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Події

ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ ПОПАЛИСЯ 

Проти податківців 
порушили чотири 
справи

Прокуратура області цьо-
го року порушила чотири 

кримінальні справи відносно 
неправомірних дій працівників 
податкової.

«Наші співробітники якомо-
га частіше зустрічаються з пра-
цівниками податкової служби та 
роз’яснюють вимоги антикоруп-
ційного законодавства, — каже 
начальник відділу внутрішньої 
безпеки Олег Власюк. — Про те, 
що в нас цілодобово працює те-
лефон довіри — (0332) 729264, 
громадськість інформуємо через 
ЗМІ. Якщо під час перевірок по-
садовці податкової служби зло-
вживають службовим станови-
щем або вимагають матеріальні 
блага, то кожен платник податків 
має змогу повідомити про такі 
факти у відділ внутрішньої без-
пеки при ДПА усно чи письмо-
во», — наголошує Олег Власюк.

ОФІЦІЙНО 

Волинська СБУ знищила 
наркотиків на 10 мільйонів 
гривень 

На одному з промислових під-
приємств Луцька Служба без-

пеки України знищила велику пар-
тію наркотичних, психотропних 
речовин і прекурсорів, серед яких 
кокаїн, гашиш, амфетамін, метам-
фетамін, канабіс, МДМА, ДОБ, 
марки ЛСД та опій екстракційний.

Вказані препарати, загальна 
вага яких перевищує 25 кілогра-
мів, були вилучені співробітника-
ми СБУ протягом останніх років 
і, згідно з вироками суддів, під-
лягають знищенню, повідомили в 
УСБУ у Волинській області.

Всі ці наркотики слугували 
речовими доказами у 19 кримі-
нальних справах, які розслідували 
слідчі УСБУ у Волинській області.

Приблизна вартість вказаної 
кількості наркотиків на «чорному 
ринку» становить понад 10 міль-
йонів гривень. Знищення речових 
доказів відбувалося при темпера-
турі 1000 градусів за Цельсієм у 
спеціально підготовленій для цьо-
го печі.

Серед спалених наркотиків — 
найбільша за роки діяльності СБУ 
12-кілограмова партія метамфе-
таміну, яка у січні 2009 року була 
ввезена контрабандним шляхом 

до нашої держави громадянином 
Литви.

Всього ж на Волині у 2010-му 
та нинішньому роках Службою 
безпеки України припинено ді-
яльність дев’яти стійких каналів 
контрабандного ввезення нарко-
тиків на територію країни. З не-
законного обігу в минулому році 
вилучено дев’ять кілограмів пси-
хотропних речовин. До реальних 
строків позбавлення волі засудже-
но шістнадцять причетних до нар-
котрафіків осіб.

На території аеропорту в Крупі може 
постати житловий комплекс
Після двох провальних спроб 
продати пакет акцій «Луцького 
авіапідприємства» на аукціоні про-
блема аеродрому, що в селі Крупа, 
досі висить у повітрі. На сьогодні 
70,42% акцій володіє обласна рада, 
депутати якої нещодавно побували 
там, аби вже на наступній сесії при-
йняти рішення.

Загальна заборгованість ВАТ 
«Луцьке авіапідприємство» ста-
новить 2,8 мільйона гривень. Ви-
конавчою службою описано майно 
підприємства та накладено на нього 
арешт, а банківські рахунки заблоко-
вано.

Детальніше про проблеми аеро-
порту розповідає його комендант 
Олег Гунчик:

— Підприємство взяло кредит у 
«Західінкомбанку». Кошти, швидше 
за все, були неправильно розрахо-
вані, й у 1997 році банк усе майно 
— обладнання, автомобілі, техніку 
— вилучив. Споруди з того часу не 
експлуатуються, бо за борги були 
відключені від газу, тепла та води. 
Наразі територію аеропорту охоро-
няють по два охоронці на зміну, які 
стежать, аби не розікрали те, що за-
лишилося. В ангарах стоять два літа-
ки Ан-2, їхню роботу ще можна від-
новити, та техніка, яка, на жаль, уже 
непридатна для експлуатації.

До слова, на зборах акціонерів 
було дано згоду на списання частини 
основних засобів на суму 163,3 тися-
чі гривень. Крім того, в позаминуло-
му році через аукціонний центр було 
реалізовано вісім літаків на суму 474 
тисячі гривень. На запитання, хто 
забажав придбати напівробочі літа-
ки, пан Гунчик, усміхаючись відпо-
вів, що покупці не лише з Волині, але 
й з інших регіонів, а придбали вони 
авіатехніку винятково для декора-
цій. Кошти, виручені від продажу, 
були спрямовані виконавчій службі 
на погашення заборгованості.

