
На Волині невідомі особи викрали 
півторарічного хлопчика. Подія 
сталась у місті Володимирі-Волин-
ському біля під’їзду будинку, де 
проживає постраждала родина. 
Бабуся якраз гуляла з малюком, 
коли зненацька під’їхала машина, 
з неї вийшли двоє молодиків і на-
сильно відібрали дитину. Щоб вчи-
нити злочин, застосували до жінки 
сльозогінний газ із балончика. У 
замовленні викрадення підозрю-
ють батька дитини, який проживає 
у Люксембурзі та є громадянином 
Тунісу. 

За повідомленням правоохорон-
ців, мама хлопчика, 27-річна місцева 
мешканка, свого часу навчаючись у 
Києві, познайомилася з хлопцем-
іноземцем. Невдовзі переїхала до 
нього на батьківщину. Жили вони 
у цивільному шлюбі, у січні 2014-го 
в пари народився син. Мати згодом 
повернулася в Україну, а дитина за-
лишилася з татом і мешкала до по-
чатку 2015 року на території Коро-
лівства Люксембург, де проживає 
також рідна сестра батька. 

Яким чином дитина потрапила 
до України — достеменно невідомо. 
Є підозри, що матір незаконно пере-

везла її в Україну. А батько вирішив 
у такий же спосіб сина повернути. 

Відомо, що тато хлопчика нещо-
давно був в Україні й 9 травня виїхав 
із нашої держави. Саме його під-
озрюють у замовленні викрадення 
малолітнього. До слова, батько має 
подвійне громадянство: як Тунісу, 
так і Королівства Люксембург. 

— Міліція проводить усі необ-
хідні оперативні та слідчі заходи 
щодо встановлення осіб, які мо-
жуть бути причетні до вчинення 
злочину. В замовленні викрадення 
дитини обґрунтовано підозрюється 
батько хлопчика, — повідомив на-
чальник управління УМВС України 
у Волинській області Петро Шпига. 
— Правоохоронці вивчають записи 
з камер відеоспостереження щодо 
осіб, котрі можуть бути причетні 
до вчинення правопорушення, і 
встановлюють законність набуття 
дитиною громадянства України та 
її потрапляння на територію нашої 
держави. Окрім того, перевіряєть-
ся інформація щодо викрадення 
матір’ю дитини із родини чоловіка 
у Люксембурзі. 

Головний міліціонер Волині за-
уважив, що задіяно достатньо сил 
і засобів для розкриття злочину та 

попередження можливості вивезен-
ня дитини за межі України. 

Хоча від Володимира-Волин-
ського до кордону не далеко і зло-
вмисники могли свій намір із ви-
везення малюка втілити, однак 
правоохоронці впевнені, що дитина 
ще в Україні. 

— Слідчі готують клопотання 
щодо надання міжнародної правової 
допомоги у рамках розслідування 
кримінального провадження, дано 
низку доручень органам Державної 
прикордонної служби, — повідо-
мив перший заступник начальника 
— начальник слідчого управління 
УМВС України у Волинській об-
ласті Анатолій Петрушин. — За 
вказаним фактом розпочато кримі-
нальне провадження за ознаками 
кримінального правопорушення, 
передбаченого частиною 2 статті 146 
(Незаконне позбавлення волі або 
викрадення людини) Криміналь-
ного кодексу України. За вчинення 
правопорушення винним загрожує 
до п’яти років позбавлення волі. 

На момент скоєння злочину 
хлопчик був одягнений у синю ша-
почку, синій костюм із нашивками 
автомобілів на рукавах, білі кро-
сівки. Підозрювані у викраденні 
дитини можуть пересуватись авто-
мобілем «Шевроле Авео» синього 
кольору. Хоча правоохоронці ка-
жуть, що зазвичай при вчиненні та-
ких злочинів зловмисники міняють 
кілька транспортних засобів. 
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У найближчі роки Україна 
має виплатити 47 мільярдів 
доларів боргів 
Україна має виплатити 47 мільярдів доларів внутрішніх 
та зовнішніх боргових запозичень у найближчі 4 роки. 
Про це заявив Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк. За 
його словами, у найближчі 4 роки Україна має виплати-
ти за зовнішніми боргами 30 мільярдів доларів, а за 
внутрішніми — ще 17. Водночас, як наголосив Яценюк, 
на виплату зовнішнього боргу в України наразі є не 
більше 15 мільярдів доларів. 

63
на стільки відсотків за 
перший квартал цього року 
знизився обсяг зовніш-
ньої торгівлі товарами між 
Україною та Росією. Експорт 
до Росії впав на 61,3% — до 
1,04 млрд доларів.
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За погрози журналістам — кримінальна 
відповідальність

Верховна Рада посилила гарантії 
законної професійної діяль-

ності журналістів.
Законодавчим актом встанов-

люються додаткові гарантії безпе-
ки законної професійної діяльнос-
ті журналістів, зокрема посилено 
кримінальну відповідальність за 
вчинення злочинів проти журна-
лістів.

