
У Любомлі 55-річний чоловік 
побив 45-річну жінку-водія 

через те, що вона посигналила 
йому. 

Начальник слідчого відділення 
Любомльського РВ УМВС України 
у Волинській області капітан мілі-
ції Анатолій Дружук розповів, що 
подія сталася серед білого дня. 
Чоловік ішов проїзною частиною 
дороги разом із малолітньою ди-
тиною. Позаду їхав автомобіль, за 
кермом якого перебувала місцева 
жителька. Водій посигналила по-
рушникам Правил дорожнього 

руху, у результаті чого дитина зі-
йшла на тротуар, чоловік же про-
ігнорував звуковий сигнал. Жінка 
обережно об’їхала пішохода, а за 
метрів сто зупинилася та вируши-
ла у справах. 

У цей момент до неї з претен-
зіями підійшов обурений пішохід: 
мовляв, чому це вона йому сигна-
лить. Жінка пояснювала, а чоловік 
у відповідь почав її словесно об-
ражати, нецензурно висловлюва-
тися, а потім ударив по обличчю. 
У результаті потерпіла впала, тож 
отримала не лише синці на облич-
чі, а й перелом руки.

Правоохоронці відразу по-
рушили кримінальну справу за 
скоєння злочину, передбаченого 
ст. 128 (Необережне тяжке або 
середньої тяжкості тілесне ушко-
дження) КК України. Крім того, у 
ході досудового слідства було до-
ведено, що дії, вчинені підозрю-
ваним, кваліфікуються як хулі-
ганство. Тому відносно чоловіка 
порушено ще одну кримінальну 
справу за ч. 1 ст. 296 КК України.

Працівники Державної служби 
боротьби з економічною зло-

чинністю УМВС України у Волин-
ській області викрили співзаснов-
ницю і директорку товариства з 
обмеженою відповідальністю, яка 
отримала більше двох мільйонів 
гривень інноваційної позики і ви-
користала гроші не за призначен-
ням.

Кошти виділялися на впрова-
дження нових технологій у вироб-
ництво сучасних теплоізоляцій-
них матеріалів. Гроші під виглядом 
здійснення операцій цільового 
використання інноваційної пози-
ки жінка перерахувала на рахунки 
дочірніх підприємств на придбан-
ня обладнання для виготовлення 
пінополістирольних плит, його 
встановлення й налаштування та 
на купівлю сировини для виготов-
лення продукції.

Насправді ж сировина не по-
стачалась, обладнання не встанов-
лювалося та не налагоджувалось, а 
кошти використані не за призна-

ченням, що призвело до фінансо-
вої неспроможності підприємства 
повернути державі отриману по-
зику.

Прокуратура Волинської об-
ласті порушила кримінальну спра-
ву відносно директорки за вчинен-
ня злочинів, передбачених ст. 364 
(зловживання владою або служ-
бовим становищем), ст. 219 (дове-
дення до банкрутства) КК України. 

Волинське регіональне управлін-
ня Державного фонду сприяння 

молодіжному житловому будівни-
цтву надало інформацію про банки 
та забудовників, які беруть участь 
у програмі здешевлення вартості 
іпотечних кредитів. Відповідно до 
Постанови Кабінету Міністрів №343 
від 25.04.2012 р., для підписання до-
говору часткової компенсації про-
центів сім’я повинна надати такі до-
кументи:

- заяву про надання часткової 
компенсації процентів;

- копію паспорта;
- копію реєстраційного номера 

облікової картки платника податків;
- довідку про склад сім’ї;
- копію свідоцтва про шлюб 

(якщо його укладено);
- копію свідоцтва про народжен-

ня дитини (дітей) (якщо є);
- довідки про доходи за останні 

шість місяців;
- документ, що підтверджує 

право на отримання житла (ст. №34 

Житлового кодексу України).
Кредити по програмі у націо-

нальній валюті надають два банки 
— «Укргазбанк» і «Ощадбанк». Тер-
мін кредитування в обох установах 
— до 15 років, відсоткова ставка в 
гривнях — 16% річних. Сума креди-
ту — не більше 75% вартості житла. 

