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Події

У Росії надумали
заборонити долари
Росіяни можуть залишитися без доларів. У
Держдумі РФ пропонують заборонити обіг та
зберігання цієї валюти на території країни. Відповідний законопроект винесено на розгляд депутатів. Якщо документ ухвалять, росіян змусять
упродовж року закрити доларові рахунки, а всі
гроші на них обміняти на рублі чи валюту інших
країн. У разі невиконання правил — рахунки закриють автоматично. Коли ж у когось знайдуть
«зелені» готівкою — їх конфіскують.

Пенсійний фонд хоче оформляти пенсію
за 10 хвилин

13

В Україні хочуть легалізувати
казино

стільки тисяч чоловік хворих на ВІЛ, за
офіційною статистикою, було зареєстровано в Україні з початку 2015 року. Про
це було сказано під час брифінгу, приуроченого до Всесвітнього дня боротьби
зі СНІДом.

Міністерство фінансів розробило законопроект «Про азартні ігри в Україні», згідно з яким казино буде легалізоване.
Проект закону опублікований на сайті Мінфіну. «Передбачається, що закон буде регулювати організацію та проведення
букмекерської діяльності, азартних ігор, казино, випуск
та проведення лотерей. Зазначається, що організатором
азартних ігор може бути виключно юридична особа зі
статутним капіталом не менше 2 млн євро. Ринок лотерей
пропонують регулювати за принципом єдиного оператора
із застосуванням міжнародних стандартів.

У Луцьку люди намагалися захистити
парк від вирубування дерев
Кілька десятків небайдужих лучан
зібралося на території парку,
котрий знаходиться в 40-му районі
міста, щоб зупинити підготовку до
забудови, бо вважають її незаконною.

Н

аскільки реальним для втілення є такий намір головного управління Пенсійного фонду
України в області розповів керівник установи Петро Філіпчук під
час чергової оперативної наради в
голови обласної державної адміністрації Володимира Гунчика.
Петро Васильович поділився
ідеями щодо перспектив діяльності очолюваного ним управління,
щодо створення централізованої
системи призначення та виплати
пенсій на базі електронної пенсійної справи.
Головна мета запровадження
автоматизованої обробки даних
та документів — максимальне наближення послуг, які надає фонд
громадянам незалежно від місця
їхнього проживання, відсутність
потреби безпосередньо звертатися
до органів установи, а відповідно
— мінімізація часу обслуговування заявників.
— На першому етапі в кожній
області України були визначені
два–три пілотні райони, де, зокрема, відпрацьовуватимуть технологію оцифрування пенсійних справ
та запровадження єдиних стандартів обслуговування, — повідомив начальник головного управління Пенсійного фонду України в
області. — Це дасть змогу не тільки відмовитися від величезного
паперового документообігу, а й

спростити процедуру обслуговування громадян.
Під час наради голова обласної
державної адміністрації поцікавився, чи достатньо фінансів, які
надходять на цей час від бізнесу
і підприємницької діяльності, а
також інших надходжень у дохідній частині обласного Пенсійного
фонду, для виплати коштів пенсіонерам Волинської області. На що
Петро Філіпчук зауважив:
— Усі кошти, які заплановані
в бюджеті, до нас надійшли майже
на 100 відсотків.
Також він підтвердив — область є повністю самостійною в
дохідній та витратній частинах,
що стосується, власне, головного управління Пенсійного фонду
в області. Виняток становлять ті
фінанси, що передбачені з Державного бюджету для проведення доплат до прожиткового мінімуму.
Нагадаємо — відповідно до
Закону України «Про Державний
бюджет України на 2015 рік» (зі
змінами), в якому обумовлюється збільшення прожиткового мінімуму для осіб, котрі втратили
працездатність, із 1 вересня 2015
року 253 тисячам пенсіонерів Волині перерахували розміри пенсій,
надбавок та підвищень. Ця цифра
складає 91 відсоток від загальної
кількості одержувачів пенсій у регіоні.

За словами очевидців, роботи з
«очищення» зони від зелених насаджень розпочалися в понеділок, 30
листопада, о 09.50, коли люди пішли
на роботу. Жителі району вважають,
що вирубування дерев є незаконним.
«Нашу зелену зону бандити та
хабарники в особі влади нищать,
валять дерева. Ви бачили де-небудь,
щоб по місту за законом валили дерева? Вони тут хочуть будинки зводити і на цьому наживатися, тож ми
відстоюємо паркову зону. До виборів сиділи, як воші в кожусі, а після
— самі бачите», — розповідає лучанка Тетяна.
Проте замовник робіт — представник будівельної фірми — запевняє, що все відбувається законно.
«Дозвіл у нас є. Його надали
за рішенням «екологічної» комісії
міськради. У юриста при собі всі
відповідні документи», — зауважив
технічний директор ПАТ «Луцький
домобудівельний комбінат» Микола
Фокін.
На місце події прибула й депутат

