
2

Система пільг потребує рефор-
мування, але не можна робити це 
таємно, без обговорення, вважає 
лідер партії «Громадянська по-
зиція», голова Комітету ВР з питань 
нацбезпеки та оборони Анатолій 
Гриценко. Він прокоментував за-
конопроект №7562, який містить 
пропозицію обмежити або скасу-
вати пільги для багатьох категорій 
громадян.

Цей закон зареєстрований за 
підписом Азарова 14 січня цього 
року під назвою «Про гарантії дер-
жави щодо виконання рішень суду». 
У ньому йдеться про обмеження або 
скасування пільг для вчителів, шах-
тарів, пенсіонерів, ветеранів, інвалі-
дів та інших. За словами Гриценка, 
виплати та компенсації будуть регу-
люватися в ручному режимі: порож-
ньо в бюджеті — виплат немає. Роз-
глянемо нововведення детальніше.

Пільги «чорнобильцям» 
Було: Позачергові щорічні без-

коштовні санаторно-курортні пу-
тівки або (за їх бажанням) грошова 
компенсація у розмірі середньої вар-
тості путівки в Україні.

Буде: Позачергові безкоштов-
ні (слово «щорічні» відсутнє) 

санаторно-курортні путівки або 
грошова компенсація вартості са-
мостійного санаторно-курортного 
лікування.

Було: Студентам вишів поклада-
ється стипендія, підвищена на 100%.

Буде: Підвищена стипендія, роз-
мір якої визначає Кабмін.

Пільги сім’ям з дітьми від 7 до 
16 років, які проживають на за-
бруднених територіях

Було: Допомога, передбачена 
чинним законодавством, виплачу-
ється у подвійному розмірі.

Буде: Допомога, передбачена 
чинним законодавством, виплачу-
ється в підвищеному розмірі, який 
визначає Кабмін (теоретично, її мо-
жуть підвищити і на 1 грн.).

Пенсійні виплати інвалідам-
чорнобильцям І категорії

Було: Щомісячна додаткова 
пенсія інвалідам (а також дітям-
інвалідам і хворим на променеву 
хворобу) залежно від групи, 50-75% 
мінімальної пенсії за віком.

Буде: Щомісячна додаткова пен-
сія за шкоду здоров’ю у розмірах, 
встановлених Кабміном.

Пільги учасникам бойових дій
Було: Безкоштовне щорічне 

санаторно-курортне лікування, а 

також компенсація вартості само-
стійного санаторно-курортного лі-
кування.

Буде: Безкоштовне (слово «що-
річне» відсутнє) санаторно-курортне 
лікування, а також компенсація 
вартості самостійного санаторно-
курортного лікування. Порядок 
надання путівок, розмір і порядок 
виплати компенсації вартості само-
стійного лікування визначає Каб-
мін.

Було: Щорічно до 5 травня ви-
плачується разова грошова допомо-
га в розмірі п’яти мінімальних пен-
сій за віком.

Буде: Щорічно до 5 травня ви-
плачується разова грошова допомо-
га у розмірі, який визначає Кабмін. 

Пільги інвалідам війни
Було: За бажанням, замість пу-

тівки в санаторій, профілакторій або 
будинок відпочинку вони можуть 
раз на два роки одержувати грошову 
компенсацію (в залежності від групи 
інвалідності, від 75 до 100% вартос-
ті).

Буде: Стаття відсутня.
Пільги для учасників війни
Було: Щорічно до 5 травня — 

разова грошова допомога у розмірі 
трьох-чотирьох мінімальних пенсій 
за віком.

Буде: Розмір допомоги буде ви-
значати Кабмін.

Державна соціальна підтримка 
дітей війни

Було: Пенсії або щомісячне дові-
чне грошове утримання чи держав-
на соцдопомога, яка виплачується 
замість пенсії, підвищуються на 30% 
мінімальної пенсії за віком.

Буде: До пенсій або щомісячного 
довічного грошового утримання чи 
державної соцдопомоги, що випла-
чується замість пенсії, виплачується 
надбавка в розмірі, встановленому 
Кабміном.

Пільги для осіб, які мають осо-
бливі трудові заслуги перед Вітчиз-
ною

Було: Надбавки до пенсій, які 
вони отримують, у розмірі 200% мі-
німальної пенсії за віком.

Буде: Надбавки до пенсій, які 
вони отримують, у розмірах, вста-
новлених Кабміном.
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Події

Євросоюз дасть Україні гроші 
на екологію та дороги
ЄС надасть Україні 116 млн. євро на поліпшення доріг, 
екологію й навчання українських чиновників. Перший 
транш надійде влітку, однак лише за умови, що офі-
ційний Київ виконає всі вимоги ЄС, пише «Німецька 
хвиля». Гроші Євросоюз виділяє Україні в рамках 
політики сусідства. Кошти українська сторона буде 
одержувати протягом трьох років. Найбільша частина 
допомоги, 65 млн. євро, піде на реалізацію транспорт-
ної стратегії України, повідомив прес-аташе представ-
ництва Європейського Союзу в Україні Давид Стулик. 

