
Хлопець розповідає, що наразі 
його на зиму прийняли до себе 
добрі люди, які не беруть плати за 
проживання. Проте з приходом 
весни проблеми з житлом можуть 
з’явитися знову, тож не виключено, 
що жити доведеться йти в халабуду, 
пише журналіст Софія Січкун.  

Хлопець говорить, що зараз роз-
раховувати може тільки на себе, бо 
рідних у нього ніколи не було. Бать-
ка він не знав, а маму востаннє ба-
чив на вокзалі у Тернополі, коли мав 
від’їжджати до обласного центру Во-
лині. Тарас підозрює, що в дитячий 
будинок мама віддала його через 
хворобу серця, яка й зараз неодно-
разово дошкуляє хлопцеві. Юнак 
розповідає, що лікарі радили йому 
менше хвилюватися та не брати на 
себе важкої роботи, проте такий ре-
жим Тарасові може тільки снитися.

У ЖЕКу № 11, де й працює юний 
Робінзон, вирішили знести його 
власноруч збудоване помешкання, 
оскільки це суперечить правилам 
благоустрою. Варто зауважити, що 
будувати своє житло хлопець почав 
ще весною 2015 року, а згодом жив 
там тривалий період. Але про само-
вільну будівлю в ЖЕКу дізналися 
тільки після виходу газети, де жур-
налісти розповіли про історію жит-
тя Тараса Врублевського.

Сам хлопець каже, що про ба-
жання знести помешкання йому 
говорили ще 12 січня, проте не уточ-
нювали, коли почнуть демонтувати 
його житло. Звісно. він проти руй-

нування будівлі, адже життя навчи-
ло, що власний куточок має бути в 
кожного.

Тарас також повідомив, що вже 
став на чергу за житлом, проте отри-
мати його поки не сподівається, 
тому до весни потрібно придумати, 
де себе прихистити.

Юнак розповідає, що хотів би 
знайти хоча б якусь кімнату в гурто-
житку, бо платити за квартиру гро-
шей у звичайного двірника немає. 
Він впевнений, що ЖЕК, у якому 
працює, міг би йому з цим допомог-
ти, адже знає про таку можливість, 
але жодної поради та консультації 
від керівництва хлопець не отримав.

«У вівторок в нас була «планер-
ка». Тетяна Михайлівна (майстер 
однієї з дільниць, під керівництвом 
якої працював колись Тарас) почала 
на мене кричати», — розповів Тарас.

Після такої зустрічі з началь-
ством у хлопця почало боліти серце. 
Допомогла та трішки підлікувала 
Тараса мешканка одного з будин-
ків, у дворі яких прибирає хлопець. 
Жінка каже, що всі жителі її будинку 
та сусідніх не розуміють, чому ЖЕК 
настільки не піклується про сво-
їх працівників, при чому хороших. 
Вона розповідає, що відколи Тараса 
закріпили за їхнім двором, то стало 
чисто, бо ще ніхто так сумлінно не 
виконував свою роботу.

«Ми з ним познайомилися вес-
ною, коли його до нас направили. 
У нас був двірник, котрий вже не 
справлявся зі своїми обов’язками, 
нам тоді дали Тараса. Мені дивно, 

що в них таке ставлення до персона-
лу. Я його поважаю, бо після всього, 
що з ним сталося, він не спився, не 
пішов красти, а роботу виконує на 
всі 100%», — розповіла жінка, котра 
не захотіла називати іменні, аби не 
псувати стосунки з ЖЕКом.

То ж не попередивши хлопця, у 
ЖЕКу вирішили знести невеличке 
помешкання.

«До мене зателефонувала одна 
жіночка, сказала: «Іди,  Тарасе, бо 
твою халабуду вже хочуть завалити, 
там вже трактор стоїть». Я побіг до 
халабуди, там вже й двірники були, 
і муніципальна поліція, яка до того 
ж зверталася до мене не ввічливо, а 
постійно тикала та кричала», — роз-
повів Тарас.

