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Події

Жертвам урагану «Сенді»
виплатять $50 мільярдів
Рішення прийняв Конгрес США. Документ направлений на підпис президентові США Бараку Обамі. Він
пообіцяв його підписати. Наголошується, що республіканці заперечували проти виплат дотацій, побоюючись, що виділення цих коштів може збільшити дефіцит бюджету країни. Жертвами урагану «Сенді» у США,
що обрушився на північно-східне узбережжя країни,
стала 121 людина. Збиток, заподіяний американській
економіці, оцінюється в мільярди доларів.

АМКУ візьме під контроль надання
ритуальних послуг в Україні

А

нтимонопольний
комітет
України цього року планує
системно дослідити ринок ритуальних послуг в Україні. Про це заявив голова АМКУ Василь Цушко,
передають УНН.
«Ми хочемо дійти до селищного та міського типу, це ринок
надання ритуальних послуг. На
цьому ринку в різних місцях є монополізація, десь створені фірми

комунальними службами, міською
владою, і настав час нам втрутитися», — підкреслив він.
Цушко зауважив, що АМКУ
втручався у питання надання ритуальних послуг в Україні, але це
було не системно. «Зараз ми хочемо системно дослідити ринок і
запропонувати рецепт наведення
ладу на ньому по всій Україні», —
резюмував голова АМКУ.

Франція на межі банкрутства
Глава міністерства праці Франції Мішель Сапа заявив, що його країна перебуває на межі банкрутства,
передає ВВС. За словами міністра, врятувати ситуацію
можуть тільки економічні реформи та чітке виконання
плану зі скорочення бюджетного дефіциту. В Парижі
залишається незрозумілим, чи були ці слова міністра
заздалегідь заготовленими для того, щоб підготувати
французів до нелегких часів. Нагадаємо, попередній
уряд Франції також заявляв, що країна перебуває на
порозі банкрутства.

О

рендарям землі можуть заборонити розраховуватися з її
власниками товарами і послугами.
Встановити винятково грошову форму розрахунків за оренду
землі нардеп Євген Сігал (Партія
регіонів) запропонував у законопроекті «Про внесення змін до де-

Нелегальних таксистів штрафуватимуть
на 8500 гривень

Д

ержавна інспекція України з
безпеки на наземному транспорті буде стягувати штраф із
нелегальних таксистів від 1700 до
8500 гривень із можливістю конфіскації автомобіля. Про це повідомив під час прес-конференції
начальник Управління державного
контролю та нагляду за безпекою
на наземному транспорті Богдан
Свіщовський, передають УНН.
На сьогодні, за словами посадовця, відповідно до ухвалення
нового Закону «Про автомобільний транспорт», а також внесення
змін до інших нормативних актів,
Державній інспекції України з
безпеки на наземному транспорті
надано право накладати як адміністративно-господарські, так і
адміністративні штрафи.
«До нелегала (таксиста, який
не має ліцензії) можна ставити
штрафні санкції. Згідно з Адмінкодексом, як мінімум 1700 гри-

вень, плюс можлива конфіскація
транспортного засобу. А якщо він
попадеться вдруге, то від 1700 до
8500 гривень, і постане питання
про конфіскацію автомобіля», —
розповів він.
Свіщовський також зазначив,
що до легальних таксистів, згідно
з Законом «Про автомобільний
транспорт», відповідно до ст. 60,
теж можуть застосовуватися
штрафні санкції. Мінімальне грошове стягнення — 510 гривень, а
максимальне — 1700.

понад стільки тисяч осіб отримали допомогу в пунктах обігріву з початку їх функціонування. Про це повідомив Микола
Чечоткін.

Доступне житло і надалі для більшості
волинян залишається недоступним

За оренду землі хочуть заборонити
розраховуватися натурою
яких законодавчих актів України
щодо плати за оренду земельних
ділянок», текст якого був опублікований 25 січня. Зараз у законі
зазначено, що орендна плата може
вноситися також товарами чи послугами — на вибір землевласника.
«Повинна зрости і вартість
оренди, вважає автор законопроекту. Якщо зараз вона визначається не менше 3% від нормативної
грошової оцінки ділянки, то в документі пропонується встановити
її в межах від 4% до 10%.
Крім того, плата за оренду повинна проводитись орендарем щомісяця рівними частками від загального розміру річного платежу,
а не раз на рік, як часто на сьогодні
відбувається», — йдеться в повідомленні.

