
Відтоді, коли Віктор Янукович став 
Президентом, правляча Партія 
регіонів, прикриваючись словом 
«реформи», ось уже два роки 
безсовісно грабує народ України. 
Яскравим свідченням цього є га-
небна пенсійна реформа, урізання 
соціальних виплат чорнобильцям, 
афганцям, дітям війни тощо, вважає 
кандидат у народні депутати по 
виборчому округу №23 Анатолій 
Грицюк.

«Бюджет країни не здатен про-
кормити стільки пільговиків», — не 
так давно віщав із телевізора віце-
прем’єр Сергій Тігіпко, який сьогод-
ні йде третім номером у списку Пар-
тії регіонів на виборах до Верховної 
Ради. І ось, виявляється, буквально 
за півроку до виборів у державній 
казні з’явились гроші. Нарешті Аза-
ров із Президентом побачили, що 
народ бідує, тож потрібно підтрима-
ти його матеріально. 

Насправді ж спрацював прин-
цип самозахисту. Влада чудово ро-
зуміє: якщо населення не задобрити, 
вибори до парламенту вона просто 
програє. А цього допустити ні Пре-
зидент, ні чинний уряд на чолі з Аза-
ровим і Тігіпком не можуть. 

Топова ініціатива Президента — 
підвищити на 100 гривень трудові 
пенсії. «Вдумайтеся, на сьогодні чо-
тири мільйони пенсіонерів отриму-
ють пенсію, що менша за фактичний 
розмір прожиткового мінімуму. В 
січні цього року — 870 гривень. Ду-
маю, кожному з нас важко уявити, 
як можна прожити цілий місяць за 
ці гроші», — відкривав очі урядов-
цям Президент на одному з засідань 
Кабміну. 

Дійсно, насолоджуючись жит-
тям у Межигір’ї, важко уявити, як 
можна прожити на мінімальну пен-
сію, зарплату. 

Ініціативу виконали. Пенсії у 
травні підвищили на 100 гривень. 
Однак у мене виникає запитання: а 
навіщо було виходити з такою ініці-
ативою, коли достатньо виконувати 
пенсійний закон, у якому містяться 
положення про осучаснення пенсій 
відповідно до мінімальних зарплат 
та індексу інфляції? І не потрібно 
видумувати велосипед. Згідно з за-
коном, пенсії мали б підвищити не 
на 100, а на 334 гривні. А так пенсій 
людям не перерахували, а потім із 
«барського плеча» додали однора-
зово 100 гривень. Це по-перше. По-
друге, зекономили гроші на жінках, 
які мали б виходити на заслужений 

відпочинок у 55, а тепер змушені 
працювати до 60 років. І головне — 
трублять на кожному кроці про те, 
як Президент дбає про народ. Та ще 
й обурюються чиновники, що не від-
чувають оптимізму від людей. 

А чим бути задоволеним? Гри-
горій Костюк, ветеран праці з Лю-
бомльщини, у листі, опублікованому 
в одному з номерів газети «Волинь-
нова», виклав усю суть цього «по-
кращення»: «Я отримую пенсію за 
віком, — пише пенсіонер. — До 1 
травня цього року вона була майже 
мінімальною. У травні, згідно з по-
становою Кабміну, відповідно до так 
званих «соціальних ініціатив Прези-
дента Януковича», я отримав пенсії 
рівно на 100 гривень більше. У липні 
не добавили нічого. В Пенсійному 
фонді Любомльського району мені 
сказали, що у зв’язку з травневим 
перерахунком пенсій я став... борж-
ником Пенсійного фонду. І таких 
пенсіонерів-боржників нібито тіль-
ки в нашому районі є близько двох 
тисяч... Тож тепер, як я зрозумів, із 
1 липня мені будуть недоплачувати 
по 6 гривень, а вже з 1 жовтня — по 
8 гривень і так далі. З часом, коли 
виборчі пристрасті вляжуться, моя 
пенсія знову стане мінімальною. 
Виходить, що постанова Кабміну 
про підвищення пенсій у травні на 
100 гривень пенсіонерам, які мають 
трудовий стаж більше 25 років, є об-
маном?».