Помешкання все ж таки вдалося 
відстояти, але чи надовго, хлопець 
не знає.

У ЖЕКу стосовно ситуації дум-
ки дещо інші. Там розповідають, що 
при влаштуванні на роботу в Тараса 
запитували його місце проживання, 
на що він дав конкретну відповідь. А 
про свої проблеми хлопець не роз-
повів. Тільки прочитавши матеріал у 
газеті, побачили умови, в яких живе 
їхній працівник і вирішили, що са-
мовільно збудоване приміщення 
варто зруйнувати. Адже воно насам-
перед небезпечне для самого Тараса, 
а відповідати за нещасний випадок 
доведеться тим, на чиїй території 
воно було збудоване.

У ЖЕКу запевняють, що з зарп-
латою, яка трохи перевищує дві 
тисячі, реально зняти кімнату та 
прогодувати себе протягом місяця. 
Окрім того, там наголосили, що в 
Луцьку багато людей, котрі не мають 
де жити, проте це не означає, що всі 
мають ставити собі такі халабуди.

 Допомогти хлопцеві взялися на 
сайті «Єдина система місцевих пети-
цій». 18 січня з’явилися дві петиції, 
в яких вимагають захистити сироту.

Перше звернення називається: 
«Допомогти Тарасу Врублевському! 
Луцькі комунальники виганяють 
сироту з його саморобної халабуди». 
Автор — Михайло Корабльов.

У другій петиції автор Роман 
Шнайдер просить звільнити з поса-
ди майстра ЖКП № 11 Тетяну Дергу-
нову, що розпорядилась вигнати си-
роту Тараса із його єдиної домівки, 
інформує «Район Луцьк».

Підготував Василь МИРЧУК

Депутати від «Батьківщини» 
зареєстрували проект Закону 

про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо окремих пи-
тань оподаткування діяльності у 
сфері сільського господарства (№ 
3748-1). Наприкінці року Верхо-
вна Рада схвалила скасування спе-
ціального режиму оподаткування 
ПДВ для аграріїв, на якому вони 
перебували з 1999 року.

Цей режим дозволяв аграріям 
залишати у своєму розпорядженні 
суму ПДВ, нараховану на вартість 
поставлених товарів і послуг, а не 
сплачувати її до бюджету.

Так, згідно з новим Податко-
вим кодексом, у 2016 році вироб-
ники молока та утримувачі великої 
рогатої худоби відраховуватимуть 
до бюджету 20% ПДВ, сільгоспто-
варовиробники, які працюють із 
зерновими та технічними культу-
рами, — 85% ПДВ, усі інші — 50%.

А з 2017 року аграрії будуть 
повністю переведені на загальний 
режим оподаткування.

«Розуміючи поспішність, не-
виваженість, політичну та еконо-
мічну недалекоглядність такого 
рішення, члени фракції «Батьків-
щина» вимагають захистити агра-
ріїв і пропонують ухвалити зміни 
до податкового законодавства», 
— заявив народний депутат Вадим 
Івченко.

За новим законопроектом, зо-
крема, пропонується:  відновити 
спеціальний режим оподаткуван-
ня ПДВ сільгосптоваровиробни-
ків, який був чинним у 2015 році;  
відновити ставки єдиного подат-
ку для платників четвертої групи 
(сільгосптоваровиробників), які 
діяли в 2015 році; удосконалити 
положення щодо бюджетного від-
шкодування та електронного адмі-
ністрування ПДВ.

Як застосовувати та де зберігати водохресну воду?