Документ доповнює Кримі-
нальний кодекс низкою спеці-
альних складів злочинів, якими 
передбачена кримінальна відпові-
дальність за такі злочинні діяння, 
як: погроза або насильство щодо 
журналіста (стаття 345-1), умисне 
знищення або пошкодження май-
на журналіста (стаття 347-1), пося-
гання на життя журналіста (стаття 
348-1), захоплення журналіста як 
заручника (стаття 349-1).

Закон також встановлює ком-
пенсаційні виплати в разі загибе-
лі або поранення журналістів під 
час виконання ними професійних 
обов’язків.

Відповідні доповнення внесе-
но до Закону «Про державну під-
тримку засобів масової інформації 
та соціальний захист журналістів».

Так, згідно з законом, умис-
не заподіяння журналісту, його 
близьким родичам чи членам сім’ї 
побоїв, легких або середньої тяж-
кості тілесних ушкоджень у зв’язку 
зі здійсненням ним законної про-
фесійної діяльності каратиметься 
обмеженням волі на строк від 2 до 
5 років або позбавленням волі на 
строк від двох до шести років.

Умисне заподіяння журна-

лісту, його близьким родичам чи 
членам сім’ї тяжкого тілесного 
ушкодження каратиметься по-
збавленням волі на строк від 5 до 
12 років.

Погроза вбивством, насиль-
ством або знищенням чи пошко-
дженням майна з боку працівника 
правоохоронного органу, іншої 
службової особи щодо журналіста, 
його близьких родичів чи членів 
сім’ї у зв’язку зі здійсненням цим 
журналістом законної професій-
ної діяльності також карається по-
збавленням волі на строк від п’яти 
до дванадцяти років.

Згідно із законом, вбивство 
або замах на вбивство журналіста, 
його близьких родичів чи членів 
сім’ї у зв’язку зі здійсненням ним 
законної професійної діяльності 
караються позбавленням волі на 
строк від 8 до 15 років або дові-
чним позбавленням волі.

Робоча група парламенту підтвердила: комунальні тарифи для 
населення таки завищені

Події

Солдатам дозволили використати 
відпустки наступного року 
Згідно зі змінами, військовослужбовцям, які не використали 
в умовах особливого періоду своє право на щорічну основну 
відпустку, надали право використати її протягом наступного 
календарного року. «Дозволяється за бажанням військо-
вослужбовців об’єднувати щорічні основні відпустки за два 
роки, але при цьому загальна тривалість об’єднаної відпуст-
ки не може перевищувати 90 календарних днів. Зазначені 
відпустки можуть бути надані декількома частинами (більше 
двох) без обмеження тривалості кожної з них», — йдеться в 
законі. 

Встановлені урядом нові ціни 
і тарифи на енергоносії та ко-

мунальні послуги для населення є 
значно завищеними, необґрунтова-
ними і потребують додаткових пе-
рерахунків для їх коригування у бік 
зниження.

Такий попередній висновок 
створеної з ініціативи «Батьківщи-
ни» Робочої групи ВР з перевірки 
обґрунтованості тарифів на послуги 

ЖКГ озвучила сьогодні 18 травня на 
Погоджувальній раді у парламенті 
Юлія Тимошенко.

Таким чином, Робоча група, до 
якої увійшли представники усіх 
фракцій Верховної Ради, підтверди-
ла той факт, що уряд змушує укра-
їнців платити за комуналку значно 
більше її реальної вартості, про що 
вже кілька тижнів заявляє «Батьків-
щина».

Робоча група у своєму звіті та-
кож підтвердила, що норми обсягів 
споживання газу для населення та 
для виробництва теплової енергії є 
завищеними і потребують перегля-
ду, оскільки це суттєво вплинуло на 
тарифи.

Депутатами встановлено, що у 
вартість комунальних послуг необ-
ґрунтовано закладені істотні техно-
логічні втрати, оплату яких поста-
чальники намагаються перекласти 
на плечі населення.

Звертається увага на низьку 
якість газу для побутових потреб 
українців, за який людей змушують 
платити європейську ціну.

Завищеною є і роздрібна ціна газу 
в розмірі 7188 грн за 1 тис. куб. м. 
Робоча група дійшла висновку, що 
сьогодні в Україні існує профіцит 
газу власного видобутку і його до-

статньо, щоб повністю забезпечити 
потреби населення без використан-
ня дорогого імпортного палива, що 
автоматично має знизити його ціну.

