
Луцький готель «Світязь» знову 
в епіцентрі кримінальних по-

дій. 18 січня там знайшли мертви-
ми 16-річну громадянку Польщі та 
68-річного серба. Як інформує СЗГ 
УМВС України у Волинській об-
ласті, в обох наскрізні вогнепальні 
поранення голови. На місці події 
також знайшли пістолет інозем-
ного виробництва калібру 10,4 мм. 

За попередньою інформацією, 
шістнадцятирічна дівчина була 
вбита пострілом у голову. Чолові-
ка знайшли з пістолетом у руках, 
очевидно, він наклав на себе руки, 
вистріливши собі у скроню.

Відомо, що в готелі ці громадя-
ни поселилися ще 15 січня, це була 
не перша їхня поїздка в Україну.  

Номер у готелі вони взяли на 
три доби. А коли час перебування 
скінчився і пара не з’явилась у реє-
стратуру, у номер завітала покоїв-
ка, яка й виявила їх мертвими. 

До слова, номер був зачине-
ний зсередини, а відкривши двері, 
працівниця готелю побачила, що 
літній чоловік із неповнолітньою 
дівчиною лежали в нижній білизні 

на ліжку, в обох були прострелені 
голови. 

Існує кілька версій щодо смер-
ті цих іноземців. Припускають, 
що літній чоловік міг випадково 
застрелити свою подругу під час 
еротичних ігор, а побачивши ско-
єне, наклав на себе руки. Також 
імовірною є версія, що серб убив 
дівчинку під час суперечки. Не 
відкидають і варіанта подвійного 
самогубства. 

За непідтвердженою інформа-
цією, на 68-річного іноземця за-
реєстроване одне з приватних під-
приємств на Волині, котре працює 
у сфері автоперевезень. 

Також «Відомостям» стало 
відомо, що ці громадяни пере-
писувалися близько двох років. 
16-річна полячка неодноразово 
відсилала свої фото старшому дру-
гові. 

Правоохоронці відкрили кри-
мінальне провадження за п. 1 
ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) КК 
України. Триває досудове розслі-
дування. 
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Підвищення тарифів торкнеться всіх категорій населення 

У Луцьку в готелі знайшли застреленими 
двох іноземців 

Українські багатії спускають 
мільйони на лондонські 
квартири своїх чад 
За минулий рік українці витратили 35 мільйонів доларів 
на нерухомість у Лондоні. Найпопулярнішими цілями по-
купки новобудов у столиці Британії були інвестиції (65%) 
і подальше проживання дітей під час навчання (33%). 
Лише 2% покупців набували житло в нових проектах у 
якості другого дому. В цілому за підсумками 2012 року 
зарубіжні інвестори, зокрема з України, вклали у нові 
проекти на ринку житла Лондона $3,5 млрд. 

Українці проти запровадження 
податку з продажу валюти 
Переважна більшість громадян України (64,8%) не під-
тримують запровадження десятивідсоткового збору до 
Пенсійного фонду з продажу валюти. Про це свідчать 
результати загальнонаціонального опитування, про-
веденого соціологічною службою Центру Разумкова. 
Схвалюють таку ініціативу втричі менше респондентів 
— 20,7%. Не визначилися з відповіддю 14,5% опитаних. 

507
майже стільки тисяч офіційних 
безробітних зареєстровано в 
Україні на кінець грудня минуло-
го року. Це на 65 тис. більше, ніж 
місяцем раніше, повідомили у 
Держстаті.
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Першими відчути на собі нові 
ціни на комуналку можуть люди 

з високим рівнем офіційного заро-
бітку та великою житловою площею, 
але інші категорії населення також 
не мине підвищення тарифів. Про це 
заявив голова громадської організа-
ції «Комітет енергетичної незалеж-
ності України» Іван Надєїн.

«Схоже, уряд усвідомив, що він 
знаходиться в тупиковій ситуації — 
рецесія економіки, дефіцит бюдже-
ту, відсутність вагомих підстав для 
зростання доходів скарбниці. Саме з 
цим пов’язана заява Азарова про те, 
що влада готова піти на диференці-
йоване підвищення тарифів на ком-
послуги заради продовження співп-
раці з МВФ», — зазначив Надєїн.

