
Під час обшуку в підвалі будинку, 
де мешкав зловмисник, право-

охоронці вилучили автомат Калаш-

никова, п’ять гранат Ф-1 та запали 
до них. 

Близько 8-ї ранку в чергову час-
тину районного відділу міліції з по-
відомленням про пошкодження ав-
томобіля «Опель Віваро» звернулася 
жителька міста Ківерці. 

— За викликом відразу вируши-
ла слідчо-оперативна група, — роз-
повів начальник УМВС України у 
Волинській області Петро Шпига. 
— Міліціонери виявили розбите бо-
кове скло зі сторони водія та шість 
наскрізних пошкоджень на кузові 
буса. Попередньо встановлено, що це 
отвори від пострілів із автоматичної 
зброї. Провівши огляд місця події, 
знайшли й речові докази — гільзи 
від патронів калібру 5,45 міліметра, 
які направили для проведення екс-
пертизи. 

Відомості про подію були вне-
сені до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань за попередньою пра-
вовою кваліфікацією ст. 194 Кримі-

нального кодексу України (умисне 
пошкодження майна). 

— Кілька годин знадобилося 
міліціонерам, аби встановити осо-
бу хулігана. Ним виявився раніше 
судимий місцевий житель, боєць 
одного з добровольчих батальйо-
нів, котрий нещодавно повернувся 
із зони проведення антитерорис-
тичної операції на сході країни. Під 
час обшуку в підвалі будинку, де він 
проживав, вилучено автомат Калаш-
никова, п’ять гранат Ф-1, запали до 
них і більше сотні патронів. Зі слів 
затриманого, зброю та боєприпаси 
він знайшов на полігоні у Київській 
області, а згодом хотів добровільно 
здати у міліцію, — повідомив Петро 
Шпига. 

За фактом незаконного зберіган-
ня зброї та боєприпасів розпочато 
кримінальне провадження за ст. 263 
Кримінального кодексу України. 
Окрім того, у ході досудового роз-
слідування вирішуватиметься пи-

тання щодо перекваліфікації кримі-
нального провадження, розпочатого 
за фактом умисного пошкодження 
майна, на хуліганство, як це перед-
бачено ч. 4 ст. 296 ККУ. 

Як інформує прес-служба УМВС 
України у Волинській області, нині 

чоловік перебуває в ізоляторі тим-
часового тримання райвідділу мілі-
ції. Правоохоронці проводять низку 
слідчих дій із метою встановлення 
обставин і мотивів вчинення право-
порушення. 
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Запропонована «Батьківщиною» 
реформа децентралізації може 
суттєво покращити життя кожного 
селянина. У своїх 12 законопроек-
тах єдина фракція, яка перейма-
ється долею села, пропонує надати 
невеликим громадам більше прав, 
збільшити фінансування і створити 
вигідні умови для роботи ферме-
рам. Про те, як саме покращиться 
життя, у своєму звіті розповіла 
лідер «Батьківщини» Юлія Тим-
ошенко. 

— Юліє Володимирівно, ваша 
фракція підготувала пакет зако-
нів, які мають врятувати невеликі 
громади — сільські та селищні. Які 
зміни передбачаються? 

— Цей рятівний пакет фракція 
«Батьківщина» підготувала разом із 
представниками місцевих громад. 
Це зміни до Бюджетного і Податко-
вого кодексів, закони, які змінюють 
земельні відносини, закони про 
прибирання корупції в земельній 
сфері. А також закони, спрямовані 
на економічне посилення сільських, 
селищних громад і надання справед-
ливого статусу новим фермерським 
господарствам. 

— Чи зможе економічне по-
силення громад запобігти ситуа-
ції, яка вже була в 70-і роки, коли 
об’єднали колгоспи та зникла май-
же третина сіл? 

— Знаєте, питання децентраліза-
ції стало для нас одним із головних. 
Так само, як і в 70-і роки, ми можемо 
втратити села. А можемо і навпаки 
— відродити село за рахунок надан-
ня місцевим громадам по всій Украї-
ні більших прав і повноважень. 

На відміну від тих реформа-
торів, які сьогодні хочуть швидко 
об’єднати сільські громади та зеко-
номити кошти на утриманні соці-
альної інфраструктури, ми наполя-
гаємо на виключно добровільному 
об’єднанні. Тобто законопроектом 
передбачається, що на загальних 
зборах люди самі мають вирішувати, 
приєднуватися їм до громади іншого 
села чи ні. 

