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На Волині діє 17 пунктів обігріву, де 
кожен може зайти зігрітись і випити 
чаю. Кореспондент «Відомостей» 
навідалась в один із них, що роз-
ташований поблизу залізничного 
вокзалу в Луцьку.

У пункті обігріву є намет, де од-
ночасно може перебувати до 30 осіб. 
Всередині тепло, рятувальники час 
від часу підкладають дрова у пічку-
«буржуйку». В наметі стоїть два 
столи та лавки, за ними, рятуючись 
від морозу, смакують теплою їжею 
волиняни.

Поруч — польова кухня. Тут 
можна отримати чай, хліб, кашу зі 
шкварками та цибулею, бутербро-

ди. Поки кореспондент оглядала все, 
благодійники підвезли консерви та 
цукор.

— Заходять погрітися не лише 
безхатченки, а й прості перехожі, 
люди з залізничного вокзалу, від-
відувачі ринку. Щодня навідується 
сто і більше осіб — як молодь, так і 
люди похилого віку, — розповідає 
заступник начальника аварійно-
рятувальної частини УМНС Волині 
Сергій Драганчук. 

На день тут вистачає 125-літро-
вого казана каші та більше ста літрів 
чаю. Рятувальники зазначають, що 
з продуктами проблем немає: якщо 

щось закінчується, то запаси швид-
ко поновлюють.

Продуктами харчування, одя-
гом, ковдрами допомогли пункту 
представники Волинської обласної 
організації Товариства Червоного 
Хреста. Особливо раді одягу та ков-
драм безхатченки, які найбільше по-
терпають від морозу.

— Рятувальники чергують ці-
лодобово, тож кожен може грітися, 
скільки йому треба. Дехто навіть ли-
шається на ночівлю. Так, однієї ночі 
у нас грілося вісім людей, — каже 
еменесник.

Ольга УРИНА

Посадовці однієї з сільських 
рад на Чернігівщині вчинили 

службове підроблення документів, 
внісши неправдиві відомості про 
час проживання деяких громадян у 
IV зоні відчуження в довідку з міс-
ця мешкання, яка, як і посвідчен-
ня особи, постраждалої внаслідок 
аварії на Чорнобильський АЕС, є 
обов’язковим документом для на-
рахування пенсії та скорочення 
пенсійного віку на п’ять років. Про 
це повідомляє прес-служба МВС. 
Унаслідок цих дій двоє громадян 
незаконно отримували з держав-
ного бюджету пенсію — усього 
близько 70 тис. гривень.

В іншому разі через видачу не-
правдивої довідки громадянин де-

кілька років отримував незаконну 
пенсію в обсязі 25 тис. гривень.

Стосовно посадових осіб пору-
шена кримінальна справа за стат-
тею про зловживання службовим 
становищем, яка передбачає по-
збавлення волі на строк від п’яти 
до восьми років із позбавленням 
права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на 
строк до трьох років. 

Кримінальні справи пору-
шені й проти самих пенсіонерів-
махінаторів, які надали неправ-
диву інформацію до Пенсійного 
фонду. Фігурантам загрожує обме-
ження волі на строк до п’яти років 
або позбавлення волі на той самий 
строк.

Микола Азаров вигадав черго-
вий податок на розкіш. Осіб, 

які мають доходи, що більші за сто 
тисяч гривень на місяць, Кабмін 
хоче обкласти підвищеними по-
датками, заявив Прем’єр. 

Законопроектом, який плану-
ють подати в Раду на найближчій 
сесії, пропонується, щоб багатії 
платили не 17% прибуткового по-
датку, а 30-40%, пише «Сегодня». 
«Фактично йдеться про податок на 
розкіш, це не тільки зарплата, але 
і дивіденди, роялті. Люди мають 

право отримувати високі доходи 
і витрачати їх, але вони повинні 
поділитися з суспільством», — по-
яснив прес-секретар Прем’єра Ві-
талій Лук’яненко. 

За даними досліджень аудитор-
ської компанії «Ернст енд Янг», но-
вий податок ударить у першу чергу 
по вітчизняних топ-менеджерах, 
які отримують від 120 тис. на мі-
сяць у фармацевтичних фірмах, до 
450 тис. — у нафтогазовій сфері, до 
500 тис. — у банках і 150-800 тис. 
— у важкій промисловості. 
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ПОПАЛИСЬ! 