округу Алла Надточій. Вона зауважила, що рішення ухвалювала рада
минулого скликання, тож у ситуації
потрібно розібратися і прийняти
відповідні рішення, адже про роботи її ніхто не попереджав.
«Громада подала до суду для
того, щоб там постановили, чи є законними дії забудовників. Засідання
перенесене на 10 грудня. Згідно з
тими документами, які надали за-

будовники, 22 жовтня будівельній
компанії був виданий дозвіл на початок будівництва, а 10 листопада
цього року створено акт. У ньому зазначено, що 103 дерева оцінено в 31
тисячу гривень. Зараз на місці якесь
рішення прийняти неможливо, тож
поки будемо стояти та оберігати
зону, бо це, на нашу думку, свавілля», — зазначила Алла Надточій, інформує «Район.Луцьк».

Луцькі студенти вимагають від правоохоронців та влади
справедливості

М

арш Гідності організували студенти луцьких вузів 1 грудня.
Приурочили акцію до річниці розгону мирних студентів в ніч із 29
на 30 листопада 2013 року в Києві.
Саме два роки тому в Києві правоохоронці жорстоко розігнали мирних
студентів, які вийшли відстоювати
європейське майбутнє України.
Сотні студентів зібралися біля
Історичного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки та
мирною ходою рушили до центру

міста. «Слава Україні — Героям слава», «Слава Нації — смерть ворогам», «Один за всіх — і всі за одного»
скандували молоді люди.
Біля пам’ятника Героям Небесної Сотні, що на Меморіалі вічної
слави, учасники маршу вшанували
пам’ять майданівця Василя Мойсея,
який теж був студентом. Брат загиблого, Роман Мойсей, закликав
студентів пам’ятати про Героїв, які
пролили кров за вільну Україну, та
боротися за своє майбутнє. Роман
показав студентський квиток Васи-

ля, який був при хлопцеві, коли той
загинув. На студентському ще й досі
лишилася кров хлопця.
«Бандитів в погонах до суду»,
— скандувала молодь під будівлею
прокуратури. Студенти вимагали,
щоб до них вийшов головний прокурор області Дмитро Чепіжак.
Через якийсь час він таки вийшов. Активісти зачитали звернення, яким вимагали притягнути до
відповідальності всіх, хто винний у
«майданівських» злочинах та передали для Генерального прокурора
України Віктора Шокіна символи з
Революції гідності: шину, цеглину та
«коктейль Молотова».
Обласний прокурор пообіцяв
передати Шокіну всі подарунки та
під вигуки «Ганьба!» пішов у будівлю.
Після того активісти пішли до
ГУ Національної поліції. Очільник
відомства Петро Шпига відразу вийшов до молоді. Йому теж зачитали
звернення, в якому вимагали завершити розслідування справи героїв
Небесної Сотні.
Шпига подякував молоді за
принципову позицію та зазначив,
що поліція Волині підтримує студентів та пам’ятає ідеї революції.
На завершення учасники Маршу
гідності студента біля стели Героїв
Небесної сотні вшанували пам’ять
загиблих та виконали Гімн України.

Луцький район є найбільшим боржником за газ

П

ро це йшлося на засіданні антикризового енергетичного штабу
при облдержадміністрації.
Нинішнє засідання антикризового енергетичного штабу значною
мірою торкалося проблеми сплати
мешканцями м. Луцька та Луцького
району рахунків за спожитий газ.
— Якщо проаналізувати ситуацію загалом в розрізі міст та районів
області, у мене викликає занепокоєння сьогодні стан розрахунків
населення Луцького району, — підкреслив голова облдержадміністрації Володимир Гунчик.
Викликає подив той факт, що не
найбідніший район області розрахувався за блакитне паливо лише на

рівні 64,6 відсотка. А це — найнижчий показник серед усіх районів.
Тим паче, що шоста частина всього
спожитого в області газу припадає
саме на Луцький район. З огляду на
це, голова Луцької районної державної адміністрації Ігор Ярмольський
поінформував присутніх про проведену разом із представниками ТОВ
«Волиньгаззбут» та ПАТ «Волиньгаз» роботу серед мешканців району
задля зменшення заборгованості зі
сплати ними рахунків за газ.
Окрім цього, директор ТОВ
«Волиньгаззбут» Микола Тищук
ознайомив присутніх на засіданні
з загальними показниками щодо
спожитого волинянами природно-

го газу. З початку року ця цифра
складає трохи більше 208 мільйонів
кубометрів загальною вартістю 408
мільйонів гривень. Щодо розрахунків мешканцями регіону, то в загальному по області сплачено майже 364
мільйони гривень, що становить
89,1 відсотка обсягів усього спожитого газу на Волині.
Заборгованість мешканців регіону, враховуючи боржників минулих
періодів, становить 102 мільйони
гривень. Однак, на думку Миколи
Михайловича, відбувається поступове зменшення боржників. Цьому
сприяє надання абонентам попереджень, а в оселях окремих із них —
навіть відключення газу.

