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ПІЛЬГИ 

ДОРЕФОРМУВАЛИСЬ!  

Луцька влада визначилася 
з батьківською платою за 
харчування дітей

Держава обманює ветеранів, обіцяючи їм капітальні ремонти помешкань

Росія може обмежити ввезення 
аграрної продукції з України

Відповідно до розпорядження 
Луцького міського голови, з 11 

січня 2012 року безкоштовне хар-
чування учнів і грошові норми на 
його організацію для дітей будуть 
такими: для сиріт і дітей, позбавле-
них батьківської опіки; дітей, бать-
ки яких загинули при виконанні 
службових обов’язків, — 4,00 грн. 
у день на одну дитину; дітей із ма-

лозабезпечених сімей — 3,50 грн. 
у день на одну дитину; вихованців 
комунального закладу «Луцький 
навчально-реабілітаційний центр 
Луцької міської ради» — 9,00 грн. 
у день на одну дитину; вихованців 
комунального закладу «Луцький 
навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа-інтернат 
І-ІІІ ступенів — правознавчий 
ліцей із посиленою фізичною під-
готовкою Луцької міської ради» 
— 29,00 грн. у день на одну дитину. 
Також розпорядженням пропону-
ється забезпечити виконання фізі-
ологічних норм в організації гаря-
чого харчування учнів 1-4 класів 
у загальноосвітніх навчальних 
закладах (обід) за рахунок: коштів 
бюджету міста — 2,60 грн. у день 
на одну дитину; батьківських ко-
штів — 3,40 грн. у день на одну ди-
тину (за згодою батьків).

У листопаді минулого року було 
внесено зміни і доповнено порядок 
проведення безоплатних капіталь-
них ремонтів житлових будинків і 
квартир жертвам нацистів. Про те, 
які саме категорії громадян можуть 
скористатися такою пільгою та за 
яких умов, дізнавалися «Відомості». 

Як розповіла начальник відділу 
персоніфікованого обліку пільг та 
інвалідів головного управління пра-
ці, соціальних питань облдержадмі-
ністрації Оксана Гобод, у законі про 
жертв нацистських переслідувань 
визначено чотири категорії осіб. 
Перша — колишні неповнолітні 
в’язні концентраційних таборів, гет-
то, інших місць примусового три-
мання. Друга — колишні малолітні 
в’язні, які визнані інвалідами. Третя 
— особи, які були примусово виве-
зені на роботи, і четверта — вдови 
та вдівці жертв нацистських пере-
слідувань. Однак серед них правом 

скористатися пільгою безоплатного 
ремонту помешкання може тільки 
дві категорії — колишні малолітні 
в’язні концентраційних таборів, які 
визнані інвалідами, та дружини, чо-
ловіки померлих жертв нацистських 
переслідувань, які також були ви-
знані інвалідами.

За словами Оксани Михайлівни, 
на Волині офіційно зареєстрованих 
жертв нацизму є 29 чоловік. 

— Можливо, їх проживає й біль-
ше, але не всі перейшли зі статусу 
ветерана війни у статус жертв нациз-
му, — пояснює посадовець. — Адже 
Закон «Про жертви нацистських пе-
реслідувань» діє з 2000-го року. Та й 
вік бере своє, і людей, які пережили 
війну, вже не так багато лишило-
ся. Проте чинним лишається Закон 
«Про статус ветеранів війни і гаран-
тії соцзахисту», яким також передба-
чено пільгу — безкоштовний ремонт 
помешкання. Але не всім категоріям 
ветеранів війни, яких в області є 54,5 

тисячі, а лише інвалідам війни і при-
рівняним до них особам (таких на 
Волині проживає 3124 людини), а 
також вдовам і вдівцям інвалідів ві-
йни, особам, які мають особливі за-
слуги перед Батьківщиною. 

