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Події

Парламенту слід скасувати
пенсійну реформу

Китайці користуватимуться
Інтернетом за паспортами

Про це заявив перший віце-спікер Верховної Ради Ігор
Калєтнік. Він зазначив, що відповідна законодавча
ініціатива (щодо скасування пенсійної реформи) вже
внесена до парламенту. «Вважаю, що депутатам слід
проголосувати за скасування пенсійної реформи.
Адже українці проти підвищення пенсійного віку. Тим
більше, що ці «нововведення» не позначилися позитивно на надходженнях до держбюджету», — заявив
Калєтнік. Як повідомлялося, на вересень 2012-го дефіцит Пенсійного фонду становив 8 мільярдів гривень.

Уряд Китаю прийняв закон, який вимагає від користувачів надавати свої реальні імена й інші персональні дані
для доступу в Інтернет. Доступ до більшості популярних
онлайн-ресурсів — Facebook, Twitter, YouTube — у Китаї заборонений. Нещодавно влада Піднебесної заблокувала всі
програми, які дозволяли юзерам заходити на заборонені
сайти. Веб-сторінки фільтруються за ключовими словами,
пов’язаними з державною безпекою. Також є «чорний
список» адрес сайтів. Так, пошуковик Google був заблокований у Китаї ще влітку 2010 року.

Біометричні паспорти з 1 січня
не видаватимуть

З

1 січня 2013 року видача біометричних паспортів в Україні
не розпочнеться. Хоча закон набув чинності 6 грудня, та ще треба
ухвалити низку підзаконних актів,
які узгодять комплекс технічних і
юридичних питань. Тож у Державній міграційній службі не беруться
говорити, коли саме почнуть видавати біометричні паспорти.

У той же час у відомстві зазначають, що паспорт громадянина
України, яким користуються люди
зараз, має необмежений термін дії.
Тому всі, хто повинен отримати
паспорт уперше, відновити втрачений документ, отримати паспорт
на нове прізвище або вклеїти, згідно з віком, нову фотографію, сміливо можуть це робити.
«Міняти чинні паспорти на
біометричні — це право, а не
обов’язок громадян України», —
наголошують у Державній міграційній службі.
Як відомо, внутрішнім біометричним паспортом стане пластикова картка з даними власника, в
яку вмонтують чип із відбитками
всіх десяти пальців людини. Закордонний біометричний паспорт
збереже форму книжечки, в яку
теж вмонтують чип.

З 2014 року всіх українців змусять
декларувати доходи

Д

екларування доходів усіма
громадянами України може
початись уже з 2014 року, розповів
міністр доходів і зборів Олександр
Клименко. «Думаю, 2013 рік стане
роком, коли ці ініціативи будуть
прийняті, а в 2014-му почнемо їх
впровадження», — зазначив він.
Також чиновник заявив, що законопроект про загальне декларування буде винесений на широке
обговорення. «Головна ідея загального декларування — щоб кожен
платник податків відчув себе рівноправним партнером із державою. Це як біблійна притча про
лепту. Неважливо, скільки людина
платить — мільярд чи сто гривень.
Важливо, щоб вона це робила свідомо», — підкреслив він.
Нагадаємо, після заяв про загальне декларування фахівці заговорили, що депутати й інші чиновники почнуть переписувати майно
вже не на родичів, а на звичайних
пенсіонерів — підставних осіб, які,

за заявами податкової, не будуть
зобов’язані декларувати доходи.
У свою чергу заступник начальника департаменту адміністрування податків на доходи
фізосіб ДПС Сергій Наумов переконує, що така схема не спрацює.
«Наше інформаційне забезпечення дозволить відслідковувати за
певними параметрами декларації,
в яких зміни в майновому, фінансовому стані не відповідатимуть
доходам, отриманим упродовж
року», — пояснив він.