Ми маємо зрозуміти: укрупнен-
ня сільських громад може призвести 
до закриття садочків, шкіл і лікарень 
у селах, і такі села будуть прискоре-
но вимирати. 

— За рахунок чого зараз існує 
село? 

— Селянське господарство, яке 
раніше називалося підсобним, тобто 
сільське подвір’я, годує сьогодні всю 
країну. В нас понад 30 000 сіл, у яких 
на сьогодні проживає майже 50% 
населення України. Це 4,5 млн сіль-
ських домогосподарств. 

Приблизно 16–18% цих земель-
них ресурсів дають половину вало-
вого виробництва сільськогоспо-
дарської продукції. Ви тільки уявіть: 
це понад 80% молока, понад 90% 
картоплі, овочів, фруктів, майже по-
ловину яєць і м’яса дає те підсобне 
господарство! Саме у ньому наш по-
рятунок. 

— Які переваги будуть для фер-
мерів? 

— Як відомо, українське село де-
градує. Держава поки не може ство-
рити нові робочі місця. А за новим 
пенсійним законом, якщо в тебе 
нема страхового стажу (щонаймен-
ше 15 років), навіть коли досягнеш 
пенсійного віку, не маєш права на 
соціальний захист. 

Тож ми пропонуємо селянину, 
який має своє підсобне господар-
ство, створити робоче місце прямо 
на власному подвір’ї. Він виробля-
тиме продукцію, частина якої піде 
на власні потреби, а частина — на 
продаж. 

За те, що він працює на своїй 
землі, продає надлишок і годує кра-
їну, ми йому даємо трудовий стаж. 
Але за однієї умови, що свою про-
дукцію фермер продає на організо-
ваному ринку, тобто там, де можна 
облікувати товар. 

Обліковий ринок — це, власне, 
відродження кооперативного руху 
на селі. 

І сьогодні нам треба зняти з ньо-

го податки, тобто податкова система 
для кооперативу має бути така, як і 
для селянина. Тільки за таких умов 
у фермера купуватиметься його над-
лишкова продукція за вигідними 
цінами. 

Партія «Батьківщина» й далі 
пропонує віддати право розпоря-
джатися землями місцевій громаді. 

Депутати від коаліції та пред-
ставники територіальних громад 
одностайно підтримують закон про 
повернення права територіальним 
громадам розпоряджатися земель-
ними ресурсами за межами населе-
них пунктів. 

Зараз ми хочемо повернути сіль-
ській громаді право розпоряджати-
ся землями запасу та резерву, які в 
неї забрали в Держкомзем іще при 
прийнятті Земельного кодексу в 
2001 році. 

Знаєте, до мене доходять чутки: 
щоб узяти в оренду гектар землі, яку 
колись забрали в сільської ради, тре-
ба заплатити 300 доларів хабара. 

Для вирішення цієї ситуації 
наша фракція пропонує, щоб право 
на оренду землі місцеві громади да-
вали на аукціоні й саме тому ферме-
ру, який дасть за неї більше коштів. 
Потім ці гроші підуть сільській гро-
маді, на розвиток садочків, на ре-
монт шкіл — на розвиток села. 

Ми маємо завжди пам’ятати, що 
Україна проростатиме селом. 

Чисельність армії буде 
збільшено до 250 тисяч 
уже в квітні 
Про це журналістам повідомив міністр оборони 
Степан Полторак. «Цю (максимальну чисель-
ність) буде досягнуто протягом місяця», — 
сказав він, відповідаючи на запитання стосовно 
планів із досягнення максимальної чисельності 
Збройних сил. Полторак зазначив, що на цей 
момент чисельність Збройних сил становить 
232 тис. осіб. 

Україна з 1 квітня не 
купуватиме газ у Росії 
Україна має намір із 1 квітня призупинити заку-
півлю російського газу, оскільки в цьому немає 
необхідності. Про це сказав у ході брифінгу 
міністр енергетики та вугільної промисловості 
України Володимир Демчишин. Нагадаємо, 
20 березня у Брюсселі відбувся черговий раунд 
переговорів щодо відпрацювання умов і можли-
вої ціни російського газу для України в рамках 
так званого «літнього пакета» — з 1 квітня 
2015 року. 

