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Комітет Верховної Ради з питань 
правосуддя підтримав законо-
проект «Про гарантії держави 
щодо виконання рішень суду». У 
перехідних положеннях цього за-
кону передбачено внести зміни до 
понад десятка законів, що стосу-
ються пільг і соціальних виплат 
для найбільш вразливих верств 
населення — інвалідів, ветеранів 
тощо. Найбільше від нововведень 
постраждають чорнобильці. А це 
понад два мільйони українців. 

Про це заявив голова підкоміте-
ту з питань соціального захисту чор-
нобильців профільного комітету ВР, 
народний депутат України Віктор 
Олійник під час прес-конференції 
у Луцьку. Він навів конкретні при-
клади.

— Якщо раніше в законодавстві 
про соціальний захист чорнобиль-
ців було прописано, що студентам-
чорнобильцям виплачується сти-
пендія, підвищена на 100%, то у 
новій редакції записано, що студен-
там виплачується підвищена стипен-
дія, розмір якої визначає Кабмін. Це 
може бути збільшення на 10, 20 чи 
30 гривень, — наголосив нардеп. — 
Крім того, цим законопроектом ін-
валідів і ліквідаторів аварії на ЧАЕС 
можуть позбавити безкоштовного 
санаторно-курортного оздоровлен-
ня. Раніше цю категорію населення 

забезпечували безкоштовною що-
річною санаторно-курортною путів-
кою. Тепер в проекті закону забрали 
слово «щорічна». Це значить, що 
путівка може видаватись один раз у 
п’ять чи десять років. Досі, завдяки 
гарантованим державою безкоштов-
ним путівкам, щорічно реально 
оздоровлювалися понад сто тисяч 
чорнобильців. Для цього з бюдже-
ту виділялося майже 400 мільйонів 
гривень. 

Понад те, Кабмін на власний 
розсуд встановлюватиме щомісячну 
додаткову пенсію інвалідам (а також 
дітям-інвалідам і хворим на про-
меневу хворобу) залежно від групи 
(до цього було прописано, що вона 
має становити 50-75% мінімальної 
пенсії за віком). Також Кабінет Міні-
стрів визначатиме розмір допомоги 
сім’ям, що проживають на терито-
ріях радіоактивного забруднення 
та мають дітей віком від семи до 16 
років (дотепер було чітко прописа-
но, що її отримують у подвійному 
розмірі).

Віктор Олійник зазначив, що 
чорнобильці налаштовані рішуче 
проти прийняття законопроекту та 
готові страйкувати.

— Лише за два тижні після того, 
як цей проект був опублікований на 
сайті Верховної Ради, наш профіль-
ний комітет отримав понад триста 
звернень від громадських організа-

цій, у яких ті висловили негативне 
ставлення до цього законопроекту. 
За всю історію нашого комітету тако-
го не було, — наголосив він. — Тому 
наш комітет виступив рішуче проти 
прийняття цього законопроекту. 

Як зазначив Віктор Олійник, за-
конопроект планують розглядати 
напередодні 25 річниці Чорнобиль-
ської катастрофи. 
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Події

СПІВПРАЦЯ 

Міський голова Ковеля Олег 
Кіндер зустрівся з представ-

никами польських підприємств, 
що займаються виготовленням 
одягу. Вони зацікавлені розвивати 
свій бізнес в Україні. Про це пові-
домили у Ковельському міськви-
конкомі.

Голова Українського центру 
бізнесу у Варшаві Ян Маньковскі 
зазначив, що польські бізнесмени 
шукають конкретних партнерів, 
які допоможуть вирішити певні 
проблеми, з якими стикаються по-
ляки, одночасно вирішуючи про-
блеми ковельчан. Мова йде про 
відсутність робочої сили в Поль-
щі. Є замовлення з інших країн на 
виготовлення швейної продукції, 
і є потреба в найманих працівни-
ках, яких недостатньо в Польщі. А 
Ковель має вільну робочу силу та 
виробничі площі для розміщення 
устаткування. Тому перспектива 
такого співробітництва очевидна.

Директор ТзОВ «ВКФ «Ко-
вель» Федір Жунке висловив заці-
кавленість у майбутній співпраці, 
оскільки робота його фабрики є 
сезонною, тому для забезпечення 
працівників роботою варто роз-
глянути пропозицію польських 
колег. Сьогодні фірма працює з 
закордонними замовниками й 
експортує товари в Німеччину та 
Францію. Співвласник швейної 
фабрики Марчін Длугокенські 
та директор текстильного заводу 
Збігнєв Вілкановскі відвідали міс-

цеву фабрику та домовилися про 
такий же візит ковельських колег 
до Польщі.

Ян Маньковскі також повідо-
мив, що є кілька пропозицій для 
підприємців Ковеля щодо співпраці 
у виготовленні садово-городнього 
інвентарю. Саме для цього на зу-
стріч був запрошений директор 
ТзОВ «Металторг» Василь Корх. 
Польських підприємців цікавлять 
виробничі потужності, вартість 
виробів і зразки продукції.