Щодо останніх, то на Волині 
проживає лише один такий ветеран 
у Горохівському районі. Він — кава-

лер ордена Слави IV ступеня. 
Але усім охочим, пояснює Окса-

на Гобод, капітальні ремонти про-
вести неможливо. Адже їх можна 
зробити тільки на ту суму, яка за-
тверджена у видатках державного 
бюджету на відповідний рік. 

Та, як виявилося, і поняття «ка-
пітальний ремонт» не зовсім відпо-
відає своїй назві. 

У кожному районі й місті ство-
рено комісію, яка після того, як гро-
мадянин звернувся з заявою про 
проведення йому ремонту до органу 
місцевого самоврядування, вивчає, 
чи є відповідні умови для цього. І 
найголовніша серед них — право 
власності на житло.

— Трапляється, старенька бабу-
ся прожила у своїй хаті, і є потреба 
ремонту, — розповідає пані Оксана. 
— Одначе вона не виробила свідо-
цтва на право власності, і за законом 
ми не зможемо їй допомогти. Також 
дуже багато хат чи квартир уже пе-

реписані на дітей, онуків. Комісія 
проводить обстеження помешкан-
ня, складає локальні кошториси для 
того, щоб визначити вартість капі-
тального ремонту. Її ділять на пло-
щу, яка є у квартирі, та визначають 
вартість ремонту одного квадрат-
ного метра, потім множать на 21. 
Бо ветерану можна зробити ремонт 
тільки на 21 кв. м. Тому заявник 
може вибрати якісь певні роботи, 
які буде виконано в повному обсязі: 
чи то перекрити дах, чи перестелити 
підлогу, поміняти вікна, — але на ту 
суму, яку визначать. У містах кілька 
років практикували заміну газових 
плит ветеранам — це також входило 
у капітальні ремонти.

До прикладу, минулого року 
ветеранам Волині зробили 27 капі-
тальних ремонтів, на які було перед-
бачено майже півмільйона гривень. 
Щодо цього року, то кошториси ще 
не затверджено. 

Людмила ШИШКО

Російська санітарна служба, 
можливо, буде змушена піти 

на обмеження ввезення з України 
аграрної продукції. Про це заявив 
керівник Росспоживнагляду, голо-
вний державний санітарний лікар 
РФ Геннадій Оніщенко. За його 
словами, на такий крок його ві-
домство може піти через негативні 
наслідки, до яких призведе переда-
ча в Україні ветеринарній службі 
функцій контролю за харчуванням 
людей. «З’явилася серйозна про-
блема. Судячи з офіційних загаль-
нодоступних документів, у 2012 
році в Україні профілактикою хо-
лери серед людей будуть займати-
ся не медики, а ветеринарна служ-
ба. Це означає, що вже з травня ми 
досить серйозно посилимо нагляд 
на кордоні з Україною», — сказав 
Оніщенко.

«Де-факто в цьому міститься 
визнання громадянина України 
твариною. Оскільки в Україні, як 
у всьому світі, чинним законодав-
ством передбачено, що здоров’ям 
людей займаються особи, які ма-
ють спеціальну медичну освіту. А 
харчування, як відомо, — це 70% 
усіх проблем зі здоров’ям», — ска-
зав він.

За його словами, якщо в Укра-
їні функції контролю за харчуван-

ням будуть передані ветеринарній 
службі, то постраждає і місцева 
агроіндустрія, яка здійснює по-
ставки до Росії. «Ми почнемо дуже 
уважно спостерігати за постачан-
ням із України всього сегмента 
аграрної продукції, особливо мо-
лочної, і застосуємо найжорсткіші 
заходи в разі найменшого погір-
шення якості. У першу чергу по-
страждає малий і середній бізнес 
України, який постачає продукцію 
в прикордонні регіони і великі міс-
та Росії», — повідомив Оніщенко.

