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Події

Нардепів-прогульників будуть
штрафувати
Спікер Верховної Ради Андрій Парубій підписав розпорядження про зняття заробітної плати з нардепів, які відсутні
на пленарних засіданнях. «Зняття заробітної плати, яке
вже підписано моїм розпорядженням, важливий елемент.
Також важливий елемент і озвучування тих депутатів,
які не є на робочому місці. І я буду просити, щоб «Голос
України» публікував дані реєстрації», — сказав Парубій. Він
також зазначив, що сума штрафу буде вираховуватись «як
еквівалент від заробітної плати».

Павло РОЗЕНКО: Українці мають отримувати
пенсію з трьох джерел

В

іце-прем’єр-міністр України
Павло Розенко сподівається,
що пенсійна реформа, яка передбачає введення трирівневої системи пенсійного забезпечення, буде
підтримана Парламентом вже в
цьому році. Про це він заявив в
ефірі телеканалу «Еспресо.ТВ».
«Питання пенсійної реформи
— це одне з пріоритетних завдань

чинного Уряду. В Україні зараз по
факту працює лише солідарна система пенсійного забезпечення, яка
знаходиться в кризі і яка сьогодні
не може задовольнити в повному
обсязі очікування і потреби пенсіонерів», — сказав Розенко.
«Майбутнє пенсійної системи
— це коли українець зможе отримувати пенсію з трьох джерел:
солідарного рівня, накопичувального і недержавного пенсійного
страхування. І цю можливість ми
маємо українцям відкрити», — наголосив Павло Розенко.
Віце-прем’єр нагадав, що урядові законопроекти, які забезпечать функціонування трирівневої
системи пенсійного забезпечення,
вже внесені на розгляд Парламенту. «Сподіваюся пенсійна реформа
буде проведена в цьому році», —
підкреслив Павло Розенко.
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Стільки млрд доларів США склав експорт
IT-послуг з України в 2015 році. Отже,
торік Україна збільшила обсяг експорту
IT-послуг на 17%, повідомляє пресслужба НБУ. IT — це єдиний вид експорту
послуг, який постійно зростав протягом
останніх років.

Керівництво української
поліції атестуватимуть
по-новому
Під час проведення атестації на кожного поліцейського керівника сформують так зване
«досьє». Комісії вивчатимуть не лише інформацію стосовно кожного поліцейського, але й
інформацію стосовно роботи на своїй посаді.
Зокрема, вивчатиметься статистика «гучних»
справ у регіоні та роль кожного керівника в
їхньому розкритті.

Цьогоріч волинським ветеранам
виплачено грошову допомогу в
сумі 20,5 млн грн

На трасі Одеса–Київ бандити у формі СБУ
грабують підприємців

Г

рупа невідомих осіб скоїла розбійний напад на підприємців,
які їхали на «7 км». Троє озброєних
людей в чорній формі з написом
«СБУ» забрали в них 50 000 доларів США. За цим фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань
зареєстровано кримінальну справу № 12016160250000509.
Про
це
кореспондентові
«Української Служби Інформації»
повідомило джерело в правоохоронних органах.
Пізно ввечері, близько опівночі, бізнесмени на автомобілі «Мерседес Спринтер» рухалися в бік
Одеси з міста Чернівці. На трасі
Київ–Одеса в районі села Алтестове Біляївського району Одеської
області їх наздогнав автомобіль
«Фольксваген Т4» з працюючими
проблисковими маячками синього кольору. Обігнавши «Мерседес
Спринтер», водій «Фольксваген
Т4» заблокував йому шлях, змусивши тим самим зупинитися на
узбіччі траси.
Відразу після зупинки транспорту з «Фольксвагена» вискочили троє чоловіків у чорній формі,
на якій було написано великими
літерами «СБУ».