Значний досвід співпраці з 
польськими колегами має ТзОВ 
«К.П.Верес». Його директор Юрій 
Шлюєв повідомив, що вже понад 
десять років фірма має закордон-
них партнерів, перебуває в постій-
ному пошуку шляхів збереження 
та нарощення обсягів виробни-
цтва, розширює напрямки своєї 
діяльності. Сьогодні вони займа-
ються експортом та імпортом про-
дукції і мають спільне з поляками 
виробництво сухих будівельних 
сумішей, розміщене у Ковелі. То-
рік експорт товарів у Польщу зріс в 
2,7 разу в порівнянні з 2009 роком. 
Підприємство традиційно бере 
участь у міжнародних галузевих 
виставках, вивчає новинки ринку, 
працює з новими технологіями. 
За офіційними даними Державної 
статистики, в 2009 році підприєм-
ство посіло восьме місце в Україні 
з імпорту матеріалів будівельної 
групи й отримало диплом «Імпор-
тер року».

НА ПЕРСПЕКТИВУ 

Нововолинськ планує збудувати 
підприємство для утилізації 
відходів

Міський голова Нововолинська 
Віктор Сапожніков їздив у 

Німеччину переймати досвід робо-
ти комунальної сфери й утилізації 
відходів. У місті Ідар-Оберштайн 
волинський посадовець пробув 
шість днів. А повернувшись, вла-
штував прес-конференцію, аби 
поділитися враженнями та задум-
ками на близьке майбутнє. 

Віктор Сапожніков повідо-
мив, що нововолинське сміт-
тєзвалище, що збудоване від-
носно недавно, наповнюється 
вдвічі швидше, ніж передбачалося 
техніко-експлуатаційними роз-
рахунками. Причиною цього став 
пластик — пляшки, мішки й інша 
упаковка, що не піддається при-
родному розпаду. Ситуацію, на 
думку міського голови, треба ви-
правляти не за рахунок розширен-
ня площі самого полігона, а шля-
хом спорудження підприємства 
для утилізації твердих побутових 
відходів. Влада Нововолинська 
вже кілька років працює над цим 

питанням. Зокрема, мер сподіва-
ється залучити інвесторів. 

Крім того, після повернення в 
Нововолинськ Віктор Сапожніков 
по телефону отримав пропозицію 
з Німеччини щодо багатофункціо-
нальних лікарняних ліжок за сим-
волічну ціну. Також йшлося про 
пожежну машину з майже 35-ме-
тровою вишкою, якої немає в но-
воволинських пожежників. 

НЕБЕЗПЕЧНІ ЗНАХІДКИ 

В лютому волинські піротехніки 
ліквідовували боєприпаси

Цього місяця працівники групи 
піротехнічних робіт УМНС 

у Волинській області ліквідували 
дев’ять боєприпасів часів Другої 
світової війни.

Нещодавно мешканці села Баїв 
Луцького району, копаючи яму на 
кладовищі, натрапили на предмет, 
схожий на вибухонебезпечний. На 
місце події прибули піротехніки та 
вилучили воєнну міну.

Невдовзі на невеликий арсенал 
натрапили й мешканці Турійсько-
го району. Вони вирубували ліс за 
кілька кілометрів від села Растів, 
коли натрапили на смертоносне 
«залізяччя». Обстеживши лісо-

смугу, піротехніки підняли з зем-
лі чотири артилерійських снаря-
ди різного калібру та дві гранати 
Ф-1. Вибухонебезпечні предмети 
працівники МНС обережно тран-
спортували до спеціально відведе-
ного місця та ліквідували їх.

За кілька днів подібна історія 
трапилася у лісосмузі неподалік 
села Гайове Ківерцівського райо-
ну. Саме там місцевий житель ви-
явив два боєприпаси — артснаряд 
і протитанкову міну. Дотримую-
чись усіх правил поводження з 
вибухівкою, піротехніки МНС ви-
лучили знахідки та невдовзі зне-
шкодили їх.

«Богдан» продаватиме 
китайські авто
«Богдан» і китайська корпорація «Chongqing Lifan 
Industry» підписали довгостроковий контракт на екс-
клюзивну дистрибуцію усього модельного ряду авто 
«Lifan» в Україні. Про це йдеться на офіційному сайті 
корпорації «Богдан». Уже у другому кварталі поточ-
ного року в торговельно-сервісній мережі «Богдана» 
розпочнуться продажі й обслуговування авто. Пла-
ном продажів на поточний рік передбачена реаліза-
ція щонайменше 750 автівок під брендом «Lifan». 

Інтернет-магазини змусять 
мати офіси
Мінекономіки опублікувало чергову редакцію за-
конопроекту «Про внутрішню торгівлю» — документ, 
який готують і обговорюють уже кілька років. За 
нормами проекту, веб-магазини зобов’язують мати 
офіси, а за їх відсутність передбачені штрафи. Пред-
ставники відомства вважають, що такий закон виведе 
торгівлю з тіні й зіграє на захист покупців. Натомість 
представники бізнесу, навпаки, впевнені, що торгівля 
в Мережі піде «у тінь».

У чорнобильців забирають пільги

Польща потребує робочих рук 
із Волині 

Віктор Олійник