Абсолютно погоджуюсь із паном 
Григорієм. Усе, що робить нинішня 
влада, — обман. 

Ще однією соціальною ініціати-
вою Президента було підвищення 
виплат інвалідам Великої Вітчиз-
няної війни, чорнобильцям, афган-
цям, дітям війни. Але, знову ж таки, 
є прекрасні закони, які захищають 
права цих людей. Їх потрібно лише 
виконувати. Проте ми всі прекрасно 
пам’ятаємо, чим закінчилися про-
тести афганців і чорнобильців восе-
ни минулого року. 

«6 мільярдів 600 мільйонів — 
ніде цих грошей у бюджеті 2011 року 
та в проекті бюджету 2012 року не 
передбачено», — казав тоді віце-
прем’єр Сергій Тігіпко. В результаті 
уряду було надано право встановлю-
вати рівень підтримки цих категорій 
пільговиків своїми постановами. 

Зараз же владці готові фінан-
сувати більш затратні програми. 
Звідки гроші? От і виходить, що спо-
чатку забрали, а тепер віддають. Так 
можуть чинити тільки наперсточ-
ники, а не люди, відповідальні перед 

громадянами своєї країни. 
Дорогі мої земляки, я хочу, щоб 

ви зрозуміли, що я за те, аби влада 
сприяла покращенню вашого життя. 
Але реальному покращенню, а не бу-
тафорському, як відбувається зараз. 
І в цьому ключове питання.

Як би вони не говорили, що 
жити стало краще, провал іще од-
нієї соціальної ініціативи Януковича 
— дешевої іпотеки — доводить, що 
наш народ бідний. Адже основною 
умовою, аби отримати дешевий кре-
дит, має стати довідка про доходи 
сім’ї. Приміром, якщо йдеться про 
трикімнатну квартиру в Луцьку, то 
потрібно легально заробляти у меж-
ах 10 тисяч гривень щомісяця. В 
чергу за цією іпотекою не стоять. На 
Волині взято кредитів на придбання 
лише восьми квартир. Будівельники 
пропонують у рамках програми по-
над 200 квартир. Влада дивується: 
чому ж люди в чергу не стають за 
такою «шарою»? Проект насправді 
вигідний: банк дає гроші під 16% у 
гривні, 13% із яких компенсує дер-
жава. Проте це працює у країні з 
нормальними доходами громадян. А 
наші люди — дуже бідні. За даними 
соціології, 16% українців навіть не 
мають грошей на їжу. 

«Тільки цього року волиняни 
отримають більше мільярда гри-
вень на соціальні допомоги, пільги 
та субсидії. Ще три роки тому такі 
витрати становили лише 628 міль-
йонів гривень», — ця фраза про «до-
сягнення» нинішньої влади у статті, 
яка була опублікована у волинських 
ЗМІ напередодні Дня незалежності, 
мала показати, як вона, влада, дбає 
про людей. Насправді це означає, що 
за три роки стало чи не вдвічі більше 
волинян, яких їхній рівень доходів 
змушує звертатися за субсидіями до 
держави. Які тут досягнення?! 

Мене шокувала інформація про 
те, що у липні-серпні уряд замо-
розив близько чотирьох мільярдів 
гривень, які мали б перерахувати 
місцевим бюджетам на ремонт доріг, 
благоустрій прибудинкових терито-
рій. Експерти кажуть: причина — 
брак грошей на виконання передви-
борчих обіцянок Партії регіонів. Як 
бачите, партія влади, щоби покласти 
вам гроші в одну кишеню, забирає 
їх із іншої. Та чи мені, людині, яка 
виросла та живе в селі, не знати, як 
важливо, коли є дорога, школа, ди-
тячий садочок, медичний заклад... 