В «Укргазбанку» відсутня однора-
зова комісія і можливе дострокове 
погашення кредиту без будь-яких 
обмежень і штрафних санкцій. За 
більш детальною інформацією мож-
на звернутись в «Укргазбанк» за те-
лефоном 77-06-33, в «Ощадбанк» — 
за номером 78-28-23.
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Події

Директорка розтратила два мільйони, 
зробивши підприємство банкрутом

Поліклініки Луцька перейменують

Краще мало, та більше, 
ніж багато і нічого

Побив жінку за те, що посигналила

Головний медик Луцька днями 
похизувався перед членами 

виконкому тим, що уже зроблено 
в місті у реформуванні медичної 
галузі. Федір Кошель переконував, 
що місту легше впроваджувати 
реформи, адже їх розпочали ще 16 
років тому. Та останніх два роки 
управління охорони здоров’я ак-
тивно працює над реорганізацією 
первинної ланки, до якої належать 
поліклініки та амбулаторії сімей-
ної медицини. Працюватимуть 
над цим і цього року. Щоправда, 
що конкретно зроблено, чиновник 
так і не пояснив. Лишень наголо-
сив, що надто багато паперової ро-
боти, оскільки передусім треба пе-
рейменувати поліклініки, а отже, 
змінити їхні реквізити.

Так, стало відомо, що пер-
шу поліклініку перейменують на 
комунальний заклад «Луцький 
міський центр первинної ме-
дико-санітарної допомоги №1», 
міська поліклініка №2 стане КЗ 
«Луцький міський консульта-
тивно-діагностичний центр для 
дорослих», поліклініка №3 буде 
«Луцьким міським центром пер-
винної медико-санітарної допо-
моги №2». Дитячу поліклініку 
назвуть КЗ «Луцький міський кон-
сультативно-діагностичний центр 
для дітей». 

У реформуванні Кошель зару-
чився підтримкою своїх підлеглих 
— керівників медичних установ 

Луцька. Під час засідання викон-
кому вони в один голос казали, що 
реформи боятися не треба. 

Проте головний лікар першої 
поліклініки Ігор Гнетньов таки 
наважився та зауважив, що досі 
незрозуміло, як повинні працю-
вати сімейні лікарі, яких так роз-
хвалював Федір Гнатович, кажучи, 
що за ними майбутнє української 
медицини.

— Вони не повинні сидіти у по-
ліклініках, як це зараз робиться, їх 
треба посадити ближче до місць 
проживання людей, — наголосив 
пан Гнетньов.

Федір Кошель відповідати не 
поспішав, натомість слово пере-
хопив перший заступник міського 
голови Святослав Кравчук.

— До сімейних лікарів є багато 
питань. Ні для кого не секрет, що 
ефективність роботи сімейного лі-
каря ненайкраща. Як, маючи 1300 
гривень зарплатні, можна обійти 
тисячу людей? Це ж 300 сімей! 
Можна лише уявити, як «ефектив-
но» сьогодні працюють сімейні лі-
карі, — резюмував Кравчук.

Головною причиною такої не-
визначеності у роботі сімейних 
лікарів і медичної галузі в цілому 
Святослав Кравчук назвав те, що 
досі невідомо, як фінансуватимуть 
медицину — з державного чи міс-
цевого бюджетів. Мовляв, у цьому 
і є головна проблема.

Ірина КОСТЮК

На Хмельницькій АЕС 
перестав працювати ІІ блок
Хмельницька АЕС вiдключила другий блок вiд 
енергосистеми країни для проведення середнього 
планового ремонту. Про це повiдомила прес-
служба держпiдприємства НАЕК «Енергоатом». 
Ремонтні роботи триватимуть до 1 вересня 2012 
року. За цей перiод заплановано здійснити ремонт 
турбогенератора, реакторної установки, систем 
безпеки та капремонт основного обладнання.