Разом з тим, перший заступ-
ник головного санітарного лікаря 
Державної санепідемслужби Укра-
їни Олександр Кравчук в інтерв’ю 
газеті «Урядовий кур’єр» від 15 
грудня 2011 року підтвердив, що 
в Україні планується впровадити 
такі реформи.

Хотиславське родовище безпечне 
до пори до часу 

Розташоване усього за 300 метрів 
від кордону Хотиславське родо-
вище крейди, розробку якого 
розпочали в Білорусі, продовжує 
викликати занепокоєння в Україні. 
Причини вельми серйозні: за кілька 
кілометрів від велетенської вирви 
в землі, яка сягне в глибину до 45 
метрів, розташоване заповідне 
озеро Святе (Дружба) та ще кілька 
десятків унікальних водних об’єктів 
Волині. Чи не позначиться це на 
їхній водності? Чи не потьмяніє під 
крейдяним пилом рідкісна рослин-
ність поліського краю?

Не випадково кожне повідомлен-
ня з цього регіону сприймається з 
підвищеним інтересом. Тож поїздка, 
здійснена нещодавно на Хотислав-
ське родовище крейди в Брестську 
область начальником Державної 
екологічної інспекції у Волинській 
області Анатолієм Гетьманчуком і 
начальником Волинського облас-
ного управління водних ресурсів 
Юрієм Бахмачуком, дещо пригасила 
інформаційний голод.

— Хочу насамперед дещо заспо-
коїти мешканців нашої області, — 
ділиться враженнями від побачено-
го Юрій Бахмачук. — На увесь кар’єр 
в Хотиславі відведено 98,5 гектара, з 
них 30 — під промислове добування. 
Родючий шар знято на площі оди-
надцять гектарів, а розробка кар’єра 
ведеться усього на 5,5. Вибирається 
поки що лише пісок, адже крейда за-
лягає на глибині від 11 метрів. Пісок 
іде на споруджений за п’ять кіло-
метрів завод із випуску силікатної 
цегли і стінових блоків. Вапно ж на 
підприємство тимчасово завозять із 
інших місць. 

Нас приємно вразила висока 
культура виробництва, сучасне об-
ладнання. Завод працює на німець-
кому обладнанні й забезпечує від-
мінну якість виробів. Вона така, що 
на внутрішні стіни можна клеїти 
шпалери, навіть не поштукатурив-
ши їх, — такі вони рівні й гладкі. Та 
нас цікавило інше: чи не забруднює 
підприємство своїми викидами ат-
мосферу? Скільки води надходить у 
виробітки? Щодо крейдяного пилу, 
то тут ми його не побачили. Не від-
чувається й загазованості, яка часто 
супроводжує подібні виробництва. 
Щодо втрат води, то насоси щодо-
би відкачують її з кар’єра — усього 
три тисячі кубометрів. Планувалося 
ж, що цей показник може сягнути 
27 тисяч кубів. Уся вода потрапляє 

в компенсаційний інфільтраційний 
канал, а вже через нього — знову в 
ґрунт. Цікаво, що притік води не 
зростає, а навіть зменшується. Тобто 
можна зробити попередній висно-
вок: тріщини у крейдяних породах 
не відкриваються, а навпаки, звужу-
ються. Зникла й білизна води. Тобто 
в ній майже немає дисперсної крей-
ди. А були побоювання, що вона по-
гіршить фільтраційні можливості 
компенсаційних каналів. Білоруські 
екологи проводять спостереження 
рівнів у п’яти свердловинах за по-
верхневими водами, а в чотирьох 
— за артезіанською (в крейдяному 
горизонті). Суттєвих коливань рів-
нів поки що не зафіксовано. Є певні 
сезонні зміни, пов’язані з періодом 
дощів, чи, навпаки, засухою. На 
жаль, такі спостереження ведуться 
лише з білоруської сторони. Моні-
торинг свердловин на території Во-
лині не проводиться. Далі створення 
комісій та обіцянок центральні при-
родоохоронні органи в цій справі 
не йдуть. Є потреба негайно роз-
консервувати кілька свердловин на 
території нашої області, насамперед 
біля озера Святого, розташованого 
поблизу села Тур Ратнівського ра-
йону, від якого до кар’єра всього 6-7 
кілометрів. Довідково: озеро Святе 
карстового походження. Гідрологіч-
на пам’ятка державного значення 
(з 1975 року). Площа — 44 гектари, 
глибина — до 15 метрів. Вода чиста, 
прозора. Береги піщані, порослі со-
сновим лісом.