Головного борця зі злочинністю 
в СНД взяли за хабар у 46 млн.
У Москві затриманий директор Бюро з координації 
боротьби з організованою злочинністю СНД генерал-
лейтенант міліції Олександр Боков, якого підозрюють у 
вимаганні 46 млн. доларів. Зі слів слідчих, Боков у 2005 
році, діючи зі спільниками (директором Міжнародного 
фонду розвитку козацтва Михайлом Креймером і дирек-
тором ТОВ «Стройбетон» Сергієм Степановим) обманом 
переконав підприємця у сприянні при купівлі контроль-
ного пакета акцій одного з транспортних підприємств. 
За свої «послуги» вони зажадали 46 млн. доларів. 

65
стільки мільйонів євро виділить 
Євросоюз для втілення програми 
«Підтримка впровадження тран-
спортної стратегії України».

ТЕРАКТ 

Серед загиблих у Домодєдово — 
українка

В результаті теракту в Домодєдово 
загинула жителька Одеси, мо-

лодий драматург Ганна Яблонська. 
29-річна жінка прилетіла в Москву 
на вручення премії. Справжнє ім’я 
загиблої — Ганна Машутіна (Яблон-
ська — псевдонім). Вона повинна 
була одержати премію журналу 
«Мистецтво кіно». У посольстві 
України в Москві зазначили, що з 35 
загиблих пасажирів вдалося встано-
вити особи 25, і Яблонська — серед 
них. Раніше про смерть колеги у 
своєму блозі повідомив драматург 
Михайло Угаров. У Яблонської зали-
шився чоловік і маленька дитина.

На цей момент відомо, що, крім 
росіян, серед потерпілих від теракту 
в московському аеропорту «Домо-
дєдово» є француз, італієць, німець, 
серб і громадянка Словаччини, ак-
торка Сюзанна Фіалкова. Слідчий 
комітет РФ офіційно підтвердив 
смерть двох підданих Великобри-
танії. Також є інформація про заги-

бель громадян Німеччини, Таджи-
кистану, Узбекистану й Киргизії. 
За даними МНС Росії, у результаті 
терористичного акту в Домодєдово 
35 людей загинули, близько 180 осіб 
постраждали.

Українцям можуть скасувати пільги 

ПОРУШЕННЯ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 

НЕ ЙМЕТЬСЯ  

Стартував проект 
Мавроді 
МММ-2011

Засновник фінансової пірамі-
ди МММ Сергій Мавроді 25 

січня запустив свій новий про-
ект МММ-2011, який, з його слів, 
може принести учасникам від 
20 до 30% прибутку на місяць. У 
своєму блозі Мавроді опубліку-
вав «приблизні» курси «МММ-
доларів». У «правилах» Мавро-
ді пояснює, що МММ-долари 
будуть мати «курс» купівлі та 
«курс» продажу. «Ці «курси» бу-
дуть призначатися мною осо-
бисто, просто моїм вольовим рі-
шенням, два рази на тиждень, по 
вівторках і четвергах, і, ймовірно, 
тільки ростимуть», — пише за-
сновник піраміди. Також у блозі 
Мавроді розміщена форма, яку 
треба заповнити для участі в сис-
темі. 

Нагадаємо, що 21 січня екс-
пертна рада з розвитку конку-
ренції на фінансових ринках 
Федеральної антимонопольної 
служби одноголосно визнала 
схему МММ-2011 Сергія Мавро-
ді фінансовою пірамідою. Крім 
того, з новим проектом Сергія 
Мавроді пообіцяли боротися фі-
нансовий омбудсмен РФ Павло 
Медведєв і чільник Росспожив-
нагляду Геннадій Онищенко. 

Раніше Мавроді був визна-
ний винним у шахрайстві в осо-
бливо великому розмірі і 4,5 року 
відбув у СІЗО.

СПРАВИ ЗАКОРДОННІ 

У Києві пообіцяли активно від-
стоювати право на існування 

Об’єднання українців у Росії. Лік-
відація цієї організації завдасть 
шкоди відносинам двох держав. У 
Міністерстві закордонних справ 
вважають, що рішення про за-
криття Об’єднання українців у Ро-
сії (ОУР) завдасть істотної шкоди 
атмосфері українсько-російських 
відносин.

«Ми переконані, що ця органі-
зація, попри всі недоліки та недо-
статню ефективність її діяльності, 
повинна функціонувати і надалі», 
— заявив директор департамен-
ту інформаційної політики МЗС 
України Олег Волошин.

Він повідомив, що Мін’юст РФ 
вже давно проводить перевірку ді-
яльності ОУР. «Ми розраховуємо, 
що висновок, який буде зроблено 
за підсумком цієї перевірки, до-
зволить зберегти ОУР», — додав 
Волошин.

За словами дипломата, для 
України одним із пріоритетів у діа-
лозі з РФ є питання щодо сприян-
ня влади задоволенню законних 
культурно-освітніх та інших прав 
багатомільйонної української гро-
мади, що мешкає в цій державі. В 
цьому контексті МЗС України роз-
глядає і питання ОУР.