22
стільки тисяч осіб в Україні 
отримали статус учасників 
бойових дій. Про це повідомив 
представник Департаменту 
соціальної та гуманітарної по-
літики Міністерства оборони 
України Сергій Кучеренко. 
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Тарифи на гарячу воду й опалення 
підвищаться на 55–73% 

Є інформація, що терористи проводять 
над заручниками медичні експерименти 

Служба безпеки перевіряє ін-
формацію про проведення 

терористами медичних експери-
ментів над заручниками. Про це 
повідомив голова слідчого управ-
ління СБУ Василь Вовк. 

За його словами, інформація 
про експерименти базується на 
свідченнях звільнених заручників 
і зафіксована в кримінальних про-
вадженнях. 

«Ми перевіряємо цю інформа-
цію», — зазначив Вовк. 

«У нас є дані, що терористи 
знущаються із заручників у такий 
спосіб, що фашисти з концтабо-
рами відпочивають. Терорист на 
прізвисько Батон проводить над 
людьми медичні експерименти з 
хірургічним втручанням», — роз-
казав він. 

Крім того, слідчий повідомив, 
що є інформація про те, що бойо-

вик Моторола застрелив кількох 
наших військових. 

«У нас є підтверджені дані про 
те, що Моторола власноруч роз-
стріляв кількох наших військових 
тільки за те, що вони були тан-
кістами й артилеристами і на них 
була українська військова форма», 
— розповів Вовк. 

За його словами, СБУ продо-
вжує збирати матеріали та свід-
чення щодо злочинів проти людя-
ності, вчинених терористами. Ці 
дані збираються для передачі в Га-
азький трибунал. Служба безпеки 
вже передала Генпрокуратурі три 
томи матеріалів таких справ. 

Він також нагадав, що наразі 
у бойовиків залишається близь-
ко 400 заручників і найближчими 
днями може відбутися черговий 
етап звільнення. Не уточнив, чи це 
буде обмін. 

Актуально

Рада продовжила термін служби 
військових у разі «особливого періоду» 

Верховна Рада продовжила тер-
мін служби військових у разі 

настання особливого періоду. За 
ухвалення законопроекту № 2283 у 
цілому проголосували 233 нардепи. 

Також документом продовже-
но термін дії контракту військо-
вослужбовців у разі настання осо-
бливого періоду до демобілізації. 

Відповідно до закону, не під-
лягають призову на військову 
службу під час часткової мобілі-
зації протягом 6 місяців від дня 
звільнення з військової служби 
військовозобов’язані із громадян, 

що проходили військову службу за 
мобілізацією й звільнені зі служби 
в запас. Вони в зазначений період 
можуть бути призвані на військо-
ву службу в разі їхньої згоди. 

Крім того, військовослужбов-
цям надається право на відпустку 
в особливий період. 

У разі якщо відпустка трива-
тиме більше ніж 10 днів, проїзд до 
місця проведення відпустки опла-
чуватиметься. 

Як відомо, Міністерство обо-
рони планує демобілізувати 
35,3 тис. військових до 1 травня. 

Тарифи на централізоване по-
стачання гарячої води для на-

селення з 1 квітня зростуть на 55–
57%, а на опалення — в середньому 
на 73%. Про це заявила начальник 
управління економіки систем жит-
тєзабезпечення Міністерства регі-
онального розвитку, будівництва 

та ЖКГ Наталія Хоцянівська. 
«Опалення виросте десь на 

73%, вода (гаряча. — Ред.) — на 
55–57%», — сказала чиновниця. 

Вона також зазначила, що під-
вищення тарифів обговорювалося 
на зустрічі представників Мін-
регіону та Національної комісії, 
що здійснює держрегулювання у 
сфері енергетики і комунальних 
послуг (НКРЕКП). Зі слів Хоця-
нівської, національний регулятор 
запевнив, що нові тарифи будуть 
встановлені для теплопостачаль-
них підприємств до 1 квітня. 

За словами міністра енергети-
ки Володимира Демчишина, опла-
та за опалення буде «розбиватися» 
на весь рік. 

Затримано чоловіка, який із автоматичної зброї обстріляв автомобіль 

Юлія ТИМОШЕНКО: 

Нам потрібна децентралізація, щоб село 
і кожен селянин стали жити краще 


