
Уже чотири місяці поспіль не від-
буваються спеціалізовані аукці-

они з продажу скрапленого газу для 
потреб населення.

Останній спеціалізований аук-
ціон відбувся 25 березня 2015 року. 
ПАТ «Волиньгаз» закупило тоді 168 
тонн і повністю реалізувало для спо-
живачів упродовж квітня-травня, в 
основному серед жителів сіл негази-
фікованих районів.

«В області зростає соціальна 
напруга, але ще більша проблема у 
тому, що люди змушені самостійно 
вирішувати питання забезпечення 
скрапленим газом своїх господарств. 
Споживачі їдуть заправляти балони 
на автозаправках, а це може при-
звести до нещасних випадків. Ми 
готові відновити постачання скра-
пленого газу в будь-який момент, 
аби тільки був проведений аукціон», 
— розповів Голова правління ПАТ 
«Волиньгаз» Мирослав Коротя. 

У 2014 році на обліку ПАТ «Во-
линьгаз» перебувало 85,6 тисячі 
газобалонних установок на тери-
торії Волинської області. За період 
2014 року підприємство реалізува-
ло 1,3 тисячі тонн скрапленого газу 
для потреб населення. На сьогодні 
Волинський обласний газонаповню-
вальний пункт перебуває у скрутно-
му фінансовому стані через повну 
зупинку виробництва та близький 
до повного закриття. 

Довідка: Відповідно до постано-
ви КМУ від 16.04.2014 р. № 570 «Про 
реорганізацію та проведення бір-
жових аукціонів із продажу нафти 
сирої, газового конденсату власного 
видобутку і скрапленого газу» та за-
твердженого нею відповідного По-
рядку, скраплений газ, придбаний 
підприємствами на спеціалізованих 
аукціонах, реалізовується виключно 
населенню для забезпечення кому-
нально-побутових потреб. 
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Україна проситиме в 
ЄС збільшити квоти на 
ввезення продукції
Україна буде проводити перемовини з Євросо-
юзом про збільшення квот на експорт продукції 
на ринки ЄС в межах зони вільної торгівлі. Про це 
сказав Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк 
на засіданні уряду. «Ми коротко обговорили з 
нашими європейськими партнерами це питання. 
Але квоти треба заповнювати якісною та конку-
рентною продукцією», — наголосив Яценюк.

Арештовано 110 мільйонів 
сина Януковича за махінації 
з податками
Янукович був акціонером винзаводу. Для прикрит-
тя незаконної діяльності було засновано або при-
дбано низку компаній. Печерський районний суд 
Києва у рамках кримінального провадження щодо 
Олександра Януковича арештував банківський ра-
хунок ТОВ «МАКО-Трейдинг», на якому зберігається 
110,37 млн грн. 

45 
така кількість збиткових банків у 
Україні за підсумками квітня-червня 
2015 року, тоді як у січні–березні 
2015 року збиток був зафіксований 
у 58 банків. Про це повідомляє прес-
служба Національного банку України.
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Події

Понад 85 тисяч волинян залишилися без скрапленого газу

На Рівненщині міліція перехопила 
рекордну партію бурштину

Кабмін збільшив педагогам і медикам 
стаж для виходу на пенсію

У ніч із понеділка на вівторок 
спецгрупа МВС у Рівненській 

області затримала понад 2,5 тон-
ни (!) незаконно добутого «соняч-
ного каменю».

Про це на своїй сторінці у 
«Фейсбук» повідомив глава Мініс-
терства внутрішніх справ України 
Арсен Аваков. 

«Це не мішки з будівельним 
сміттям. Це мішки, набиті бурш-
тином! — пише у соцмережі очіль-
ник відомства. — Рекордна за об-
сягом партія затриманого янтарю 
коштує, за попередньою оцінкою, 
близько трьох мільйонів доларів 
($3 000 000)! Більш точно — вагу та 
склад за фракціями каміння партії, 
яку готували до контрабанди, та 
його вартість визначать експерти на 
місці в Києві, куди вантаж слідує за-
раз у супроводі озброєної охорони».

Зі слів глави Міністерства вну-
трішніх справ, велика підготовлена 
операція МВС та ДФС із викриття 
та припинення дій найбільшої зло-
чинної групи, що діє в Рівненській 
області й паразитує на незаконному 
видобутку бурштину, триває. Ава-
ков обіцяє, що прозвучать прізви-
ща «бурштинових баронів»: «Буде 
продовження, з’являться прізвища 
— в минулому відомого одіозного 
депутата П., продажних правоохо-
ронців та чиновників». Але, наго-
лосив міністр, необхідно якомога 
швидше прийняти закон, що ре-
гулював би державний контроль, 
видобуток і збут бурштину. Крім 
того, Аваков пообіцяв: «Вилучений 
бурштин буде проінвентаризовано 
та представлено публічно у Києві, 
щоб нічого з ним не «сталося». 