Берлусконі щомісяця буде виплачувати
екс-дружині три мільйони євро

М

іланський суд ухвалив рішення зі шлюборозлучного
процесу екс-прем’єра Італії Сільвіо Берлусконі та його дружини
Вероніки Ларіо, який тривав протягом трьох років, повідомляє газета Corriere della Sera. Згідно з рішенням суддів, політик щомісяця
виплачуватиме колишній дружині
3 мільйони євро, передає «Лента».
За даними видання, рішення, за яким за Берлусконі, зокрема, залишається вілла в Макеріо
вартістю приблизно 78 мільйонів
євро, де його екс-дружина провела останні 20 років — аж до 2010
року, було винесено ще кілька днів
тому — на Різдво, проте відомо
про це стало тільки зараз.
Нагадаємо, Берлусконі познайомився з Ларіо в 1980 році й через
десять років уклав другий у своєму
житті офіційний шлюб. Дружина
публічно оголосила про своє рі-

шення розлучитися з чоловіком
іще в травні 2009 року, а вперше
вона всерйоз заговорила про це
влітку 2008 року, причому тоді зізналася, що думає про розрив уже
десять років.
На думку преси, останньою
краплею, що переповнила чашу
терпіння Ларіо, стала присутність
Берлусконі 26 квітня 2009 року на
святкуванні 18-річчя неаполітанки
Ноемі Летиції, яка ніжно називала
його «папі». Дівчина повідомила
журналістам, що часто бачиться
з Берлусконі, відвідуючи його в
Римі та Мілані. Саме цей епізод,
про який написали тоді багато газет, став початком кінця сімейного
життя Берлусконі та Ларіо.
У середині грудня 76-річний
Берлусконі зізнався, що зустрічається з 28-річною італійкою Франческою, з якою, за його словами,
він познайомився сім років тому.

51,3

стільки відсотків українців,
опитаних фондом «Демократичні ініціативи», не готові брати
участь в акціях протесту, якщо
будуть порушені їхні права й
інтереси.

Волинь зустріла Новий рік
із бюджетом

Волинь увійшла у новий рік із затвердженим бюджетом. Депутати
обласної ради прийняли його
ввечері 26 грудня. Попри зауваження окремих обранців громади,
головний фінансовий документ області підтримали 56 депутатів із 60
присутніх. «Незважаючи на жваві
дискусії, важко пригадати, коли ще
з такою одностайністю депутати
голосували за обласний бюджет»,
— прокоментував голова облради
Володимир Войтович.
Прийняттю бюджету передувало продовження сесії, яка розпочалася 21 грудня. Тож перед розглядом
важливого фінансового документа
волинським депутатам довелося розібратися ще з півсотнею питань порядку денного.
«Бюджетну» сесію відкрили піс-

Юрій Луценко
погодився на
операцію
у приватній клініці

ля п’ятої години вечора. Особливого
ентузіазму в обговоренні депутати
не проявляли. Мабуть, втома таки
далася взнаки.
Проти прийняття бюджету в запропонованому управлінням фінансів проекті були представники опозиційних фракцій. «Свободівець»
Олександр Бик зауважив, що область забезпечує себе лише на 30%,
тому цілком справедливо назвати
кошторис Волині «бюджетом виживання», як уже встигли охрестити
Держбюджет-2013 для всієї України.
Ігор Гузь узагалі назвав його «непрофесійним, несправедливим і неефективним», а депутат від фракції
«Наша Україна» Сергій Слабенко
заявив, що бюджет-2013 є швидше
бюджетом Волинської облдержадміністрації, мовляв, інтереси волинян
у ньому мало враховані.

Ірина КОСТЮК

Міліціонери скаржаться на відсутність
поваги до їхньої роботи

Е

кс-глава МВС Юрій Луценко погодився на операцію з
видалення поліпа в кишечнику,
втручання призначене на перші
числа січня. Про це повідомила
прес-секретар «Народної самооборони» Лариса Сарган. «Лікуватися Луценко буде за свій
кошт у київській приватній клініці. Операція дуже складна та
небезпечна, після неї два тижні
потрібно проходити реабілітацію, щоб уникнути внутрішніх
кровотеч», — сказала вона.
За її словами, мама Юрія Віталійовича свого часу померла
від раку прямої кишки, і є ризик
того, що це спадкове. «Поки це
доброякісна пухлина, 0,8 см у діаметрі, і вона дуже швидко росте. У клініці, де Юрій Луценко
хоче робити операцію, сказали,
що поліп 0,8 см вважається великим, операція може коштувати
близько 20 тисяч гривень», — зазначила прес-секретар.

