
тральну площу біля мерії з ви-
могою надати їм інформацію про 
конкретні місця, де будуть розта-
шовані газові свердловини. Люди 
впевнені, що видобуток сланцево-
го газу створить серйозну загрозу 
здоров’ю місцевих мешканців та 
екології краю. Основні претензії 
учасники мітингу направили ком-
панії Shell. Організація заявлена 
у двох пошуково-розвідувальних 
проектах — у Харківській і Доне-
цькій областях. 

Також мітингувальники виріши-
ли звернутися до Президента, щоб 
гарант оголосив мораторій на роз-
роблення сланцевого газу в регіоні. 

Раніше мітинги проти видо-
бутку сланцевого газу відбулись 
у Донецьку та Слов’янську, непо-

далік якого також іде вивчення 
території.

Крім того, голова Львівської 
обласної ради Петро Колодій за-
явив, що обласна рада не отриму-
вала проект договору з компанією 
Chevron про видобуток сланцево-
го газу і не готова його погоджува-
ти до остаточних висновків щодо 
екологічних ризиків видобутку на 
підставі серйозних досліджень із 
обов’язковою експертизою україн-
ських учених. 

24 січня у Давосі було підпи-
сано угоду між компанією Shell і 
«Надра Юзівська» про розподіл 
продукції від видобутку сланце-
вого газу на Юзівській ділянці в 
Харківській і Донецькій областях. 
Згодом віце-президент компанії 
Shell в Україні Грехем Тайлі заявив, 
що видобуток газу не розпочнеть-
ся доти, доки не будуть проведені 
екологічні дослідження. 
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Тарифи на утримання будинків у Луцьку зростуть на 30% 

На Донеччині протестують проти 
видобутку сланцевого газу

За захист суддів та їхніх родичів українці 
повинні заплатити майже 400 мільйонів 

Кабінет Міністрів України за-
пропонував Верховній Раді 

посилити державний захист суд-
дів і членів їхніх сімей. Відповід-
ний законопроект уже подано до 
парламенту. Документ пропонує 
забезпечити суддів мобільними 
пристроями сповіщення про не-
безпеку, охоронною та протипо-
жежною сигналізацією. 

Уряд планує розширити пере-
лік родичів суддів, щодо яких мо-
жуть бути застосовані спеціальні 
заходи захисту. Крім батьків, ді-
тей, подружжя, онуків, рідних 
братів і сестер, бабусь і дідусів, до 
таких осіб пропонується віднести 
вітчима, мачуху, прабабусь і пра-
дідусів, нерідних дітей, опікунів і 
співмешканців. 

Згідно з пояснювальною за-
пискою, для обладнання житла 
суддів протипожежною й охо-
ронною сигналізаціями необ-
хідно 31,5 мільйона, вартість 
встановлення тривожних кнопок 
складе більше 725 тисяч, а що-
річна абонплата за ці послуги — 
32,7 мільйона. Додаткові витрати 
будуть потрібні також для збіль-
шення штату спецпідрозділів 
судової міліції. За розрахунками 
МВС, сума витрат складе 331,4 
мільйона гривень. 

Представники опозиції в цій 
ініціативі побачили спробу за-
хистити суддів, які виносять не-
законні рішення, та ще один спо-
сіб «розбазарювання бюджетних 
коштів». 

«АероСвіт» заборгував 
працівникам 80 мільйонів 
Заборгованість авіакомпанії «АероСвіт» із заробітної 
плати становить близько 80 мільйонів гривень. Про це 
повідомив глава профспілки бортпровідників авіаком-
панії Веніамін Тимошенко, передає «ЛІГАБізнесІнформ». 
«Ми знаємо, що гроші на рахунок компанії надходять, 
але отримати їх ми не можемо, оскільки вони йдуть на 
погашення заборгованості перед аеропортами», — за-
значив він. Крім того, за словами Тимошенка, авіаком-
панія планує через два місяці звільнити весь льотний 
склад. 

ЄБРР згорне допомогу Україні 
через корупцію 
Європейський банк реконструкції та розвитку згорне 
фінансову допомогу Україні, якщо у ній не подолають 
корупцію. Про це заявив заступник директора ЄБРР в 
Україні Грем Хатчисон. Раніше Рада директорів ЄБРР ви-
рішила розглянути питання участі банку в комплексній 
програмі підвищення безпеки українських АЕС. ЄБРР 
розглядає можливість виділення кредиту в розмірі 300 
мільйонів євро на підтримку цієї програми, яка має 
бути завершена до кінця 2017 року. 

331
стільки мільйонів гривень 
Кабмін пропонує Верховній 
Раді витратити на посилення 
держзахисту суддів і членів їхніх 
сімей. Додаткові витрати будуть 
потрібні для збільшення штату 
спецпідрозділів судової міліції. 

Дороги у Луцьку відремонтують після 
покращення погодних умов 

«У зв’язку з нестабільними пе-
репадами погодних умов 

зараз ми не можемо розпочати 
ремонтні роботи доріг у місті», 
— про це на оперативній нараді в 
міській раді розповів начальник 
департаменту ЖКГ Іван Кубіць-
кий. 

