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42% росіян готові обміняти 
свободу слова на хорошу 
зарплату 
Такі дані опитування «Протестний потенціал і сприй-
няття влади», проведеного російським соціологічним 
центром «Левада-центр» 19–22 червня, передає телека-
нал «24». Проти обмеження свободи слова та перемі-
щення проголосували 49% опитаних, ще 11% не змогли 
відповісти. Окрім того, 18% респондентів оцінюють «як 
високу» ймовірність масових протестів. Однак узяти в 
них участь готові лише 10%. 

Держзамовлення у вузах 
скорочено на 10–12%
В Україні держзамовлення у вузах у 2015 році 
скорочено на 10–12% у порівнянні з 2014-м. Про 
це заявила перший заступник міністра освіти 
Інна Совсун. Згідно з постановою про держза-
мовлення у 2014 році передбачалося 310 тисяч 
місць на всіх рівнях, а було набрано 266 тисяч. 
Недобір стався у зв’язку з тим, що Крим і Донбас 
не набирали абітурієнтів, а в постанові був 
розрахунок і на ці території. А ще скорочення 
пов’язано з демографічною ситуацією в Україні. 

33%
на стільки у 2015 році зросте в 
Україні рівень бідності. Про це 
йдеться в національній доповіді 
«Цілі розвитку тисячоліття Укра-
їни: 2000–2015 рр.». Наявність 
однієї дитини в родині підвищує 
ризик бідності на 17%. 
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Луцька ОДПІ попереджає про 
«податкових» шахраїв 

На часі
Рівненський прокурор, якого тягав за 
краватку Сашко Білий, попався на хабарі 
в 50 тисяч гривень

Луцька влада бореться зі стихійною 
торгівлею у місті 

Останнім часом до регіональ-
них підрозділів внутрішньої 

безпеки надходять заяви та пові-
домлення від посадових осіб Луць-
кої ОДПІ ГУ ДФС у Волинській об-
ласті про вчинення шахрайських 
дій невідомими особами від їх іме-
ні, а також, навпаки, від суб’єктів 
господарської діяльності щодо 
скоєння стосовно них протиправ-
них дій. 

Факти шахрайства були ви-
явлені на території нашої області. 
Переважна більшість подій роз-
вивається за тим самим сценарі-
єм. Як правило, до посадових осіб 
суб’єктів господарської діяльності 
телефонує громадянин, який звер-
тається нібито від імені посадових 
осіб органу ДФС. 

Зокрема, станом на 30 червня 
2015 року телефонують від імені 
заступника начальника Луцької 
ОДПІ Головного управління ДФС 

у Волинській області Ткачука Ан-
дрія Михайловича з проханням 
надати гроші за непроведення 
перевірки фінансової діяльності 
суб’єктів господарювання (нада-
ються номери рахунків для спла-
ти), іншими неправомірними ви-
могами. 

Луцька ОДПІ ГУ ДФС у Во-
линській області просить суб’єктів 
господарювання бути обережни-
ми і не піддаватися на провокації.

У разі отримання інформації 
про вчинення протиправних дій 
під виглядом працівників орга-
нів фіскальної служби або нібито 
від їх імені, Луцька ОДПІ просить 
повідомляти про це за телефоном 
102 або телефонувати до управлін-
ня внутрішньої безпеки ГУ ДФС 
у Волинській області за номером: 
(0332) 777-171, а також особисто 
звертатися за адресою: м. Луцьк, 
Київський майдан, 4. 

Волинські адвокати надаватимуть населенню безоплатну правову 
допомогу

У Луцьку відкривається міський 
центр надання безоплатної 

правової допомоги. Основне його 
завдання у тому, щоб зробити без-
оплатну правову допомогу доступ-
нішою, а діяльність адвокатів із усі-
ма верствами населення незалежно 
від віку, статі, соціального статусу 
— ефективнішою. А також — розі-
рвати врешті бюрократичну систему 
«все за знайомством».

Діяльність центру охоплювати-
ме територію Ківерцівського, Луць-
кого, Рожищенського районів і міста 
Луцька.

«Цільовими клієнтами нових 
центрів, зокрема, стануть малоза-
безпечені особи, діти-сироти, діти, 
позбавлені батьківського піклуван-
ня, біженці, ветерани війни, учасни-
ки АТО», — зазначила Олена Черьо-
муха, директор Луцького міського 
центру НБПД.