61

38 волинян минулого року скористалися президентською програмою
«Доступне житло». Хоча самого
житла було більше. Та й коштів, виділених на програму з держбюджету, вистачало. За словами чиновників, самою програмою цікавилося
до 170 волинських родин. Але не
склалося. Чому — з’ясовували
«Відомості».
Передусім відзначимо, що умови
запропонованої Президентом програми «Доступне житло» — надзвичайно вигідні. Адже вона передбачає
кредитування терміном до 15 років,
під 16% річних у гривні, з яких держава компенсує 13%. Людина сплачує лише 3%. Щоб отримати таке
щастя, позичальник повинен сплатити перший внесок у розмірі 25%
від вартості житла та надати довідки
про свою платоспроможність. Програма поширюється на об’єкти будівництва, які ввели в експлуатацію
після 2009 року або наразі будують
і які допущені до участі у програмі.
На сьогодні на Волині забудовниками є «Луцьксантехмонтаж
№536», «Луцький домобудівельний
комбінат», «Волиньавтомотосервіс».
За словами директора регіонального управління Державного фонду
сприяння молодіжному житловому
будівництву Олександра Максимчука, ці організації заявили, що готові
дати під програму хоч завтра понад
120 квартир.
Чи готові волиняни їх купувати?
«Відомості» поспілкувалися з однією луцькою сім’єю, яка намагалася
придбати квартиру. Прізвище родина просила не називати.
— Наша сім’я складається з
трьох осіб. Згідно з програмою «Доступне житло», ми могли б розрахо-

вувати десь на 60 «пільгових» квадратних метрів, — розповів чоловік
Олександр. — У луцьких же новобудовах «однушки» мають до 50 кв.
м. Та й ті вже розібрали. Нам би всетаки хотілося хоча б двокімнатну
квартиру, адже є дитина. Плануємо
ще одну. Проте двокімнатні сягають
70-80 квадратних метрів. За «зайві»
«квадрати» треба платити за повним
тарифом. До того ж найдешевший
квадратний метр у Луцьку коштує 6
тисяч 200 гривень. А державна програма передбачає п’ять тисяч. Тепер
давайте візьмемо калькулятор. 70
«квадратів» множимо на 6200 гривень. Отримаємо 434 тисячі гривень.
Тобто перший внесок має становити
до 110 тисяч гривень. Ми змогли назбирати лише 50 тисяч. Крім того,
нам сказали, що офіційний сукупний дохід родини має бути не менше
як шість тисяч гривень у місяць. У
нас із дружиною він трішки менший
за п’ять. Хоча, якщо чесно, то я ще
після роботи потрохи «шабашу» на
ремонтах. Тому кредит ми б потягнули. Якщо б, звичайно, держава виконала зобов’язання та сплачувала
свої 13%.
Отож, як бачимо, родині з досить пристойним як для Луцька доходом узяти квартиру за програмою
доступного житла проблематично. І
передусім, звичайно, постають питання до будівельників. Адже люди,
на яких розрахована сама програма,
великих статків не мають. Вони згідні і на меншу площу квартири, аби
лишень вона «вписувалась» у норматив, щоб не доплачувати зайвого.
Плюс вартість квадратного метра.
Чи можна його здешевити?
— Ціна нерухомості ніколи не
буде дешевшою від тієї, яка є зараз, — сказав голова правління

ВАТ «Луцьксантехмонтаж
№536»
Віктор Чорнуха. — Адже її вартість
залишилася на рівні 2008 року. Але
тоді долар був по п’ять гривень, а
сьогодні він досяг восьми. Якщо
говорити про наше підприємство,
то у нас усі ділянки інвестиційні.
Я віддаю від 10% до 12% житла у
міську раду, силовим структурам,
облдержадміністрації, облраді тільки за те, що вони нам дають землю.
Наш колектив не отримав жодної
ділянки рішенням сесії у своє розпорядження. Тому вартість нашого
квадратного метра становить від
шести до семи тисяч гривень. Дешевшим житло може бути лише за
однієї умови: якщо будівельникам
не нав’язуватимуть будівництво мереж. Щодо квадратури, то сьогодні
ніхто не будує за радянськими стандартами трикімнатні квартири по
50-60 «квадратів». У мене є квартири
по 60, 70, 80 «квадратів». Упевнений,
що за програмою доступного житла
кожна друга сім’я могла б придбати
квартиру, якби треба було менше довідок збирати для банків.
— Для цієї програми, як і для інших кредитних програм банку, перелік документів є стандартизованим,
— повідомив начальник відділу продажів фізичним особам управління
роздрібних продажів Волинської
обласної дирекції АБ «Укргазбанк»
Дмитро Нікітіч. — Усі документи,
які вимагає банк, — це паспорти,
коди, довідки про доходи, також
довідка з молодіжного фонду про
гарантування отримання відшкодувань і довідка від забудовника про
бронювання квартири, форма №3
про склад сім’ї. Зазначу, що ми кредитуємо різницю між нормативною
площею, помноженою на нормативну вартість квадратного метра, і
фактичною вартістю квартири. Тобто реально пільговий кредит людина може отримати десь на відсотків
сімдесят від вартості житла. Решту
повинна мати власними коштами.
Держава свої зобов’язання виконує
і різницю у 13% повертає.
Отож будівельники будують,
банки кредитують. Тільки от чомусь
люди не можуть дозволити собі купити таке пільгове житло. Висновок один: придбати квартиру навіть
за найбільш вигідною програмою
сьогодні можуть лише забезпечені
українці. Більшість тих, хто потребує житла, до таких не належать.
До речі, як повідомив Олександр
Максимчук, сьогодні заяв на придбання житла за президентською
програмою тимчасово не приймають: чекають змін у постанові. Серед них, можливо, буде і зменшення
першого внеску від 25% до 10% від
вартості житла.
Наталка СЛЮСАР