Найбільше ж обранців громади
цікавило фінансування медичної
галузі. Депутат Михайло Бегаль висловив своє занепокоєння з приводу
відсутності на Волині пересувних
флюорографів, фотокабін для лікування хворих на псоріаз. На це
головний фінансист області Ігор
Никитюк відповів, що окремо гроші
на них не виділялися, та це можна
передбачити у капітальних видатках.
Депутат Корінчук поцікавився, чому бюджет охорони здоров’я
зменшився, на що отримав від Никитюка відповідь, мовляв, він зменшився лише в окремих районах, а загалом ситуація для медиків утішна
— заробітна плата у 2012 році зросла
на 9%, а в 2013-му підвищиться ще
на 25%.
Були й зауваження щодо відчутного зменшення фінансування галузі сільського господарства.
Голова Волиньради Володимир
Войтович висловив вдячність депутатам за інтенсивність у роботі та
конструктивну позицію.
— Мене тішить те, що депутати
продемонстрували відповідальність
при прийнятті таких важливих рішень, як Програма економічного та
соціального розвитку на 2013 рік і
обласний бюджет. Якщо говорити
відверто, то робота над цими документами продовжуватиметься і
будуть вноситися важливі зміни. Це
стосується більшою мірою обласного бюджету. Коли буде звітність фінансових органів і ми бачитимемо,
якою є сума перехідних залишків, то
внесемо корективи і зможемо вирішувати більше питань, — поділився
планами голова облради.

Н

апередодні Нового року головний міліціянт області Олександр Терещук зібрав журналістів,
щоб повідати про свій перший місяць роботи на Волині.
Полковник акцентував на тому,
що за цей час на Волині зареєстровано близько семи тисяч подій і повідомлень, що мають ознаки кримінального правопорушення, тоді як
раніше їх було значно менше. Це в
свою чергу вимагає від кожного працівника органів внутрішніх справ
оперативної та ефективної роботи.
— У нас є повне порозуміння з
прокуратурою Волинської області,
— резюмував головний міліціонер
краю. — Ми призвичаїлися до роботи в нових умовах. Як і раніше, пріоритет один — безпека громадян та
охорона громадського порядку.
Відзначив полковник міліції те,
що волинські правоохоронці добре
спрацювали щодо розкриття тяжких
злочинів, зокрема вбивств. Про це
свідчить той факт, що за кілька днів
у Луцьку було розкрите жорстоке
вбивство одинокої пенсіонерки.
При цьому Олександр Терещук
наголосив на тому, що існує проблема поваги до роботи правоохо-

ронців. Для прикладу розповів про
бійку в одному з місцевих нічних
клубів. За викликом «тривожної
кнопки» у розважальний заклад
прибув наряд Державної служби
охорони при УМВС України у Волинській області. Під час локалізації
конфлікту один із дебоширів ударив працівника міліції пляшкою по
голові. Коли на місце події прибула
слідчо-оперативна група, робота закладу продовжувалася.
— Так не повинно бути, — категорично заявив Олександр Дмитрович. — Ми зупинили роботу нічного
клубу, щоб якісно провести огляд
місця події та опитати свідків. Має
бути повага до роботи працівників
міліції — і все. Зараз же є чимало незадоволених таким рішенням. Одначе ми й надалі діятимемо, чітко дотримуючись чинного законодавства.
На запитання про розслідування факту пострілу по автомобілю
народного депутата України начальник обласного управління міліції
відповів:
— За цим фактом відкрите
кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 (Хуліганство)
Кримінального кодексу України.
Згідно з висновком експерта, стріляли з пневматичної зброї. Куля
влучила депутату в голову та пошкодила м’які тканини тім’яної ділянки.
Нині слідство відпрацьовує кілька
версій, однак політичних мотивів ми
тут не вбачаємо.
Крім того, журналісти цікавилися кадровими змінами в органах
і підрозділах внутрішніх справ, ситуацією з незаконними валютними
операціями, розслідуванням резонансних справ тощо.
— Ми повинні навести лад на території області, адже люди повинні
почуватися безпечно та захищено,
— підсумував Олександр Терещук.