В Україні падає виробництво 
автівок
Українські виробники автомобілів стрімко втрачають 
позиції на внутрішньому ринку. За даними Держста-
ту, виробництво легкових автомобілів скоротилося 
на 17%. Найгірше справи йдуть на Кременчуцькому 
автоскладальному заводі групи «АІС». Підприємство 
випустило лише 1,5 тис. од., або на половину менше, 
ніж торік. Із конвеєрів Запорізького автозаводу зі-
йшло всього 20 тис. автомобілів (-29,1%). Корпорація 
«Богдан» виробила 7,54 тис. (-21,1%).

1,05
на стільки мільйонів гри-
вень різних послуг придбало 
Управління справами апарату 
Верховної Ради через тендер, 
повідомляється у «Віснику дер-
жавних закупівель».

Як отримати пільговий кредит на житло?
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В усіх розвинених країнах світу на-
селення з різною швидкістю старіє. 
Україна — не виняток, але з нашою 
економікою соціальне забезпечен-
ня кожної людини похилого віку — 
це складна проблема. Україні важко 
впоратися з великою кількістю на-
ших військових пенсіонерів, значна 
частина яких ніколи не служила на 
території держави.

Так історично сталося, що в 
Україну їхали на пенсію військо-
вослужбовці з усіх куточків Радян-
ського Союзу. Полтава вважалася 
одним із найпривабливіших міст 
для тихого спокійного життя для 
захисника Вітчизни у відставці. 
Коли ж у 90-х роках були відкриті 
«закриті» доти міста Київ, Москва, 
Санкт-Петербург, то Київ на фоні 
інших радянських мегаполісів зда-
вався найбільш комфортним і деше-
вим. Спеціаліст одного з радянських 
військкоматів, що не захотів нази-
вати свого імені, каже, що в Києві 
близько половини військових пенсі-
онерів — це ті, що приїхали з інших 
республік колишнього СРСР. Ось і 
виходить, що при 100-тисячній армії 
у нас 610 тисяч військових пенсіо-
нерів. Дійсно, військові раніше ви-
ходять на пенсію, свою роль зіграло 
і скорочення Збройних сил попере-
дніх років, але навіть із урахуванням 
цих факторів це немала кількість 
людей, яких Україна повинна забез-
печувати соціальними виплатами.

Востаннє пенсії військовим під-
вищували у 2008 році. З того часу 
їх потихеньку з’їдала інфляція, а до 
Дня Перемоги 2012 року в Інтернеті 
навіть з’явилося невеселе порівнян-
ня пенсій німецького та радянського 
ветеранів, де десятикратна різниця 

була на користь німця (близько 2 000 
євро).

Сергій Тігіпко, міністр соці-
альної політики, описав ситуацію 
останніх років: «Пенсія військово-
го пенсіонера прив’язана до заро-
бітної плати військовослужбовця. 
Як тільки збільшується дохід вій-
ськовослужбовця, треба відразу ж 
перерахувати пенсію військового 
пенсіонера. Але що сталося? В 2008 
році знайшли дуже «цікаву» схему. 
Військових почали преміювати. І ви-
йшло так, що у них не росли чотири 
базові показники. І тому неможливо 
було перерахувати пенсії військо-
вим пенсіонерам», — пояснив віце-
прем’єр.

ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ІНІЦІАТИВИ

Відповідно до соціальних ініціа-
тив Президента Януковича, з 1 черв-
ня уряд піднімає пенсії військовим 
пенсіонерам на 10%. Це перший етап 
обіцяного підвищення. З 1 вересня 
планують підвищити ще на 10%, ще 
на 10,5% — на початку 2013 року. 
Отже, пенсія військовослужбовцям 
має підвищитися за вислугу років 
— із 1964 до 2614 гривень, за інва-
лідністю — з 2281 до 3036 гривень, 
а виплати у зв’язку з втратою году-
вальника — з 1167 до 1553 гривень. 
Зауважимо, що останній «транш» 
відбудеться після виборів, але до-
сить скоро, так що він гарантований 
за будь-яких умов. У разі, якщо біль-
шість у парламенті отримає опози-
ція, то вже вона зможе використати 
це підвищення для власної реклами.