Вода — це життя на землі. Але є 
така вода, яка служить як ліки 

від усіх недуг і бід. Таку воду можна 
отримати всього раз на рік, на вели-
ке церковне свято Водохреща. Воно 
проходить 19 січня і в цей день від-
бувається велике хрещення води. 
Всього на мить в цей день відкрива-
ються небеса, і сила Господня дає не-
ймовірну енергію всій воді на землі. 
Люди, які купаються в святому дже-
релі (це може бути освячене озеро, 
річка або навіть ставок), отримують 
Боже благословіння на цілий рік, 
перестають хворіти і набираються 
життєвої енергії. Що ж таке водо-
хресна вода, і чим вона відрізняєть-
ся від звичайної, розповіла учасниця 
«Битви екстрасенсів-13» в Україні, 
експерт проекту «Слідство ведуть 
екстрасенси» емпат Лариса Гуцану.

 «Освячення води — це призи-
вання на неї благодаті Святого Духа. 
Віруюча людина п’є святу воду не 
просто для втамування спраги, а за-
ради засвоєння її благодатних влас-
тивостей, для лікування від хвороби 
або душевної зневіри, з її допомо-

гою вона очищає житло від всілякої 
скверни. Також свята вода допома-
гає у вигнанні демонів. Окроплен-
ня й обмивання виганяють ворожі 
сили. Кажуть, що така вода, наділена 
величезною силою, яка є для людини 
панацеєю від усього погано, а збері-
гається вона роками і при цьому не 
цвіте і не псується», — розповіла 
Лариса.

Поради від Лариси Гуцану
Якщо вода з хрещення зацвіла 

або зіпсувалася, її слід вилити в річ-
ку або злити в коріння дерева. Посуд 
з-під неї не можна використовувати 
в побуті.

Водохресну воду не потрібно 
брати відрами, оскільки одну кра-
плю води можна додати в просту 
воду і вона освятиться. А тим, хто не 
встиг набрати в той день воду, може 
в будь-який день прийти в будь-
який храм, вона завжди там є.

Зберігати її слід біля ікон. З нею 
можна робити все: окроплювати 
житло для його очищення, пити від 
хвороб, омивати себе та дітей при 
поганому самопочутті.

Застосування найпростіше. На 
світанку натщесерце потрібно пити 
по три столових ложки, бажано ро-
бити це з молитвою «Отче наш». Чи-
тати молитву потрібно 7 або 14 раз, 
тільки так вона має силу.

При прийомі води категорично 
забороняється лаятися, допускати 
неблагочестиві вчинки або думати 
про лихе, оскільки вода тоді втрачає 
свою цілющу силу.

Відомості.інфо
№2 (794) 
21 - 27 січня 2015 року
http://www.vidomosti.info/

4

Вугільну галузь на Волині хочуть знищити

В Україні діють нові правила реєстрації 
транспортних засобів

Про це написав на своїй сторін-
ці у Facebook Михайло Воли-

нець, голова профспілки шахтарів 
України:

«Неспокійно нині й на Волині. 
Тут на ДП «Волиньвугілля» гірни-
кам заборгували близько 30 млн 
грн, не виплативши 90% зарпла-
ти за жовтень та частково розра-
хувавшись за листопад і грудень 
2015-го. Тому волиняни теж зараз 
обговорюють можливість підтри-
мання своїх колег із ДП «Львів-
вугілля». Не краща ситуація й на 
шахтах Донецької та Луганської 
областей.

Проблем у гірників з 1 січня 
2016 р. побільшало, бо в галузі 
залишилися «смотрящі» міністра 
Володимира Демчишина, які ро-
блять усе для її повного занепаду, 
та й уряд у Держбюджеті-2016 не 
передбачив жодної копійки на 
підтримку і розвиток вугільної 
галузі та її технічне переоснащен-
ня, виділивши лише трохи більше 
620 млн грн на реструктуризацію, 
тобто закриття вугільних копа-
лень. До списку на ліквідацію вже 
внесено понад 20 шахт. При цьому 

не створено й не планується жод-
ного робочого місця для працев-
лаштування гірників, які втратять 
роботу, їхнього перенавчання та 
облаштування нових виробництв 
у шахтарських містах і селищах, 
життєдіяльність яких повністю за-
лежить від вуглевидобутку. Якщо 
припинить у такому населеному 
пункті свою роботу шахта, невдо-
взі дійде до повного занепаду, а то 
й зникне і містечко чи селище. Об-
говорить ситуацію, що склалася у 
вугільній галузі, Президія НПГУ, 
яка збереться 27 січня ц. р. у Києві, 
і визначить, як діяти далі».