На Житомирщині розпродавали техніку, 
призначену для АТО

Глава МВС заборонив міліціонерам 
відловлювати призовників

У одній із військових частин 
Житомирської області підро-

бляли документи і списували ро-
боче техзабезпечення.

Служба безпеки України спіль-
но з прокуратурою та міліцією 
припинила протиправну діяль-
ність військовослужбовців однієї з 
військових частин у Житомирській 
області. Зловмисники підробляли 
документи та списували автомо-
більну техніку, зокрема й ту, яка 
мала переправлятися для забез-
печення військ у зоні проведення 

антитерористичної операції. Потім 
привласнене військове майно про-
давалося приватним структурам.

Наразі задокументовано неза-
конний продаж автотранспорту 
вартістю понад 700 тисяч гривень.

У рамках кримінального про-
вадження за ч. 2 ст. 364 (зловжи-
вання владою або службовим ста-
новищем) Кримінального кодексу 
України триває досудове розслі-
дування. На реалізовану техніку 
накладено арешт, підроблені доку-
менти — вилучено.

Кабмін збільшив стаж, необ-
хідний для виходу на пенсію 

співробітникам освіти, охорони 
здоров’я та соціального захисту. 
Про це йдеться в постанові уряду 
№ 529 від 29 липня.

Таким чином, стаж збільшено 
на 5 років — до 30 років із 1 квітня 
2024 року.

Постановою передбачено, що 
пенсії за вислугу років співробіт-
никам освіти, охорони здоров’я 
та соцзахисту (співробітники ін-
тернатних закладів та медичних 
відділів протезних підприємств) 

встановлюються за наявності спе-
ціального стажу станом на 1 квіт-
ня 2015 року не менше 25 років.

Після 1 квітня стаж, який не-
обхідний для отримання пенсії, 
збільшується на 6 місяців щороку, 
поки з 1 квітня 2024-го не досягне 
30 років.

Як повідомлялося, Президент 
Петро Порошенко ветував авто-
матичне нарахування та надання 
житлових субсидій непрацюючим 
одиноким пенсіонерам та інвалі-
дам.

Про те, що потрібно почати за-
мінювати звичний документ про 
громадянство на пластикову карту, 
заявив Прем’єр-міністр України на 
одній з останніх прес-конференцій. 
«Це одна з  вимог Євросоюзу для 
отримання безвізового режиму», 
—  сказав він.

Видавати новий документ пови-
нні почати вже з наступного року, 
проте на сьогодні ні Луцький центр 
надання адміністративних послуг 
(ЦНАП), ні Управління ДМС у Во-
линській області поки що не отри-
мали жодних розпоряджень про те, 
як буде здійснюватися заміна, який 
термін переходу з одного документа 
на інший, кому видавати їх у першу 
чергу.

«Питань до ID-карток багато, 
але поки що уряд на них не від-
повідає. Тому говорити ще рано. 
Отримаємо відповідні документи, 
лише тоді зможемо щось коменту-
вати», — розповіла директор Луць-
кого ЦНАПу Людмила Карп’як. Та 
зізналася, що вітає запровадження 
карток громадянина України, бо це, 
по-перше, дуже зручно, кожен змо-
же постійно носити її в гаманці, по-
друге, було би чудово, якби до цієї 
карти прикріплювалися і банківські, 
і, за можливості, водійські права. 
«Безумовно, це було б ідеально та 
зручно, лише б урядовці добре роз-
робили саме систему користування 
нею», — додає співрозмовниця.

ID-картками користуються в єв-
ропейських країнах, тому це й ста-
ло однією з умов для України щодо 
отримання безвізового режиму. Ми 
ж запитали українців, які вже пев-
ний час живуть в європейських кра-
їнах, про тамтешню систему отри-
мання цих карток. 

Оксана Бобрик, студентка най-
більшого європейського універси-
тету бізнесу та економіки в Австрії, 
розповіла, що такі картки є і в гро-
мадян цієї країни. Коли ми запита-
ли, чи використовують їх як, до при-
кладу, банківську картку, то вона 
відповіла, що окремо є те й інше. 
Натомість, австрійці виробляють і 
паперовий паспорт, і ID.