Нововведенням є те, що громад-
ські захисники проходитимуть від-
бір у вигляді 2 іспитів і тестування. 
Це, безумовно, покращить якість 
надання послуг у центрі, адже тут 
працюватимуть лише професіонали.

«Ми працюємо для людей», —  
наголосила голова ради адвокатів 
Волинської області Галина Руденко.

Закономірно, що з новими нор-
мами постають і нові труднощі. Так, 
на етапі формування структури цен-
тру виникають питання щодо пору-
шення адвокатської етики, великої 
кількості документації, проблеми 
вибору адвокатської галузі в тій чи 

іншій справі, що ускладнює процес 
надання безоплатної допомоги.

Першими позитивними резуль-
татами діяльності є тренінги, круглі 
столи, курси для адвокатів, акцен-
тував Ростислав Руденко, директор 
Волинського обласного центру з на-
дання безоплатної вторинної право-
вої допомоги.

Катерина ЛАЩУК

«В обласну прокуратуру на-
дійшла скарга від жителя 

одного із сіл області про те, що 
Таргоній вимагав від нього хабар 
за закриття кримінальної спра-
ви, порушеної проти нього ще рік 
тому за викрадення авто зі спіль-
никами. При цьому скаржник 
прикріпив аудіозапис розмови. 
Частина суми зазначеного хабара 
в розмірі 15 тисяч була виявлена 
в ящику столу законника, решту 
він попередньо передав адвокату-
спільникові (останній уже пого-
дився співпрацювати зі слідством і 
видав гроші)», — розповів заступ-
ник прокурора Рівненської області 
Андрій Боровик. 

Під час затримання Таргоній 
просив слідчого дати йому дві хви-

лини, щоб вийти в туалет, тому що 
для нього це була нестандартна си-
туація, але йому відмовили. Після 
обшуку прокурор заявив, що його 
підставило начальство з обласної 
прокуратури. За його словами, ві-
домство «розправляється» з тими, 
чиї думки відрізняються від його. 
Прокурору загрожує до 10 років 
в’язниці. 

Очевидці стверджують, що 
Андрій Таргоній оперативно за-
телефонував своїй мамі Ірині, яка 
приїхала та заважала правоохо-
ронцям потрапити всередину бу-
дівлі. Відзначимо, що в 2014 році 
саме вона заступилася за свого 
сина після того, як його публічно 
тягав за краватку Олександр Му-
зичко. Тоді жінка заявила, що її син 
добився всього власною працею і 
робить свою справу чесно. Згідно 
з декларацією за 2014 рік, Тарго-
ній заробив усього 72 тис. грн. У 
нього немає власної квартири і 
машини, й, судячи з усього, живе 
він або в службовому приміщен-
ні, або зі своєю мамою. Остання в 
травні 2014-го отримала нагороду 
від «Української асоціації прокуро-
рів» за те, що встала на захист свого 
рідного чада від Музичка. Жінка є 
главою громадської ради при Кос-
топільській РДА. До слова, її син 
подав позов проти міліціонерів, які 
не змогли захистити його від гро-
мадського активіста, вимагаючи 
1,7 млн грн компенсації. 

3, 4 та 5 липня працівники від-
ділу муніципальної дружи-

ни організували чергування на 
вул. Львівській, 61 (супермаркет 
«Наш Край») та бульварі Друж-
би Народів (біля ринку в районі 
ЛПЗ). За цей період було складено 
дев’ять протоколів, ліквідована 
стихійна торгівля. Виявлено низку 
порушень санітарного законодав-
ства (реалізація молочної продук-
ції). 

Минулих вихідних було здійсне-
но відпрацювання за фактом вияв-
лення стихійної торгівлі на вулицях 
облцентру. Так, на території міста 
виявлено 7 незаконних об’єктів тор-
гівлі (вул. Сенаторки Левчанівської, 
просп. Соборності, вул. Кравчука, 
вул. Львівська). За цими фактами 
складено протоколи, що будуть на-
правлені на розгляд адміністратив-
ної комісії. 