Підвищувати пенсії, виплати ве-
теранам, чорнобильцям, дітям війни 
тощо потрібно не за рахунок доріг у 

сільській місцевості, неймовірного 
податкового навантаження на ма-
лий і середній бізнес, не за рахунок 
наших жінок, яким пенсійний вік 
збільшили до 60 років. Підвищува-
ти соцстандарти треба за рахунок 
оподаткування бізнесу олігархів від 
металургії, хімічної промисловості, 
енергетики. Ще одне джерело покра-
щення народного добробуту — це 
відмова від власних привілеїв, на які 
з державної скарбниці витрачають-
ся мільярди. Адже тільки за останні 
два з половиною місяці органи вла-
ди замовили будівельних робіт для 
покращення їхніх офісів і відпочин-
кових зон на понад третину мільяр-
да гривень. Це більше, ніж у цей же 

період замовлено будівельних робіт 
по дитячих садках по всій Україні. 

Шановні українці, лише ми з 
вами можемо зупинити цей бенкет 
під час чуми — витрачання мільяр-
дів бюджетних коштів на розкішні 
забаганки нинішніх можновладців, 
і направити гроші дійсно на підви-
щення соціальних стандартів укра-
їнського народу. 

Тож сьогодні, йдучи в кабінку 
для голосування, добре подумайте, 
якою ви хочете бачити країну, май-
бутнє своїх дітей. Таким же убогим, 
яким є сьогодні, чи все-таки з пер-
спективою на майбутнє? Якщо дру-
ге, то прийшла пора сказати партії 
влади та її синам-олігархам «ні».
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Волинське село провалюється 
через шахту
На території Грибовицької сільської ради 
Іваничівського району, де розташована шахта №5 
«Нововолинська», осідає ґрунт, на стінах школи й 
окремих житлових будинках виникло багато тріщин, 
констатують працівники МНС в області. Депутати 
обласної ради переконані, що необхідно провести 
експертизу для з’ясування причин лиха. Якщо це 
через роботу шахти, то треба звертатися в Кабмін 
за державними коштами, в іншому разі область 
справлятиметься сама. 

Україна введе додатковий 
контроль за якістю сирів
Перед постачанням українських сирів до 
Росії за якістю продукції будуть стежити п’ять 
лабораторій, які акредитовані на проведення 
досліджень молочної продукції і мають 
достатнє приладове оснащення, кваліфікованих 
фахівців. Про це повідомляє «Дзеркало тижня».
Офіційно постачати сир дозволено з трьох 
українських заводів, які вже проінспектували 
росіяни: ТОВ «Гадячсир», АТ «Пирятинський 
сирзавод» і ПП КФ «Прометей».

Для виконання «соціальних» ініціатив Президента 
уряд залазить у кишені простих українців

Вкрав вантажівку, 
щоби перевезти 
краденого візка
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Кінотеатр «Промінь» продали 
за сім мільйонів гривень 

Луцький кінотеатр «Промінь» 
продали за 7 мільйонів 71 ти-

сячу гривень товариству з обмеже-
ною відповідальністю «Розважаль-
ний центр «Промінь». 

Начальник відділу управлін-
ня майном міської комунальної 
власності Луцької міськради Тарас 
Яковлев розповів, що ТзОВ «Роз-
важальний центр «Промінь» ство-
рене нещодавно з участю одного з 
луцьких підприємців і англійських 
інвесторів. 

За умовами продажу, до квіт-
ня 2015 року об’єкт повинен бути 
реконструйований. Отже, кіно-
театр збереже свої функції та ма-
тиме концертний зал на 700 місць. 
У разі, якщо новий власник не ви-
конає заявлених умов, приміщен-
ня знову перейде до комунальної 
власності, а підприємство мусити-
ме сплатити штрафні санкції. Про 
це повідомляє «ВолиньPost».

«Штрафні санкції — 0,1% від 
інвестицій, які мали вкласти у 
об’єкт, у день. Тобто якщо інвес-
тор недоробив якихось робіт на 

один мільйон гривень, то від того 
мільйона він повинен сплачувати 
10 тисяч гривень у день», — пояс-
нює Яковлев. 