Свої обличчя вони приховували під балаклавами. Погрожуючи
вогнепальною зброєю — пістолетом і двома автоматами, чоловіки поклали трьох підприємців на
землю, щоб зв’язати їм руки пластиковими хомутами. Після цього
грабіжники посадили їх в «Мерседес Спринтер» і відправилися в
напрямку метеорологічної станції,
розташованої на землях Дачненської сільської ради.
На відстані 1 км від метеостанції у відкритому полі чоловіків вивели з автомобіля, забравши в них
7 000 грн, сумку з 50 тисячами доларів США, а також золотим ланцюжком.
Потерпілих
залишили
зв’язаними посеред поля. Пізніше
вони пояснили правоохоронцям,
що прямували до Одеси на промтоварний ринок «7 км» для закупівлі товару на суму 50 тисяч доларів США.
Як повідомило джерело в правоохоронних органах, за останній
рік це вже не перший подібний випадок на трасі Одеса–Київ, коли
під виглядом силовиків зупиняється транспорт підприємців для
подальшого пограбування.

Щ

орічно ветеранам війни виплачують разову грошову допомогу до 9 травня. Про організовану
роботу із забезпечення своєчасної
виплати грошової допомоги в 2016
році проінформувала директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Оксана Гобод під час оперативної наради,
що відбулася 10 травня.
Зокрема, чиновниця зазначила,
що розміри та порядок виплати щорічної разової допомоги до 5 травня
встановлено постановою Кабінету
Міністрів України «Деякі питання
виплати у 2016 році разової грошової допомоги, передбаченої законами України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їхнього соціального

У стелі поїзда та двох іномарках
прикордонники знайшли понад 2,5 тисячі
пачок сигарет

М

Українці створили вражаючий
«Запорожець» потужністю 900 кінських
сил

В

Україні на базі «Запорожця»
створили потужній суперкар
на 900 кінських сил, який легко може розвинути швидкість
гоночного автомобіля для драгрейсингу. Власне, це авто і є драгатомобілем. Назву йому присвоїли
ZAZ GTR.
Коли ми говоримо про швидкі
й потужні суперкари, то точно не
думаємо про «Запорожця». Ця машина навіть зовні не складає враження серйозної — скоріше, це автомобіль з якогось мультика, який
ось-ось закліпає своїми очимафарами, несподівано заговорить,
а потім кволенько пошкандибає
своїми маленькими колесами геть.
Але сучасні умільці із Сум-

щини зуміли зробити так, що від
кумедного, повільного та неповороткого «Запорожця» залишився
тільки зовнішній вигляд, та й то
частково. Ця версія «Запорожця»
ховає під капотом 900 кінських
сил. І стало це можливим завдяки
тому, що в машину встановлено
новий нерідний двигун — суперпотужна рушійна сила від Ford
Mustang GT500.
У народі авто жартівливо прозвали «патріотомобілем». Сьогодні воно бере активну участь у різноманітних автошоу.
Дрег-рейсинг — гоночне змагання, що є спринтерським заїздом на дистанцію в 402 метри (1/4
милі).

захисту» і «Про жертви нацистських
переслідувань».
Тому, за інформацією Оксани
Михайлівни, згідно з прийнятим
урядом рішенням, виплату щорічної разової грошової допомоги до
5 травня в 2016 році передбачено в
таких розмірах:
— інвалідам війни та колишнім
малолітнім в’язням концтаборів, визнаним інвалідами І групи — 2 975
гривень, ІІ групи — 2 600 гривень,
ІІІ групи — 2 310 гривень;
— учасникам бойових дій та
колишнім неповнолітнім в’язням
концтаборів, а також дітям, які народилися у місцях примусового тримання їхніх батьків, — 920 гривень;
— особам, які мають особливі