БУДОВА ТИСЯЧОЛІТТЯ 

Дотація за три корови залишається, доплюсують 
безкоштовний жом і комбікорм

Матерів-одиначок хочуть 
позбавити державної допомоги

Для отримання пенсії чиновники 
виписували «липові» довідки

До елітного інтернату в «Конча-Заспі» причетний 
волинський депутат 

Волинська влада продовжує ак-
тивну роботу з підтримки осо-

бистих селянських господарств і 
родинних ферм, запевнив заступник 
голови ОДА Віталій Карпюк. Він за-
уважив: якщо минулого року одно-
осібників було 860, то на сьогодні є 
вже 2479 родин, які утримують 8380 
корів. Після проведення інвента-
ризації по області виявлено майже 
втричі більшу кількість особистих 
господарств.

«Такі родини далі підтримувати-
мемо фінансово, безплатно надава-
тимемо доїльні апарати. Обласна до-

тація —100 гривень на одну корову. 
В обласному бюджеті передбачено 1 
мільйон. Цьогоріч допоможемо їм 
також безкоштовним жомом. Ак-
туальним буде пільгове придбан-
ня племінних корів і нетелей через 
фонд «Власний дім», відшкодування 
вартості штучного осіменіння», — 
повідомив заступник голови ОДА.

Віталій Карпюк також додав, 
що передовим родинним фермам 
Камінь-Каширського, Маневицько-
го та Любешівського районів буде 
виділятися комбікорм — до 1,5 тон-
ни на сімейне господарство.

Мінсоцполітики підготувало 
законопроект, за яким матері-

одиначки, чий дохід перевищує 
середню заробітну плату, можуть 
позбутися виплат на дитину. Про 
це заявила в інтерв’ю Weekly.ua за-
ступник директора департаменту 
державної соціальної допомоги 
Мінсоцполітики Надія Рязанова.

За її словами, необхідність вне-
сення змін до чинного законодав-
ства викликана тим, що за останні 
десять років одиноких матерів в 
Україні стало більше майже у 20 
разів, і чиновники вважають, що 
принаймні половина з них — фік-
тивні. У Мінсоцполітики впевнені, 
що прийняття Закону «Про дер-
жавну допомогу сім’ям із дітьми» в 
новій редакції відсіє близько 6-7% 
матерів-одиначок, які сьогодні 
одержують допомогу від держави. 

«Ми хочемо підвищити макси-
мальний розмір допомоги до 60% 
прожиткового мінімуму й зробити 

так, щоби допомогу одержували 
сім’ї, які справді цього потребують, 
а не ті, хто приїжджає в Соцзабез 
за допомогою на BMW і в норко-
вих шубах», — каже Рязанова. 

За інформацією видання, у 
2003 році в Україні було 27 тисяч 
офіційно зареєстрованих одино-
ких матерів. До кінця 2011 року їх 
уже налічувалося 576 тисяч. 

Спеціально для дітей можновлад-
них мешканців елітного посе-

лення під Києвом «Конча-Заспи» 
вирубали 9 га цінного лісу обабіч 
Столичного шосе, що веде до замісь-
ких поселень. Про це йдеться в роз-
слідуванні журналістів ТСН.

Такі жертви принесли заради 
школи-інтернату. Її будівництво 
виглядає, як режимний військовий 
об’єкт. Одначе це Голосіївський за-
повідник у Києві з цінними лісами, 
точніше, вже з їхніми залишками.

Журналістів зустріли нецензур-
ною лексикою і забороною знімати. 
Таку «секретність» пояснюють тим, 
що будівництво тільки почалось, і 
показувати його — погана прикме-
та. Благословення на це будівництво 
дали не будь-де, а в самій Київраді. 
Рішенням Київради приватній фірмі 
«Грітіс» було надано в довгострокову 
оренду 9 га цінного лісового фонду, 
звісно ж, із зміною цільового при-
значення — під забудову.

Минуло три роки, і Київрада ви-
ділила 50 мільйонів державних гри-
вень приватній фірмі-підряднику 
«МК «Антарес» на розбудову тепло-, 
енерго- і водопостачання для школи 
в «Конча-Заспі». Виявилося, що ці 
фірми зареєстровані за однією юри-
дичною адресою — в офісі однієї з 
найвпливовіших партій. І контро-
лює обидві контори одна й та ж осо-
ба — народний обранець від Партії 
регіонів Григорій Смітюх.

Він запевняє, що грошей, які ви-
ділялись із бюджету Києва, в очі не 
бачив. «Ця школа, яку ви маєте на 
увазі й яку будує в «Конча-Заспі» 
компанія «Грітіс», до цих грошей 
жодного стосунку не має. Наскільки 
я знаю, мережі дороги, які будують-
ся в тих рамках, затверджені Київра-
дою. Що стосується школи, то вона 
споруджується винятково за при-
ватні гроші, державних коштів зо-
всім немає», — каже Смітюх.