Опалення будинку — це проблема 
швидше не жителів міських багато-
поверхівок, а сільських господарів 
чи власників приміських будиноч-
ків. Якщо газом опалюються цілі 
міста і жителям ніде подітися від 
високих цін, що постійно зроста-
ють, то у селян є вибір: платити за 
газ чи обрати більш дешевий котел 
для опалювання з максимально 
можливим коефіцієнтом корисної 
дії (ККД). «Відомості» вирішили ді-
знатися про переваги та недоліки 
котлів, розрахованих на тверде 
паливо, бо саме вони є вибором 
номер один серед жителів сільської 
місцевості. 

Котли на тверде паливо діляться 
на три види. Всі вони працюють на 
деревині та деревних відходах воло-
гістю до 25%, але різняться між со-
бою за принципом роботи. 

Перша група — це твердопалив-
ні котли класичного горіння. Саме 
в них відбувається природний, не-
контрольований процес горіння. 
Дуже часто в таких котлах встанов-
лені датчики контролю температури. 
Тобто, якщо ви накидали забагато 
дров і температура піднялася вище 
допустимого рівня, заслінка авто-
матично прикривається, що спо-
вільнює процес горіння. Коли тем-

пература знизилася нижче норми, 
заслінка поступово відкривається. 
Перевагою котлів такого типу є те, 
що їх вартість цілком підйомна для 

пересічного українця (від 5500 грн). 
Негативною стороною є малий час 
горіння при одному завантаженні 
(близько чотирьох годин), отже, гос-
подарі повинні постійно бути вдома, 
щоб підтримувати стабільну темпе-

ратуру. 
Другу групу презентують твер-

допаливні котли тривалого горіння, 
так звані піролізні печі або піролізні 
котли. В основі роботи котлів такого 
типу — газифіковане спалення дере-
вини. Спочатку в топці котла з де-
ревини виділяється газ під дією ви-
соких температур, який спалюється 
в окремій топці. Це продовжує час 
горіння одного завантаження пали-
ва. Перевага полягає в тому, що такі 
котли можуть горіти до 12 годин, 
а їхній ККД сягає 90%. Висока вар-
тість (15 000 грн) і невеликий об’єм 
завантаження (дрова треба рубати 
на маленькі поліна) — основні недо-
ліки котлів цього типу. 

Третя група — це твердопаливні 
котли так званого «тліючого» типу. 
Вони працюють за принципом го-
ріння свічки, тобто паливо тліє звер-
ху вниз. 

Оскільки горить тільки верхній 
шар, це дозволяє збільшити час го-
ріння на дровах до 30 годин. Конку-
рентна ціна (від 10 000 грн) робить 
їх лідерами на ринку дров’яних твер-
допаливних котлів. Слабкими сто-
ронами цих котлів є те, що догрузка 
у процесі горіння неможлива, а дро-
ва обов’язково мусять бути добре 
висушеними і мати невелику довжи-
ну — до 60 см. Ускладнює роботу 
господарям і те, що ці котли вимага-
ють спеціального монтажу димаря і 
самого приміщення котельної, що не 
стосується двох попередніх видів. 

Про те, яким котлам віддають 
перевагу українці, розповідає тех-
нічний директор фірми «ЕкоТепло-
Технологія» Олександр Петрусь. 

— Найчастіше купують твердо-
паливні котли класичного та трива-
лого горіння. Натомість дуже рідко 
— піролізні. Все тому, що вони най-
дорожчі, а також дуже вимогливі у 
користуванні: вологість спалюваної 
деревини не повинна перевищу-
вати 25%, бо тоді котел працює як 
звичайний. Купуючи котел, добре 
вивчіть інструкцію з користування, 
щоб використовувати його можли-
вості повністю. 

Придбати котел чи залишити-
ся вірним грубкам і пічкам — ви-
бір кожного особистий. Проте про 
опалення свого помешкання взимку 
треба подумати вже зараз, бо ж не-
дарма кажуть: «Готуй сани влітку, а 
воза — взимку». 

Любов ШЕКЕЛЬ 

Готуй воза взимку, 
а котли — влітку 

Найчастіше купують 
твердопаливні котли 
класичного та тривалого 
горіння. Натомість дуже 
рідко — піролізні. Все 
тому, що вони найдорожчі, 
а також дуже вимогливі 
у користуванні: вологість 
спалюваної деревини не 
повинна перевищувати 
25%, бо тоді котел працює 
як звичайний

«Надзорніка» затримали на місці злочину бійці «Сокола» 