заслуги перед Батьківщиною, —
2 975 гривень;
— членам сімей загиблих та
дружинам (чоловікам) померлих
інвалідів війни, учасників бойових
дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних
за життя інвалідами, які не одружились вдруге, — 465 гривень;
— учасникам війни та колишнім
в’язням концтаборів та інших місць
примусового тримання, особам, які
були насильно вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з
націонал-соціалістським режимом у
тилу ворога — 170 гривень.
Загалом у 2016 році розмір виплати щорічної разової допомоги в
порівнянні з 2015 роком збільшено
на 5 відсотків.
Варто зазначити, що станом на
5 травня цього року грошову допомогу виплачено 35 582 ветеранам на
суму 20,5 млн грн, що становить 99
відсотків від профінансованої суми.
І в цьому числі — виплата грошової
допомоги учасникам бойових дій,
які брали участь у антитерористичній операції.
Окрім цього, директор департаменту соціального захисту населення відзначила підвищення деяким
категоріям громадян розміру виплати щорічної грошової допомоги
до 5 травня, зокрема членам сімей
загиблих інвалідів війни, учасникам
війни і жертвам нацистських переслідувань — до 500 гривень (сума
збільшення 35 грн) і учасникам війни та колишнім в’язням концтаборів — до 400 гривень (сума збільшення 230 грн).
— Доплата до розміру виплаченої допомоги буде здійснена найближчим часом, — підсумовуючи,
сказала Оксана Гобод.

Чоловік намагався
перемістити до
Молдови колекцію
медалей та орденів

У

країнця, який намагався незаконно перемістити з України до
Молдови колекцію медалей та орденів, затримали на Одещині напередодні Дня Перемоги.
Прикордонники Білгород-Дністровського загону під час прикордонного контролю помітили дещо
схвильовану поведінку чоловіка,
який до сусідньої країни йшов пішки через пункт пропуску «Кучурган». У ході перевірки за допомогою
металодетектора було встановлено,
що під верхнім одягом у 36-річного
українця є вироби з металу. Під час
подальшого спільно зі співробітниками СБУ та митниці огляду в нього
було знайдено 2 ордени та 7 медалей
періоду існування Радянського Союзу.
Виявлену колекцію передали на
експертизу, де й буде визначено її
культурно-історичну цінність.

айже 2,5 тисячі пачок сигарет
вилучили 9 травня на кордоні з Польщею та Румунією співробітники Держприкордонслужби
спільно з працівниками митниці.
У залізничному пункті пропуску «Ягодин» прикордонники
Луцького загону знайшли тайник
із 1 600 пачками сигарет. Вироби з
тютюну були приховані в міжстельовому просторі вагона поїзда,
що прямував із Києва до Варшави.
Перемістити через кордон
600 пачок курива під капотом та
під заднім сидінням автомобіля
«Фіат» намагався наш співвітчизник. Приховані тютюнові вироби
виявили в пункті пропуску «Рава-Руська» прикордонники Львів-

ського загону.
Ще один українець планував
перемістити понад 200 пачок сигарет у паливному баку та панелі
приладів автомобіля «Мерседес».
Сигарети прикордонники Чернівецького загону знайшли в пункті
пропуску «Порубне», що на українсько-румунському кордоні.
Про виявлення контрабандного товару складено адмінпротоколи, сигарети вилучено.

На Львівщині затримали грузина, який
прямував в обхід пунктів пропуску до
Польщі

П

рикордонники відділу «Смільниця» Мостиського загону затримали порушника, який пішки
прямував у бік українсько-польського кордону. Затриманий повідомив, що є громадянином Грузії, 1967 року народження, та вже
тривалий час проживає в Україні,
а кілька днів тому, маючи на меті
незаконно дістатися країн Євросоюзу, прибув до Львова. Маршрут він собі проклав самостійно

та завчасно. Однак щойно прибув
до прикордоння — відразу привернув увагу місцевих жителів,
які й повідомили охоронців кордону. Прикордонники виявили та
затримали порушника за півтора
кілометра від кордону.
За спробу незаконного перетину державного кордону України на
порушника складено протокол адміністративної відповідальності.