За словами експерта, цілком 

можливо, що таке підвищення від-
будеться вже найближчим часом, 
оскільки МВФ повірить тільки в 
прийняті рішення, а не в обіцянки. 
І почнуть із найбільш забезпечених 
верств населення.

«Реформи проходять виключ-
но на папері. Проблема дорогих 
імпортних енергоресурсів досі не 
вирішена. Заміщення російського 
газу іншими видами палива якщо і 
відбувається, то дуже повільно. Дві 
державні програми — з енергоефек-
тивності та з реформування ЖКГ 
— де-факто провалені, вони не фі-
нансуються. На цьому тлі складно 
очікувати якогось якісного ривка і 
найпростіше почати вирішення про-
блем із підвищення тарифів», — під-
креслив Надєїн. 

Експерт зазначив, що, проте, це 
не позначиться на якості надаваних 
послуг.

«Заборгованість населення за під-
сумками листопада-2012 перевищила 
11,6 млрд. грн., при цьому з початком 
осені вона щомісяця зростає на 10-
12%. Про що це свідчить? Про те, що 
у людей немає грошей, а тому підви-
щення тарифів обернеться зростан-
ням боргів», — прогнозує експерт. 

Єдиний вихід із ситуації — про-
ведення комплексної реформи жит-
лово-комунального сектора. 

«У цій реформі підвищення та-
рифів — лише один із елементів, да-
леко не ключовий. Адже на модерні-
зацію ЖКГ необхідно 700 млрд. грн., 
а такі кошти зібрати з населення не-
можливо», — підсумував експерт.

Податок на нерухоме майно, 
який набув чинності з 1 січня 

2013 року, може бути замінений на 
податок на багатство і предмети 
розкоші. Про це йдеться в проек-
ті закону «Про внесення змін до 
Податкового кодексу щодо опо-
даткування багатства і предметів 
розкоші», розробленому Мініс-
терством фінансів.

Згідно з документом, Мін-
фін пропонує оподатковувати 
квартири вартістю більше 1 тис. 
розмірів мінімальної заробітної 
плати (МЗП, 1,147 тис. гривень), 
встановленої законом на 1 січня 
звітного року, загальна площа 
яких перевищує 200 кв. м; дачні, 
садові будинки, котеджі, житлові 
будинки садибного типу вартістю 
понад 2,5 тис. МЗП, загальна пло-

ща яких перевищує 500 кв. м.
«Якщо платник податку має 

кілька об’єктів, то оподаткуван-
ню підлягають об’єкти вартістю 
більше 3 тис. розмірів мінімальної 
заробітної плати, загальна площа 
яких перевищує 600 кв. м», — 
ідеться в законопроекті. 

Крім того, документ також 
передбачає стягування податку і 
з нежитлових приміщень, зокре-
ма, підлягають оподаткуванню 
приміщення, що перебувають у 
власності в одного платника по-
датків, вартість яких більше 2 тис. 
розмірів мінімальної заробітної 
плати, а загальна площа переви-
щує 500 кв. м.

Також Мінфін пропонує вста-
новити ставку податку в розмірі 
0,5% від оцінної вартості об’єкта 
нерухомості, при цьому вона не 
повинна бути меншою за суму по-
датку, розрахованого за ставкою в 
розмірі 2% від мінімальної заро-
бітної плати (на сьогодні — 22,94 
гривні) за 1 кв. м загальної площі 
об’єкта. 

Як наголошується в доку-
менті, оподаткуванню не підля-
гатимуть: житлові об’єкти, що 
перебувають у власності держави 
та територіальних громад; роз-
ташовані в зонах відчуження й 
обов’язкового відселення; в яких 
працюють дитячі будинки сімей-
ного типу, проживають сім’ї опі-
кунів; гуртожитки. 

Нагадаємо, з 1 січня 2013 року 
в Україні введено податок на не-
рухоме майно, відмінне від зе-
мельної ділянки.