Та все ж потім зізнається — шко-
лу фінансуватимуть із держбюдже-
ту. Начебто є відповідне рішення 
Кабміну. Та гроші — питання друго-
рядне, коли йдеться про дітей. А тут 
будуть учитися не тільки нащадки 
багатих і заможних, так звана «золо-
та молодь», але й прості діти-сироти, 
нужденні. Принаймні так запевняє 
депутат. Спеціально для сиріт за-

мість густого лісу будують і готель, і 
концертний зал на 1000 чоловік, і ба-
сейн риють. Кажуть, що буде навіть 
власний храм. Але скільки грошей 
планують заробити з такого благо-
дійного бізнесу, Смітюх не зізнаєть-
ся. «Окупність на такому проекті не 
ставиться, це соціальний проект. Він 
повинен бути на самозабезпеченні», 
— каже він.

Одначе щодо того, чи буде це 
елітна школа для елітних дітей, чи 
елітна школа для безбатченків, чи 
те й інше разом, плутаються у свід-
ченнях усі причетні. На будмайдан-
чику кажуть, що за документами це 
будівництво школи-інтернату. А от 
чи залишить вона такий статус після 
завершення будівництва — не впев-
нені. Дехто з будівельників вважає, 
що зрештою школа-інтернат «транс-
формується» у котеджне містечко.

МНСники рятують від холоду всіх охочих

У західних областях 2 лютого 
змінна хмарність, без опадів. Тем-
пература повітря вночі станови-
тиме -15...-13°C, вдень -15...-12°C. 
3 лютого хмарно з проясненнями, 
сніжитиме. Вночі -15...-13°C, вдень 
-12...-10°C. 4 лютого похмуро, йти-
ме сніг. Температура повітря вночі 
–10...-6°C, вдень -6…-4°C. 

У північних регіонах 2 лютого 
переважно ясно, без опадів. Ніч-
на температура становитиме -18... 
-16°C, денна -15...-16°C. 3 лютого 
змінна хмарність, опади не перед-
бачаються. Температура повітря 
вночі -17...-16°C, вдень -15...-12°C. 
4 лютого похмуро, йтиме сніг. Ніч-
на температура становитиме  -12… 
-10°C, денна -10...-7°C.

У Києві 2 лютого сонячно, без 
опадів. Температура вночі -17… 
-15°C, вдень -15...-12°C. 3 лютого 
хмарно з проясненнями, снігу не 
передбачається. Вночі -14…-13°C, 

вдень -11...-7°C. 4 лютого змінна 
хмарність, сніжитиме. Нічна тем-
пература становитиме -9…-7°C, 
денна -7...-4°C.

У східних регіонах 2 лютого 
переважно ясно, без опадів. Тем-
пература повітря вночі -17...-12°C, 
вдень -13…-10°C. 3 лютого соняч-
но, опадів не передбачається. Ніч-
на температура становитиме -17... 
-15°C, денна -11...-7°C. 4 лютого 
переважно ясно, без снігу. Темпера-
тура повітря вночі -15...-13°C, вдень 
-11...-8°C.

У південних областях 2 лю-
того сонячно, снігу не очікується. 
Температура повітря вночі стано-
витиме -16...-13°C, вдень -11...-8°C. 
3 лютого змінна хмарність, без опа-
дів. Уночі -11...-7°C, вдень -3...0°C. 
4 лютого змінна хмарність, без 
опадів. Нічна температура -3...-2°C, 
денна -1...+3°C. 

Вік більшості українських 
потягів становить 30 років 
Міністр інфраструктури України Борис Колесніков зая-
вив, що швидкісні поїзди за п’ять років повинні повністю 
замінити всі пасажирські вагони. Адже вік 85% рухомого 
складу, що обслуговує українські залізниці, становить 28 
років. За словами Колеснікова, сьогодні лише 60 вагонів 
українського залізничного парку відповідають європей-
ським нормам. «Нічних поїздів» згодом не повинно бути. 
«Це заощадить кошти залізниці й дозволить на 100% 
оновити рухомий склад», — додав міністр інфраструк-
тури.

Україні не уникнути 
подорожчання хліба
Через незадовільний стан озимих культур і про-
гнозований слабкий урожай зернових хліб цьогоріч 
додасть у ціні 20-30%, прогнозують учасники ринку. 
Проте до виборів різких стрибків цін не буде. «Ціну 
стримують тільки за рахунок виробника — селянина-
фермера. За рахунок дешевого зерна, яке закупо-
вується у виробників», — каже президент Союзу 
учасників сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів Іван Томич.

24%
стільки українських сімей, у 
яких обидва члени сім’ї працю-
ють, живуть за межею бідності. 
Про це повідомив експерт 
Центру імені Разумкова Павло 
Розенко.

Григорій Смітюх

ПОГОДА 

ПОТРЕБА ЧАСУ 

Високі зарплати Кабмін обкладе 
«драконівськими» податками 