Крім того, члени Робочої групи 
рекомендують знизити нормативи 
витрат тепла на опалення житлових 
приміщень, а також скасувати не-
щодавно запроваджену 70% ренту 
на газ українського видобутку, яка 
збільшує його вартість.

Відповідно до висновків та ре-
комендацій, що містяться у звіті Ро-
бочої групи, фракція «Батьківщина» 
розробила та наполягає на негайно-
му прийнятті двох законопроектів: 
перший — щодо впорядкування 
тарифоутворення на послуги ЖКГ, 
який дозволить комплексно виріши-
ти виявлені проблеми у цій сфері; 
другий — про скасування 70 відсо-
ткової ренти на газ власного вироб-
ництва.

Зі свого боку Юлія Тимошенко 
назвала невиправданою пропозицію 
Прем’єра Арсенія Яценюка провес-
ти аудит доцільності нових кому-
нальних тарифів чотирма міжнарод-
ними компаніями. За її словами, на 
це знадобляться десятки мільйонів 
гривень та термін більше року, а 
люди увесь цей час будуть змушені 
сплачувати грабіжницькі ціни.

У західних областях 21 трав-
ня прогнозують мінливу хмар-
ність, можливі грози. Темпера-
тура вночі +13...+15°C, вдень 
+26...+28°C. 22 травня мінлива 
хмарність, можливий дощ. Вночі 
+13...+15°C, вдень +19...+21°C. 23 
травня ясно, без істотних опадів. 
Температура вночі +12...+14°C, 
вдень +19...+21°C. 

У північних регіонах 21 трав-
ня впродовж дня буде сонячно, 
без опадів. Температура вночі 
+11... +13°C, вдень +25...+27°C. 
22 травня ясно і сухо. Вночі 
+11...+13°C, вдень +26...+28°C. 23 
травня синоптики прогнозують 
мінливу хмарність, без опадів. 
Нічна температура +14...+16°C, 
денна становитиме +26...+28°C.

У Києві 21 травня обіця-
ють сонячну погоду, без опадів. 
Нічна температура +12...+14°C, 
денна +25...+27°C. 22 травня си-

ноптики прогнозують ясну і суху 
погоду. Вночі +13...+15°C, вдень 
+26...+28°C. 23 травня невели-
ка хмарність, без опадів. Темпе-
ратура вночі +14...+16°C, вдень 
+26...+28°C. 

У східних регіонах 21 трав-
ня очікується ясна погода, без 
опадів. Вночі +9...+11°C, вдень 
+24...+26°C. 22 травня соняч-
но і сухо. Нічна температура 
+10...+12°C, вдень +25...+27°C. 23 
травня ясно, без опадів. Вночі 
+11...+13°C, вдень +25...+27°C.

У південних областях 21 
травня невелика хмарність, без 
опадів. Температура вночі ста-
новитиме +12...+14°C, вдень 
+26...+28°C. 22 травня буде мін-
лива хмарність і сухо. Вночі 
+11...+13°C, вдень +24...+26°C. 23 
травня очікується ясна суха пого-
да. Нічна температура +14...+16°C, 
денна +26...+28°C.

 ПОГОДА

У Володимирі-Волинському серед 
білого дня викрали дитину 

Верховна Рада дозволила банкам не 
повертати вклади достроково 

Рада прийняла закон, згідно з 
яким банкам дозволено не по-

вертати клієнтам вклади раніше 
від встановленого терміну. За при-
йняття закону № 1195 проголосува-
ли 243 народних обранці. 

Відповідно до цього закону, клі-
єнти, які підписали із фінустано-
вою строковий договір, не зможуть 
забрати гроші раніше визначеного 
угодою терміну. 

«За договором банківсько-
го строкового вкладу банк 
зобов’язаний видати вклад і нара-
ховані проценти за цим вкладом 
зі спливом строку, визначеного у 

договорі банківського вкладу», — 
сказано у законі. 

Клієнти банку матимуть право 
отримати вклади та нараховані за 
ними відсотки за строковим бан-
ківським договором після закін-
чення терміну дії договору. 

Дострокове ж повернення 
вкладу та нарахованих процентів 
за строковим вкладом можливе ви-
ключно у випадку, коли це передба-
чено умовами договору банківсько-
го строкового вкладу. 

Цей законопроект стосува-
тиметься лише тих договорів, які 
будуть укладені після прийняття 
цього закону та набрання ним чин-
ності. 

Нагадаємо, українським зако-
нодавством передбачено два види 
договорів банківських вкладів: 
на вимогу та строковий. Але до 
вказаних змін було передбачено 
обов’язок банківських установ по-
вертати будь-який вклад, зокрема й 
строковий, на першу вимогу вклад-
ника — фізичної особи. 

Тепер коляска у під’їзді порожня