Мінфін хоче стягувати податок 
на нерухомість тільки з багатих 

Держава має намір знайти 
родину для кожної сироти 
В Україні вже не перший рік ведуть 
мову про скорочення кількості 
дитячих будинків та інших інтер-
натних закладів. Уповноважений 
Президента України з прав дитини 
Юрій Павленко вважає, що інтер-
нати протидіють сімейним формам 
виховання, а інколи дитбудин-
ки взагалі штучно наповнюють 
малечею з повноцінних сімей. За 
його словами, такі заклади слід 
трансформувати, а натомість роз-
почати розвиток мережі будинків 
сімейного типу. Чи не виглядає це 
так, ніби держава хоче скинути свої 
зобов’язання на плечі звичайних 
людей, яка ситуація з інтернатними 
закладами на Волині та що їх чекає 
у майбутньому, дізнавалися «Відо-
мості». 

Як розповіла начальник служби 
у справах дітей Волинської облдер-
жадміністрації Алла Онищук, ста-
ном на 1 січня 2013 року в області 
нараховується 1846 дітей-сиріт і 
дітей, позбавлених батьківського 
піклування. При цьому 83% із них 
виховуються в прийомних сім’ях, 
дитячих будинках сімейного типу 
або ж опікунами-піклувальниками. 
В дитячих будинках та інших інтер-
натних закладах виховується 292 
дитини-сироти. Алла Миколаївна 
запевнила: щороку кількість осиро-
тілих дітей і справді зменшується, 
а тих, які є, найчастіше одразу при-
лаштовують у заклади сімейного 
виховання. Тому, на її думку, заяви 
Павленка про те, щоб до 2020 року 
ліквідувати інтернатні заклади, є ре-
альними. 

— Це абсолютно можливо зро-
бити. От у 2012 році в області оси-
ротіло майже 250 дітей, і лише двоє з 
них направлені в інтернатні заклади. 
Всім іншим одразу було забезпече-
не сімейне влаштування. Якщо така 
тенденція в області збережеться, то 
те, про що каже Павленко, трапить-
ся раніше 2020 року, — каже Алла 
Онищук. 

Чиновниця зазначила, що є по-
няття планової місткості закладів, і 
якщо дітей у них меншає, то устано-
ви змушені шукати якусь іншу нішу, 
де вони потрібні. Найімовірніше, 
такі заклади будуть перепрофільо-
вувати для роботи з дітьми-інвалі-
дами. Цей напрям, за словами пані 
Онищук, дуже актуальний на сьо-
годні. 

— Скажімо, у дитбудинку «Со-
нечко» в Ківерцях виховується лише 
троє дітей-сиріт. Тому заклад пере-
профілювався і працює з малечею, 
яка має певні вади здоров’я. В Бу-
динку дитини у Луцьку проживає 
14 малюків-сиріт. Вони освоїли й 
інший напрямок роботи — ранню 
реабілітацію дітей-інвалідів, розра-
ховану на те, щоб батьки не відмов-
лялися від таких малят. 

Так само шукають свою нішу й 

інші інтернатні заклади для дітей 
старшого віку. Зі слів чиновниці, 
коли в попередні роки у них вихо-
вувалося 400-500 сиріт, то зараз їх 
кількість зменшилася приблизно 
до двохсот осіб. Лише сирітськими 
є дві школи-інтернати — Головнен-
ська та Любленецька. Та й то на базі 
останньої найближчим часом буде 
створено аграрний ліцей, де змо-
жуть навчатися не лише сироти, а й 
усі охочі.

Оскільки владці до 2020 року  
мають намір відмовитися від сис-
теми виховання дітей в інтернатах, 
віддавши перевагу дитячим будин-
кам сімейного типу, ми вирішили 
поцікавитись, як справи з розвитком 
таких закладів на Волині. За словами 
Алли Миколаївни, на сьогодні в об-
ласті функціонує 20 дитячих будин-
ків сімейного типу, де виховується 
131 дитина-сирота. Активно вони 
почали розвиватись із 2005 року, 
до того їх було лише п’ять. За 2012-
й на Волині з’явився ще один такий 
заклад, де оселилося семеро сиріт. 
Крім цього, нині в області налічу-
ється 69 прийомних сімей, 13 із яких 
з’явилися лише за минулий рік і взя-
ли на виховання 35 дітей. 

А втім, в одному з інтернатів 
довелося почути думку, що в такій 
тенденції до нарощення кількості 
дитячих будинків сімейного типу та 
прийомних сімей є державний ін-
терес. Кажуть, таким чином держава 
хоче, так би мовити, відхреститися 
від свого обов’язку забезпечувати 
сиріт, які досягли 18-річного віку, 
житлом. Як відомо, це одна з найбо-
лючіших проблем у країні. 