«Коли ми говоримо про стра-
тегічне партнерство між Росією та 
Україною, то виходимо з того, що 
обидві сторони даватимуть стра-

тегічну оцінку кожного свого кро-
ку», — підкреслив Волошин.

Він додав, що є деякі сумніви в 
тому, що російські партнери вра-
ховують стратегічні наслідки своїх 
кроків у ситуації з закриттям Фе-
деральної національно-культурної 
автономії українців у Росії, пе-
ревіркою діяльності Організації 
українців у Росії та діями навколо 
Бібліотеки української літератури 
в Москві. Волошин пообіцяв, що 
МЗС вживатиме усіх можливих за-
ходів для того, щоб переконати ро-
сійську сторону в тому, що україн-
ська громада в Росії повинна мати 
дієздатну, потужну, впливову гро-
мадську організацію, що відстоює 
її інтереси, а культурно-освітні 
права наших співвітчизників у Ро-
сії повинні бути належним чином 
захищені та забезпечені.

Раніше головний редактор 
інформаційного порталу ОУР Ві-
ктор Гіржов заявив, що Міністер-
ство юстиції РФ на 31 січня 2011 
року запланувало процедуру за-
криття Об’єднання українців Ро-
сії «за тією ж самою схемою, як 
перед тим закривали Федеральну 
національно-культурну автономію 
українців Росії». Редактор також 
дорікнув українській владі, що 
вона «не має наміру боротися» за 
Бібліотеку української літератури 
у Москві, яку російська влада зби-
рається переформатувати на «бі-
бліотеку дружби народів».

Світовий банк вимагає від України 
допомогти найбіднішим 

Продовольча політика України 
є безвідповідальною стосовно 

країн, населення яких голодує. Про 
це заявив голова Світового банку в 

Україні, Молдові та Білорусі Мар-
тін Райзер на прес-конференції, 
пише «ГолосUA». 

За його словами, Україна втра-
чає нагоду скористатися позитив-
ними умовами торгівлі. Тому, на 
думку директора СБ, для країни 
значно краще стабілізувати ціни 
для власних споживачів і допомог-
ти найбіднішим. 

«Нинішній режим є неефек-
тивним, нерезультативним і існує 
ймовірність, що він корумпований 
у більш широкому сенсі. А нова 
економічна криза може погано ві-
добразитися на всіх, включаючи й 
українських споживачів», — зазна-
чив Райзер.

Ірак оштрафував Україну на $165 
тисяч за зірваний контракт 

Ірак виставив Україні штраф на 
суму 165 тисяч доларів за зрив 

термінів постачання партії літаків 
АН-32Б, повідомив «Фокус» з по-
силанням на джерела, близькі до 
збройного бізнесу. Загальна сума 
штрафу може зрости до 55 млн. 
доларів — така санкція обумов-
лена в самому контракті. Договір 
був укладений між міністерством 
оборони Іраку та держпідприєм-
ством «Спеціалізована зовніш-
ньоторговельна фірма «Прогрес», 
дочірньою компанією «Укрспецек-
спорту».

Видання зазначає, що першу 
поставку БТР-4 в Ірак також було 
зірвано та перенесено на кінець 
лютого цього року. Але Ірак ще не 
повідомляє про можливу компен-
сацію. Проте Багдад уже зажадав 
збільшити першу партію БТР із 11 
до 26 машин.

Україна зобов’язалася поста-
вити в Ірак 420 бронетранспорте-
рів (БТР-4) на суму 457,5 млн. до-
ларів. З них — 270 лінійних БТР-4, 
80 командирських, 30 штабних, 
30 медичних та 10 ремонтно-

евакуаційних машин. Також сто-
рони домовилися про продаж 
Іраку шести транспортних літаків 
АН-32 на суму 99 млн. доларів. 

Штраф за зрив контракту ста-
новить 1% на місяць від вартості 
техніки (починаючи з другого мі-
сяця затримки). Ірак має право 
вимагати не більше ніж 10% за-
гальної суми (55 млн. доларів). Ви-
няток — рішення Іраку або форс-
мажорні обставини (землетруси, 
повені чи введення міжнародного 
ембарго).

МЗС відстоюватиме Об’єднання 
українців у Росії 

ДОВІДКА  

Ганна Яблонська — драматург, поет, 
прозаїк, журналіст. Народилася в Одесі 
в 1981 році. Публікувалася в альманасі 
«ОМК» і журналі «Жовтень». Увійшла в 
лонг-аркуш премії «Дебют» у номінації 
«Літературна критика», лонг-аркуш 
драматургічного конкурсу «Євра-
зія-2005» (Єкатеринбург). Дипломант 
конкурсу сучасної драматургії «Вільний 
Театр», лауреат міжнародних конкурсів 
«Прем’єра.txt» і «Євразія». Автор п’єс 
«Бермудський квадрат», «Відеокамера», 
«Вихід до моря», «Дюймовочка й мете-
лик», «Занедбане радіо», «Монодіалоги», 
«Лист у зоопарк», «Тепло», «Праски», 
«Шоу ковбоя без собаки» й інших.