Під час дискусій багатьох депу-
татів цікавило питання: чому так 
важко залучити інвесторів на такий 
масштабний об’єкт, у чому проблема 
— просять великі гроші чи аеропорт 
такий уже інвестиційно неприва-
бливий?

— Сума навряд чи є завищеною, 
та не треба забувати, що підприєм-
ство має 2,8 мільйона гривень бор-
гів, — відповів Олег Гунчик. — А 
на торгах аеропорт не продається, 
бо площа велика — два гектари, 
земельна ділянка — ще близько со-
тні гектарів, тож інвестора треба 
масивного. Й умова ставиться така, 
щоб зберегти авіаційний профіль, 
не руйнувати те, що є, а навести лад. 

Тобто, щоб аеропорт зберегти — 
чи то для легкомоторної авіації, чи 
спортивної, може, навіть для дитя-
чої авіації. Можна було б створити 
центр підготовки до вступу в авіа-
ційні вузи, запровадити курси. Не 
раз чув, що Крупа могла б бути за-
пасним аеродромом. Але, зрозумій-
те правильно, в Луцьку є аеродром 

— військовий, який за розробленим 
проектом може стати запасним до 
Євро-2012. Ярослав Чисюк (дирек-
тор ВАТ «Луцьке авіапідприємство», 
— ред.) розробив проект, із Міно-
борони вже укладений договір про 
оренду полоси на військовому аеро-
дромі, де можна приймати боїнги та 
великі літаки. Крупський аеродром 
може приймати маленькі літаки на 
38-40 пасажирів, наприклад, Як-40. 
Луцький аеродром готовий, тому не-
має потреби створювати запасний 
іще тут, у Крупі. 

Нещодавно в прямому ефірі 

одного з місцевих каналів голова 
облради Володимир Войтович при-
пустив, що на місці крупського ае-
ропорту можна було б побудувати і 
житловий масив.

— Зважаючи на те, що тут є всі 
комунікації: вода, електроенергія, 
газ, сюди проситься таке будівни-
цтво. Місце привабливе. Та для цьо-
го треба мати інвестора, який візьме 
на себе погашення боргів і займеться 
будівництвом. Якщо він з’явиться, 
то обласна рада, яка володіє більшою 
половиною акцій, продасть їх — і на 
цьому крапка. 

Продумувався й ще один варіант 
погашення боргів. Войтович каже, 
що під злітною смугою лежить ще-
бінь, який можна було б продати й за 
отримані кошти вдалося б погасити 
борги підприємства.

Депутат обласної ради Олек-
сандр Хомич, який наразі виконує 
обов’язки і керівника КП «Дирекція 
з будівництва та введення в експлу-
атацію аеропорту «Луцьк», розповів, 
що в принципі охочі придбати тери-
торію в 101 гектар для будівництва 
житлового комплексу є, але, наголо-
шує депутат, обласна рада, прийма-
ючи рішення, повинна керуватися 
чинним законодавством, не забува-
ючи про те, що вона є лише акціо-
нером. Були думки й про створення 
тут логістичного центру, та все це 
лише проекти, запевнив депутат.

— Крім того, ми розглядаємо 
варіант повного демонтажу примі-
щень і покриття злітної смуги для 
того, щоб можна було закрити бор-
ги, які є на сьогодні з заробітної пла-
ти, заборгованість перед Пенсійним 
фондом, — повідомив Хомич.

Ірина КОСТЮК

В Україні не вистачає 
46 тисяч лікарів
В Україні не вистачає 46 тисяч лікарів, 20 тисяч 
молодших медичних спеціалістів. Про це заявила 
голова Профспілки працівників охорони здоров’я 
Вікторія Коваль. Вона наголосила, що через 
низькі зарплату та соціальний захист у галузі існує 
значна кадрова проблема. За словами голови 
профспілки, щороку охорона здоров’я в Україні 
втрачає понад шість тисяч лікарів. Існує проблема 
і щодо залучення молоді: 40% працюючого персо-
налу — пенсіонери.

32%
у стількох опитаних компанією «GfK 
Ukraine» українців нинішня влада 
викликає роздратування. Майже така 
сама частка респондентів (31,3%) 
байдуже ставиться до керівництва 
країни, тоді як 20,5% опитаних від-
чувають презирство. 