Ще один підводний камінь та-
кого реформування пов’язаний із 
дітьми з неблагополучних сімей. Іс-
нує загроза, що дітей триматимуть у 
неблагополучних родинах до остан-

нього, щоби не відправляти в інтер-
нати, незважаючи на те, в яких умо-
вах вони живуть. Очільниця служби 
у справах дітей каже, що вилучення 
дитини з сім’ї та позбавлення бать-
ків батьківських прав — це і справді 
нині надзвичайний захід, але йому 
передує робота спеціалістів із не-
благополучними сім’ями, спрямова-
на на те, щоб допомогти їм вийти з 
кризи.

— Є затверджена Президентом 
України Національна стратегія про-
філактики соціального сирітства до 
2030 року. Її основний напрямок —
зміна вектора державної політики 
на те, щоб убезпечити дітей від си-
рітства. Задля цього минулого року 
по всій Україні було введено 12 ти-
сяч фахівців із соціальної роботи, 
у нас в області — 413. Їхнє основне 
завдання — раннє виявлення сімей, 
які опинились у складних життєвих 
обставинах, — каже Алла Онищук. 
— На сьогодні в області є 1488 не-
благополучних сімей. Їх систематич-
но відвідують спеціалісти, прово-
диться робота з дітьми та батьками. 
Позбавлення батьківських прав роз-
глядаємо як надзвичайний захід 
впливу. Дедалі частіше практикуємо 
вилучення дитини без позбавлення 
батьківських прав терміном на один 
рік. Даємо можливість батькам ви-
правитися. Скажімо, в 2012-му через 
позбавлення батьків батьківських 
прав осиротіло 160 дітей, а в попере-
дні роки їх кількість сягала 200. 

Звісно, хотілося б вірити, що 
такі спеціалісти й справді допома-
гають сім’ї якось стати на ноги. Але 
важко уявити, як фахівець зі служби 
дітей, сім’ї та молоді може перекона-
ти батьків не пиячити чи не вживати 
наркотики та належно виховувати 
свою дитину.

Ольга УРИНА

Події

 ПОГОДА

У західних областях 24 січня 
похмуро, передбачаються опади. 
Температура вночі -9...-8°C, вдень 
-8...-7°C. 25 січня змінна хмар-
ність, можливий короткочасний 
снігопад. Вночі -11...-10°C, вдень 
-10...-8°C. 26 січня хмарно з про-
ясненнями, без опадів. Темпе-
ратура повітря вночі -14...-13°C, 
вдень -12…-11°C. 

У північних регіонах 24 січня 
переважно ясно, без опадів. Ніч-
на температура становитиме -8... 
-11°C, денна -11...-15°C. 25 січня 
змінна хмарність, снігу не перед-
бачається. Температура повітря 
вночі -15...-14°C, вдень -13...-12°C. 
26 січня переважно ясно, без опа-
дів. Температура вночі -19...-16°C, 
вдень -16...-15°C. 

У Києві 24 січня змінна хмар-
ність, ітиме сніг. Температура 

вночі -12…-8°C, вдень -7...-6°C. 
25 січня хмарно, без опадів. Уночі 
-13…-12°C, вдень -12...-10°C. 26 
січня переважно ясно, без опадів. 
Вночі -17...-15°C, вдень -15...-14°C.

У східних регіонах 24 січ-
ня хмарно, сніг із дощем. Уно-
чі +6...+4°C, вдень +4…+2°C. 25 
січня похмуро, очікується мо-
крий сніг. Вночі -2...0°C, вдень 
+1...+3°C. 26 січня хмарність, 
передбачаються опади. Вночі 
+2...+4°C, вдень -1...-5°C.

У південних областях 24 січ-
ня змінна хмарність, можливий 
короткочасний дощ. Темпера-
тура повітря вночі становитиме 
+3...+4°C, вдень +5...+8°C. 25 січня 
хмарність, дощ. Вночі +6...+7°C, 
вдень +8...+9°C. 26 січня похмуро, 
мокрий сніг. Нічна температура 
+3...+4°C, денна +3...+1°C. 