Катерина Гончарук, випускниця 
Варшавського університету, роз-
повіла, що й Польща користується 
«новоформатними паспортами», 
окрім зручності, вони нічим більше 
не вирізняються. 

Проте карта громадянина має й 
свої недоліки. В Управлінні ДМС у 
Волинській області (автор репліки 

відмовився назвати своє ім’я) нам 
розповіли, що «карта — це одна з 
вимог Євросоюзу для отримання 
безвізового режиму, тому для пере-
січного українця — це не актуаль-
но. Бо який відсоток жителів буває 
за кордоном там, де діятиме цей 
безвізовий режим? Нехай 30-40%. 
Але ж більшій частині нашого на-
селення це не знайомо. Виникає пи-
тання: скільки відсотків українців 
піде міняти свій паспорт?». Також в 
Управлінні наголосили на тому, що, 
як тільки запровадять перехід на ID-
картки, всі галузі матимуть великі 
проблеми, бо дані кожної з них — у 
комп’ютері, а це й банки, і промис-
ловість, і все інше. Тоді доведеться 
зупинити виробництво на заводах, 
фабриках, ті ж банки перестануть 
працювати на певний період, поки у 
систему не занесуть нові дані.

З цього приводу ми знову звер-
нулися до директора Луцького 
ЦНАПу, яка пояснила, що зупинка 
всієї інфраструктури країни — це 
повноцінний хаос у державі. Зна-
чить, цього не буде.

«Я вважаю, що уряд має вста-
новити певні межі, коли населення 
повинне переоформити документи. 
Тому першими звернуться до пас-
портних столів ті, кому це справ-
ді потрібно. Уже згодом, коли все 
більш-менш втихомириться, тоді до 
нас підуть ті, кому це не так нагаль-
но. Черг ми не боїмося, тим більше, 
що зараз можна подавати заявки 
через Інтернет. А щоби не виникало 
збою в роботі електронної системи, 
прошу волинян, кому таки не на-
гально, перечекати, а тоді вже звер-

татися», — додала пані Людмила.
Волиняни поки що сприймають 

нововведення насторожено, дехто 
взагалі вперше чує про ID-картки.

23-річний Вадим переконаний, 
що уряд просто хоче відвести очі на-
селення від проблем сьогодення. «У 
нашій країні, можна подумати, все 
так чудово, що залишається тільки 
замінити паспорти. Безвізовий ре-
жим — це добре, тим більше, що я 
періодично буваю в Польщі по робо-
ті. Але хай спочатку забезпечать мир 
у державі. Чи це вони так роблять, 
бо раптом щось, то українці мати-
муть змогу бігти за кордон?» — роз-
мірковує хлопець.

Пенсіонери теж не підтримують 
цю ідею. 

«Ми вже пережили заміну пас-
портів із радянських на українські, 
нічого не змінилося. Від цієї «папе-
рачки» рівень життя не залежить», 
— додає 59-річна пані Валентина.

Однак прихильники нововве-
дення серед волинян теж знайшли-
ся. 19-річна Вікторія розповіла, що 
обожнює подорожувати. Пробле-
ми з візою їй чудово знайомі. Ді-
вчина «обома руками і ногами» за 
ID-картки. І переконує нас, що, як 
тільки уряд дасть розпорядження, 
що вже можна їх виробляти, вона 
стоятиме однією з перших у черзі.

Щось «нове» завжди сприйма-
ється неоднозначно. Говорити про 
позитивні чи негативні сторони ще 
зарано. Та чи відкриють ID-картки 
дорогу українцям до європейських 
країн, побачимо згодом. 

Любов ШЕКЕЛЬ

Пластикова картка замінить 
паперовий паспорт Міністр внутрішніх справ Ар-

сен Аваков заборонив спів-
робітникам внутрішніх органів 
брати участь у «облавах» військо-
вих комісаріатів на призовників. 
Про це він написав у коментарях 
до свого допису в Facebook.

«Дав категоричну вимогу мі-
ліції не брати участь у «облавах» 
військкомів», — повідомив голова 
МВС.

«Більше того, реагувати на 
звернення щодо перевірки неза-
конних дій окремих горе-війсь-
ккомів, які мають місце», — додав 
Аваков.

З наступного року в Україні почнуть видавати ID-картки замість звичних 
паперових книжечок. «Відомості» вирішили дізнатися, що чекає на 
українців із заміною паспортів.