При рекламі ліків буде 
попередження про загрозу 
самолікування 
Верховна Рада України 19 квітня прийняла законо-
проект «Про внесення змін у ст.21 Закону України 
«Про рекламу», який зобов’язує супроводжувати 
рекламу лікарських засобів попередженням про 
загрозу самолікування. Як ідеться в пояснювальній 
записці документа, законопроект спрямований на 
формування в суспільній свідомості постійної думки 
про небезпеку самолікування.

ПОСІВНА 

На Волині ще не досіяли пшениці 
та ячменю

Ярих ранніх зернових на Волині 
посіяно майже 90% від запла-

нованого. Про це під час селек-
торної наради розповів начальник 
головного управління агропромис-
лового розвитку Юрій Горбенко.

Чиновник зазначив, що деякі 
підприємства в окремих районах 
потребують негайного пришвид-
шення виконання робіт, аби завер-
шити їх у найближчі дні. Так, лише 
на 39% виконали план із посіву 

ярих зернових у Старовижівсько-
му районі, на 40% — у Ратнівсько-
му та на 52% — у Любешівському. 
Тоді як на Іваничівщині план пере-
виконали.

— Дивує те, що на сьогодні ще 
не завершили посів пшениці. Зо-
крема, сільгосппідприємствами 
Локачинського району посіяно 
лише 40%, Любешівського — 30%, 
Любомльського — 50%, Іваничів-
ського — 60%. Терміни посіву пше-
ниці, звичайно, вже вичерпані. На 
сьогодні викликає стурбованість 
посів ячменю, — повідав Горбен-
ко. Управлінець зазначив, що по-
сів ярих ранніх зернових має бути 
завершений до Великодніх свят, 
тобто до 23 квітня.

Непокоїть аграріїв і те, що 
окремі сільгосппідприємства не 
завершили підживлення озимини. 
Зокрема, в Іваничівському районі 
перше підживлення провели на 
87%, в Рожищенському — на 60%, 
а у Ратнівському — лише на 36%. 
Як виявилося, «культура №1» в 
зерновому господарстві — жито — 
також не підживлена до кінця.

Ольга УРИНА

Зважаючи на те, що тут 
є всі комунікації: вода, 
електроенергія, газ, сюди 
проситься таке будівни-
цтво. Місце привабливе. 
Та для цього треба мати 
інвестора, який візьме на 
себе погашення боргів і за-
йметься будівництвом.

На Рівненщині для дітей закупили 
неякісну рибу 

Півтонни минтая, хека та скумб-
рії, на які були відсутні докумен-

ти, що засвідчують їх походження, 
безпечність і якість, виявили пра-
цівники відділу ветеринарної міліції 
УМВС України в Рівненській області. 
Спільно з держветінспекторами Рів-
ненської області та Володимирець-
кого району вони перевіряли вміст 
холодильника одного з суб’єктів 
господарювання Кузнецовська, по-
відомили у ВЗГ УМВС України в 
Рівненській області. 67-річний при-
ватний підприємець Олексій цьо-
горіч виграв тендер на постачання 
сировини тваринного походження в 
одинадцять дошкільних навчальних 
закладів Кузнецовська для харчу-
вання дітей. Одначе здійснював він 
свою діяльність без наявності до-
зволу санепідемстанції та Державної 
служби ветеринарної медицини.

— У ході перевірки в складі-
холодильнику на зберіганні було 
виявлено рибу свіжоморожену в 
асортименті загальною вагою 550 

кілограмів, — повідомив в. о. на-
чальника відділу ветеринарної мілі-
ції УМВС України в Рівненській об-
ласті Олександр Школін. — На всю 
цю продукцію у підприємця були 
відсутні ветеринарні та супровідні 
документи, які б засвідчували їх по-
ходження, безпечність і якість.

Працівники ветеринарної міліції 
вилучили й утилізували в подаль-
шому 280 кілограмів минтая, 100 кг 
філе хека, 20 кг стейку зубатки та 
150 кг скумбрії. Два останні види 
продукції взагалі мали прострочені 
терміни реалізації: один закінчився 
ще торік у липні, інший — у лютому 
цьогоріч.

Приватного підприємця при-
тягнуто до адміністративної відпо-
відальності за статтею 107 КУпАП, 
згідно з якою на підприємця накла-
дено штраф у розмірі лише 306 гри-
вень. Але, на щастя, завдяки вчасно 
здійсненій перевірці, нічого з небез-
печної продукції на стіл до дітей не 
потрапило.
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