За його словами, поки викона-
но менше 10% запланованих робіт. 
«За складних погодних умов пра-
цювати неможливо», — зазначив 
головний комунальник міста. 

Як стало відомо, вже сформо-

ваний перелік вулиць, на яких буде 
виконано ямковий ремонт із за-
стосуванням технології «холодно-
го асфальту» та гарячого асфаль-
тобетону. 

«Цього року заплановано ви-
конати поточний ремонт вулиць 
на 3,5 мільйона гривень», — по-
відав Кубіцький. Але на сьогодні 
вже витрачено близько 7,5 тис. 
тонн піщано- та щебенево-соляної 
суміші. Це більше, ніж торік, що, в 
свою чергу, негативно вплинуло на 
стан проїжджої частини міста. 

«Є такі ділянки, які будь-що 
потрібно відремонтувати про-
тягом поточного тижня», — за-
значив Луцький міський голова. 
Микола Романюк додав, що в по-
дальшому виділятимуть кошти на 
ремонт мостів, але там спершу за-
мінять дорожнє покриття. 

За словами начальника депар-
таменту ЖКГ Івана Кубіцького, 
лучанам залишається тільки че-
кати сприятливих погодних умов 
для початку ремонтних робіт. 

Андрій ГЕРАСИМЧУК
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Тарифи на утримання будинків у 
обласному центрі можуть зрости 

на третину. Нещодавно заступник 
міського голови Лариса Соколовська 
повідомила, що тарифи так чи інак-
ше треба переглянути, адже вони 
залишаються незмінними ще з 2010 
року, натомість вартість електрое-
нергії зросла, як і рівень мінімальної 
заробітної плати. 

За словами директора міського 
департаменту ЖКГ Івана Кубіцько-
го, відшкодування чинного тарифу 
мешканцями луцьких будинків уже 
не покриває витрати житлово-кому-
нальних підприємств із обслугову-
вання житлового фонду — лише на 
зарплату йде близько 70% видатків 
комунальників. 

Однак громадськість ставить під 
сумнів потребу в збільшенні плати 
за утримання будинків. За словами 
депутата міської ради Сергія Григо-
ренка,  багато з тих послуг, які за-
кладені в тариф, не завжди добросо-
вісно надаються. Приміром, у тариф 
закладена дератизація та дезінсекція 
під’їздів, одначе в тому, що кому-
нальники їх не проводять, може пе-
реконатися чи не кожен лучанин. 

На думку голови громадської ор-
ганізації «Асоціація регіонального 
розвитку» Петра Гоцалюка, тарифи 
на утримання будинків перегля-
нути варто, проте якщо відсутній 
контроль із боку мешканців за тим, 
наскільки ефективно надаються по-
слуги, то це лише марна трата гро-
шей. Гоцалюк наголосив, що лучани 
повинні вимагати якісних послуг від 
житлово-комунальних підприємств, 
оскільки платять за них. 

«Свободівець» Юрій Вега вза-
галі пропонує піти шляхом міста 
Суми, де житлово-комунальні під-
приємства перетворились у сервісні 

установи, які працюють на госпроз-
рахунку, а отже, вони зацікавлені у 
тому, щоби населення зверталося до 
них. 

Депутат Андрій Калахан розпо-
вів «Відомостям», що ріст тарифів 
призведе до збільшення боргу лучан 
за комунальні послуги. Він і так ста-
ном на сьогодні сягає майже 52 міль-
йонів гривень, а лише за останній 
рік виріс на шість мільйонів. 

— Економічна та соціальна по-
літика Януковича – Азарова при-
зводить до поступового зубожіння 
лучан і всіх українців. Це, зокрема, 
відображено у статистиці заборгова-
ності населення Луцька за комуналь-
ні послуги. Якщо за перше півріччя 
2012-го цей показник скоротився на 
2,2 мільйона гривень, то за друге за-
боргованість зросла на 7,3 мільйона. 
Загалом за рік заборгованість збіль-

шилася майже на 11% і нині стано-
вить 51,7 мільйона гривень (станом 
на 1 січня 2013 року). Це спричинено 
тим, що люди просто неспроможні 
вчасно сплачувати і так високу пла-
ту за комунальні послуги, — наголо-
сив Андрій Калахан. 

Зважаючи на обурення громад-
ськості, міський голова Микола Ро-
манюк на останньому засіданні ви-
конкому повідомив, що тарифи все 
одно підніматимуть, одначе до цього 
питання чиновники повернуться у 
квітні. 

За цей період директори луць-
ких ЖКП повинні вивісити на всіх 
під’їздах звіти про те, скільки коштів 
було зібрано на утримання будинку 
протягом 2012 року та на що їх ви-
користали. 

Ірина КОСТЮК

Події
В Україні з’явиться фінансова поліція, 
яку наділять мегаповноваженнями 