Оновлений кінотеатр «Про-
мінь», згідно з заявленою пропози-
цією ТзОВ «Розважальний центр 
«Промінь», матиме два кінозали 
на 100 та 150 місць, один концерт-
ний зал на 700 місць, зокрема з 
двоярусними лоджіями, боулінг 
на другому поверсі та ресторан на 
третьому.

До іваничівських правоохоронців 
звернувся підприємець, який 

повідомив, що у нього викрали ван-
тажівку.

З’ясувалося, що ГАЗ-52 взяв міс-
цевий 23-річний молодик, який за 
дорученням має право керувати цим 
транспортним засобом. 

— Цікаво інше: чоловік разом зі 
своїм 21-річним товаришем, узяв-
ши вантажівку, вирушили в сусіднє 
село, — розповів начальник слідчого 
відділення Іваничівського РВ УМВС 
України у Волинській області Леонід 
Фіськович. — Прибувши на трак-
торну бригаду одного з приватних 
сільськогосподарських підприємств, 
спритники поцупили металевий ві-
зок для перевезення жатки зерноз-
бирального комбайна. Згодом това-
риші хотіли здати його на брухт.

Одначе корективи у їхні плани 
внесли правоохоронці. Нині пору-
шена кримінальна справа. Тривають 
слідчі дії.

У західних областях 6 ве-
ресня очікується хмарна погода, 
синоптики прогнозують дощі. 
Температура вночі становитиме 
+17...+20°C, вдень +19...+21°C. 
7 вересня змінна хмарність, 
без опадів. Температура пові-
тря вночі досягне +10...+14°C, 
вдень +17...+19°C. 8 вересня 
буде хмарно з проясненнями, до-
щів не очікується. Температура 
повітря вночі +9...+13°C, вдень 
+18…+21°C. 

У північних регіонах 6 верес-
ня буде похмуро, передбачаються 
незначні опади. Нічна темпера-
тура становитиме +14...+19°C, 
денна +20...+25°C. 7 вересня 
змінна хмарність, сухо. Темпера-
тура повітря вночі становитиме 
+11...+16°C, вдень +17...+20°C. 8 
вересня буде хмарно з прояснен-
нями, опадів синоптики не перед-
бачають. Температура повітря 
вночі становитиме +10...+14°C, 
вдень +18...+21°C. 

У Києві 6 вересня хмарно з 
проясненнями, ймовірні дощі. 
Температура повітря вночі ста-
новитиме +15…+20°C, вдень 
+22...+25°C. 7 вересня переваж-
но ясно, дощ не очікується. По-

значки термометрів вночі пока-
зуватимуть +12…+18°C, вдень 
+19...+22°C. 8 вересня буде соняч-
на погода, опади не передбача-
ються. Нічна температура повітря 
становитиме +9…+14°C, денна 
+19...+21°C.

У східних регіонах 6 вересня 
буде сонячно та сухо. Темпера-
тура повітря вночі становитиме 
+12...+16°C, вдень +22…+25°C. 7 
вересня прогнозується похмура 
погода, йтиме дощ. Температу-
ра повітря вночі становитиме 
+14...+18°C, вдень +24...+28°C. 8 
вересня переважно ясно, опади 
не очікуються. Вночі температура 
повітря становитиме +8...+12°C, 
вдень +19...+22°C.

У південних областях 6 
вересня передбачається ясна 
погода без опадів. Температу-
ра повітря вночі становитиме 
+18...+22°C, вдень +19...+31°C. 7 
вересня змінна хмарність, очіку-
ється короткочасний дощ. Уно-
чі термометри показуватимуть 
+18...+22°C, вдень +26...+28°C. 8 
вересня очікується сонячна пого-
да без опадів. Нічна температура 
становитиме +12...+18°C, денна 
+22...+25°C. 

 ПОГОДА