 «Батьківщина» вимагає поновити 
спецрежим оподаткування для аграріїв

Громада стала на захист сироти 
Тараса Врублевського

Як повідомили редакцію в МВС 
у Волинській області, змі-

ни полягають в тому, що під час 
проведення державної реєстрації 
(перереєстрації), зняття з обліку 
транспортні засоби (крім випадків 
реєстрації нових транспортних за-
собів, перереєстрації транспорт-
них засобів у зв’язку зі зміною на-
йменування та адреси юридичних 
осіб, прізвища, імені чи по бать-
кові, місця проживання фізичних 
осіб, які є власниками транспорт-
них засобів, вибракування їх у 
цілому) підлягають огляду фахів-
цями експертної служби МВС з 
метою звірення iдентифiкацiйних 
номерів їхніх складових частин з 
номерами, зазначеними в поданих 
власником для реєстрації доку-
ментах. За результатами огляду в 
документах, які подають для дер-

жавної реєстрації, робиться відпо-
відна відмітка або складається акт 
огляду.

Варто відзначити, що експерт-
не дослідження транспортного 
засобу та реєстраційних докумен-
тів на транспортний засіб (інших 
документів, які є підставою для 
реєстрації транспортного засобу) 
проводиться за заявою власника 
з метою визначення справжності 
ідентифікаційних номерів тран-
спортного засобу та реєстрацій-
них документів.

Експертне дослідження про-
водять фахівці експертної служби 
МВС або судові експерти держав-
них спеціалізованих установ, які 
мають присвоєну в установленому 
Законом України «Про судову екс-
пертизу» порядку кваліфікацію 
судового експерта з правом прове-
дення досліджень за відповідними 
експертними спеціальностями. За 
результатами дослідження склада-
ється висновок експертного дослі-
дження, який додають до докумен-
тів, котрі подаються для державної 
реєстрації.

Установлення вiдповiдностi 
конструкції, перевірка за Єдиним 
державним реєстром МВС та ав-
томатизованою базою даних про 
розшукувані транспортні засо-
би проводяться уповноваженими 
особами сервісного центру МВС.

«Хатина» Тараса Врублевського

За газовим обладнанням «Хонди» 
українець сховав 170 тисяч 
доларів 
 Приховані кошти виявили знову на лінії розмежування при-
кордонники Донецького загону та працівники фіскальної 
служби. Щоб перевезти кошти на підконтрольну бойови-
кам територію, громадянин України сховав їх за газовим 
обладнанням автомобіля «Хонда». Всього було знайдено 
170 тисяч доларів. Транспортний засіб та валюту передано 
фіскальній службі для прийняття правового рішення.

У Туркменистані публічно 
спалюють цигарки   
Влада Туркменистану заборонила продаж цигарок і стала 
публічно їх спалювати. Державне телебачення показало, 
як тисячі пачок кидають у піч, передає британське видання  
Daily Mail.
Зі свого боку ВВС повідомляє, що штраф за продаж сигарет 
становить приблизно 1 700 доларів. Вартість пачки на 
«чорному ринку» доходить до 12 доларів. Західні видання 
відзначають, що Президент Туркменистану Гурбангули 
Бердимухамедов, який раніше був лікарем-дантистом, 
одержимий здоровим способом життя.

1,5 
у стільки разів збільшено 
тариф на транзит російського 
газу. «Це десь на 50%, більше, 
ніж було до цього», — зазна-
чив міністр енергетики та ву-
гільної промисловості України 
Володимир Демчишин.Події

Хлопця виганяють із власного житла, яке він збудував із підручних 
матеріалів 