— Розробка власне покладів 
крейди розпочнеться лише в 2013 

році, — продовжує розповідь Анато-
лій Гетьманчук. — До того часу нам 
слід разом із білорусами погодити 
критичні критерії змін довколиш-
нього середовища, при виникненні 
яких потрібно буде зупиняти роз-
робку родовища та вживати екстре-
них заходів, аби попередити незво-
ротні зміни у довкіллі. Актуальним 
стало й налагодження регіонального 
співробітництва між природоохо-
ронними організаціями Брестської і 
Волинської областей.

Що ж, така пропозиція виглядає 
перспективною. Особливо врахову-
ючи, що освоєння Хотиславського 
родовища крейди лише починаєть-
ся. Головні небезпеки чекають нас 
попереду, коли екскаватори загли-
бляться на позначки 30-45 метрів, 
коли поруч із заводом силікатної 
цегли і стінових блоків виростуть 
ще й завод тонкої дисперсної крейди 
і вапна, завод з виробництва класи-
фікованого кварцового піску. І хоч 
поки що наші сусіди з Білорусі точ-
но виконують свої природоохоронні 
зобов’язання зі збереження довкіл-
ля в промисловій зоні, заспокоюва-
ти себе не потрібно. Природа — діло 
тонке. Особливо там, де беруть по-
чаток десятки річок і струмочків, де 
розташований Шацький національ-
ний природний парк із його числен-
ними озерами. Прикро, але поки що 
складається враження, що в Білорусі 
дбають про нашу екобезпеку більше, 
як в Україні. Ми ж спокійно безді-
ємо, виконуючи роль сторонніх спо-
стерігачів.

Микола ЯКИМЕНКО

На реконструкцію столичного 
зоопарку виділять 12,5 мільйона
Київрада збільшила фінансування розвитку столичного 
зоопарку вдвічі — до 12,5 мільйона на 2012 рік. Про це 
завив голова постійної комісії Київради з питань екологіч-
ної політики Денис Москаль. Гроші витратять на технічне 
переоснащення павільйонів «Острів звірів», «Пташник», ре-
конструкцію лев’ятника і будівництво літніх експозиційних 
вольєрів. У першому варіанті проекту Програми соціально-
економічного розвитку на Київський зоопарк передбачало-
ся направити 6,5 мільйона гривень.

В ЄС зростає безробіття
Без роботи в країнах єврозони стільки народу не 
сиділо з 1998 року. За даними статуправління ЄС, без-
робіття в листопаді становило 10,3%. У 17 державах 
єврозони налічувалося близько 16,4 млн. безро-
бітних. Найгірші справи в Іспанії, де без постійного 
заробітку залишилося 22,9% жителів, приблизно на 
такому ж рівні показники Греції та країн Прибалтики. 
Австрійцям пощастило більше — у них усього 4% 
безробітних, у Люксембурзі та Нідерландах теж усе в 
порядку — по 4,9%. У той же час у США у грудні 2011 
року було створено 200 тисяч нових робочих місць.

33%
стільки українців сьогодні 
користуються Інтернетом, 
більшість із них — молодь до 
35 років, повідомила голова 
правління Українського інститу-
ту соцдосліджень ім. Яременка 
Ольга Балакірєва. 

Бо насправді йдеться тільки про 21 кв. м і обмежену суму коштів

Сьогодні білоруси більше дбають про екобезпеку в Україні, як вона сама 