Відповідно до президентських 
ініціатив 1 травня вже підвищували 
пенсії — в середньому на 50-100 гри-
вень. Окрім пенсій, із 1 липня плану-

ється зростання різноманітних соці-
альних виплат — для чорнобильців, 
дітей, самотніх матерів і тих грома-
дян, які втратили працездатність. 
Будуть збільшені суми прожитко-
вого мінімуму, мінімальної зарпла-
ти тощо. Проте поки що допомога 
військовим пенсіонерам видається 
найбільш вагомою, оскільки, скажі-
мо, допомога на дітей стане лише на 
25 гривень більшою.

І БАГАТО — ПОГАНО, І МАЛО — 
НЕДОБРЕ 

Уряд і Президента зараз кри-
тикують у двох варіантах: або го-
ворять, що соціальні виплати — це 
передвиборчий хід і спроба купити 
виборця, або жаліються, що підви-
щення замалі. Який із цих варіантів 
ближче до правди?

Очевидно, що підвищення не 
такі великі, як хотілося б. У вій-
ськових у середньому це менше 600 
гривень, але нагадаю, що це оста-
точна сума аж на 1 січня 2013 року. 
Також це підвищення — перше за 
чотири роки. Мінімальні зарплати 
й виплати для інших категорій зрос-
тають узагалі буквально на кілька 
відсотків — на 20-30 гривень. Укра-
їнський виборець, який уже мало 
чому довіряє, просто не розуміє, на-
віщо підвищувати комусь виплати 
на 2-3%, адже цим і похвалитися не 
можна! Хіба не можна вчиняти так, 
як робили раніше, роздаючи пенсіо-
нерам і бюджетникам тонни нічого 
не вартих папірців? Або ж навіщо 
обіцяти підвищення виплат після 
виборів, якщо частина цих виплат 
надається вже зараз? Або навіть ви-
плачувати зараз, якщо обіцянку вже 
дали?

Але саме так діють непопуліст-
ські уряди нормальних країн: еко-
номіка реально виросла на 0,75% — 
отже, і виплати зростають на 0,75%. 
Й справді, дуже легко надрукувати 
спеціальним станком мільярд гри-
вень, два, двадцять, а потім роз-
дати їх людям. Байдуже, що потім 
ударить 15-відсоткова інфляція, як 
це було в 2008-2009 роках, адже го-
ловне, що люди побачать грошові 
знаки. Насправді ж треба значно 
більше сміливості й уміння в дер-
жавному управлінні, щоб платити 
людям стільки, скільки держава 
дійсно може заплатити, при цьому 
уникнувши інфляції. Адже коли ми 
видаємо на пенсії мільярд, що реаль-
но нічого не вартує, ми не тільки не 
робимо пенсіонерів багатшими, ми 
ще й віднімаємо гроші в усього на-
селення, знецінюючи заощадження. 

Забудовник Адреса забудови
Заявлено 
квартир

Вартість 
1 кв. м. , грн.

Квадратура квартир

«Луцьксантехмонтаж 
№536»

вул. Чорновола, 44 29 6250

вул. Арцеулова, 22 8 6000

Арцеулова, 20 3 6000

«Луцький домобуді-
вельний комбінат»

вул. Федорова, 4д 36 6200 1-кімн. — 47 кв. м; 
2-кімн. — 69,4 кв. м, 
70,35 кв. м.вул. Федорова, 4в 40 6250

СП ТзОВ 
«Луцьктехнобуд»

вул. Стара Дорога, 22 12 5300
1-кімн. — 61,4 кв. м; 
2-кімн. — 52 кв. м.

«Волиньавтомотосер-
віс»

вул. Рівненська, 127 78 6200

За детальною інформацією звертайтесь у Волинське регіональне управління Державного фонду 
сприяння молодіжному житловому будівництву за адресою: м. Луцьк, вул. Конякіна, 2. Тел.: 78-83-22, 
78-84-99, 28-13-27. Прийомні дні: понеділок, середа та п’ятниця з 09.00 год. до 16.00 год. (обідня 
перерва — з 12.00 год. до 13.00 год.).

Уряд поетапно підвищує пенсії військовослужбовцям