У суді оголосили страшні подробиці вбивства Георгія Гонгадзе

П

ечерський суд Києва оголосив
вирок колишньому начальнику
Головного управління кримінального розшуку МВС України Олексію Пукачу. Він отримав довічне
ув’язнення. Також суд постановив,
що Пукача мають позбавити звання
генерала. Окрім того, він повинен
сплатити моральну шкоду дітям загиблого Георгія Гонгадзе.
Під час засідання були озвучені деталі кримінальної справи,
пов’язані з резонансним убивством
журналіста Георгія Гонгадзе. Як передає Ліга.net, 17 вересня 2000 року,
приблизно опівночі, перебуваючи в
лісі Київської області, співробітники міліції Протасов, Попович, Костенко, не бажаючи ускладнювати
відносини з керівництвом і маючи
за мету отримати підвищення по
службі, вступили в злочинну змову
з Пукачем і між собою та розподілили ролі у вбивстві Гонгадзе.
Попович за вказівкою Пукача
недалеко від місця зупинки авто-

мобіля, в якому вже перебував
Гонгадзе, викопав лопатою яму завширшки 70 см і завглибшки метр.
У цей час Протасов і Костенко залишалися в службовому автомобілі, продовжуючи утримувати Гонгадзе.
Після цього спільники вивели
Гонгадзе, зняли з нього куртку, поклали на землю та роззули. Потім
Костенко зв’язав мотузкою руки і
ноги Гонгадзе. Після цього Пукач,
Протасов і Костенко віднесли Гонгадзе до ями та поклали обличчям
униз. Далі, згідно з озвученою на
суді інформацією, його перевернули: «Гонгадзе почав просити не
вбивати його. Незважаючи на це,
Пукач запхав у рот Гонгадзе носовичок і почав руками здавлювати його горло та шию. При цьому
Протасов для подолання опору
Гонгадзе тримав його за плечі».
Оскільки так задушити Гонгадзе не вдалося, Попович витягнув
зі штанів Гонгадзе ремінь і передав

його як знаряддя вбивства Пукачу.
Пукач накинув його на шию Гонгадзе, уперся колінами в груди і почав
затягувати. У цей час Протасов тримав Гонгадзе за праве плече, а Костенко за ноги.
«Намагаючись уникнути смерті, Гонгадзе набрав у легені повітря.
Тоді, за вказівкою Пукача, Попович
для того, щоб змусити жертву видихнути, завдав декілька ударів у ділянку живота. Через перетискання
шиї петлею з ременя у Гонгадзе був
зламаний щитоподібний хрящ на
шиї. Почалися судоми. Протасов і
Костенко тримали Гонгадзе за ноги
до самої смерті», — пояснили в суді.
Гонгадзе помер близько 01:00,
17 вересня. Переконавшись, що він
мертвий, Пукач, Протасов і Костенко скинули тіло в яму. Щоб приховати вчинення злочину, вони взяли
з автомобіля каністру з бензином,
облили тіло і підпалили.
У жовтні 2000-го Пукач, щоб
приховати злочин, ще раз прибув на

місце поховання Гонгадзе, викопав
його і відвіз у лісництво Таращанського району Київської області.
Сокирою відтяв голову від тіла і закопав її окремо. Як повідомлялося,
Костенко, Протасов і Попович уже
засуджені за свої злочини.
Після оголошення вироку суддя
Мельник запитав у Пукача, чи по-

годжується він із вироком, на що
Пукач відповів: «Я погоджуся, коли
у цій клітці зі мною будуть Кучма
і Литвин». «Я все розповів під час
слідства і під час суду, але правду в
цьому залі хотів знати один Федур»,
— сказав Пукач.
Адвокат потерпілої сторони
Валентина Теличенко сказала таке:
«Слава Богу, цю фразу чула не тільки я, але й журналісти. Насправді
Пукач неодноразово в досудових
і судових свідченнях говорив про
Кучму та Литвина, про те, де і коли
зустрічався з Литвином, але це не
було використано в розслідуванні
замовників убивства». Теличенко
оскаржуватиме вирок в Апеляційному суді та намагатиметься, щоб
замовники вбивства Георгія Гонгадзе були встановлені.
Водночас адвокат Пукача Григорій Демиденко також заявив, що
оскаржуватиме вирок Печерського
суду, назвавши його занадто жорстоким.

