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Прокурор Волинської області 
порушив кримінальну справу 

щодо депутата Ковельської районної 
ради Сергія П. за ознаками злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 296 Кримі-
нального кодексу України. Про це 
повідомили у прес-службі прокура-
тури області. 

Цей неприпустимий випадок на-
був широкого розголосу й обурив 
громадськість Волині. 20 квітня 2011 
року депутат Ковельської районної 
ради Сергій П., перебуваючи у гро-
мадському місці — на подвір’ї ба-
гатоповерхового будинку за місцем 
свого проживання, грубо порушу-

ючи громадський порядок, діючи з 
особливою зухвалістю, використо-
вуючи при цьому нікчемний привід, 
умисно, з хуліганських міркувань 
схопив за шию малолітнього хлоп-
чика, який грався в піску, привезе-
ному Сергієм П. для ремонту оселі. 
Утримуючи дитину таким чином, 
зловмисник бив її головою в пісок, 
доки один зі свідків події не підбіг і 
не вирвав малюка з його рук. Хлоп-
чик отримав легкі тілесні ушкоджен-
ня та дуже злякався.

«Порушення цієї кримінальної 
справи має на меті захист законних 
прав та інтересів дитини, — розпо-

вів прокурор області Андрій Гіль, 
— адже потерпілий хлопчик є ма-
лолітнім і не може самостійно за-
хистити свої права. Всі громадяни 
нашої країни, незалежно від їхнього 
статусу чи посадового становища, 
мають бути свідомими того, що за-
стосування насильства проти дити-
ни є неприпустимим. Прокуратура 
ж завжди стояла й стоятиме на за-
хисті прав неповнолітніх і нікому не 
дозволить порушувати ці права». 

Слідство у кримінальній справі, 
порушеній щодо депутата районної 
ради, провадитиме Ковельська між-
районна прокуратура.

Замість 16 районів на Волині можуть створити п’ять повітів
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ДОХОДИ 

Утилізувати відпрацьовані 
шини зобов’яжуть виробників 
За оцінками експертів, ринок автошин в Україні ста-
новить до 4-6 млн. штук на рік. Щороку утворюється 
понад 180 тисяч тонн відпрацьованих шин, тоді як 
обсяг переробки такого виду відходів у 2008-2009 
роках склав лише 14 тис. т. Міністерство екології та 
природних ресурсів розробило проект постанови 
КМУ, згідно з яким буде встановлено, що виробники 
або імпортери шин зобов’язані забезпечити при-
ймання й утилізацію використаних шин і пакувальних 
матеріалів за нормами утилізації. 

Чай може подорожчати на 14% 
Чорний цейлонський чай може подорожчати на 14%, 
заявив генеральний директор Шрі-ланкійської чайної 
ради Х. Д. Хемаратні. В 2011 році ціни на тлі посухи в 
Кенії, найбільшому експортері чорного чаю, та росту 
споживання в Індії, другому за обсягами виробнику 
чаю після Китаю, можуть зрости в середньому до 
чотирьох доларів за кілограм проти торішніх 3,5 
долара. При цьому виробництво чаю на Шрі-Ланці, 
яка є четвертим за обсягами виробником і третім за 
величиною експортером, залишиться приблизно на 
рівні минулого року.

310
на стільки мільйонів доларів, за 
даними Асоціації українських ви-
робників морозива й заморожених 
продуктів, з’їли українці морозива 
у 2010 році. 

В Україні нарахували понад тисячу мільйонерів 

За підсумками оброблених 40% 
декларацій про доходи, отримані 

українцями в 2010 році, податкова 
нарахувала більше 1100 людей, які 
задекларували свій дохід на суму 
понад мільйон гривень. Про це роз-
повів глава Державної податкової 
служби Віталій Захарченко, повідо-
мляє «Дзеркало тижня».

За оперативними даними, декла-
рації про отримані у 2010 році дохо-
ди подали майже 520 тисяч громадян 
(у минулому році декларації подали 
515 тисяч осіб). Із них 350 тисяч були 

зобов’язані це зробити, а 170 тисяч 
громадян подали декларації з метою 
отримати податковий кредит.

Проаналізувавши декларації, 
податківці вже нарахували до сплати 
майже 250 мільйонів гривень подат-
ку на доходи фізичних осіб (проти 
210 мільйонів гривень у минулому 
році). Крім того, нараховано понад 
110 мільйонів гривень до повернен-
ня від надання податкової знижки 
(проти торішніх 60 мільйонів гри-
вень).

«Найбільшу питому вагу у 

структурі задекларованих доходів 
мають доходи, одержані від продажу 
цінних паперів, іноземні доходи, до-
ходи, отримані у вигляді спадщини 
чи подарунків, а також від продажу 
й оренди рухомого та нерухомого 
майна», — зазначив глава Державної 
податкової служби.

У ДПС нагадують, що, відповід-
но до Податкового кодексу, податок 
на доходи фізичних осіб за податко-
вими деклараціями фізична особа 
сплачує самостійно — до 1 серпня.

РІШЕННЯ 

Бюджетникам до зарплати 
додадуть 10 гривень 

Уряд підвищить посадові окла-
ди для працівників бюджетної 

сфери, повідомив віце-прем’єр, мі-
ністр соцполітики Сергій Тігіпко.

«Посадові оклади для праців-
ників бюджетної сфери з 1 липня 
цього року піднімуть на 10 гривень, 
з 1 вересня — на 16, з жовтня — на 
19, з грудня — на 50 грн... Фактично 

цим рішенням ми піднімаємо зарп-
лату для всіх працівників бюджетної 
сфери. Це 3,5 млн. осіб», — сказав Ті-
гіпко. Це рішення дозволить, напри-
клад, у липні підвищити середню 
ставку вчителя, яка сьогодні складає 
1325 грн., до 1346, у вересні — до 
1359, у жовтні — до 1399, в грудні — 
до 1492 гривень.

ЗЛОЧИН ПРОТИ ДИТИНИ  

Прокуратура порушила справу проти ковельського 
депутата, який побив дитину 

Адміністративно-територіальна 
реформа в Україні назріла давно. І 
політики, і активна громадськість 
добре розуміють її потрібність, але 
жодна зі сторін не наважується 
зробити рішучий крок у цьому 
напрямку. Влада, зважаючи на 
політичну нестабільність, боїться 
сколихнути населення територі-
альними змінами, а українці, як 
свідчить досвід 2005 року, до кінця 
не розуміють доцільності реформи. 
Пам’ятається, як шість років тому 
волиняни були налякані запропо-
нованою Романом Безсмертним 
реформою, за якою Волинь начебто 
мала б приєднатися до Львівщини, 
а отже, втратила би свою самобут-
ність. Науковець і начальник облас-
ного управління Головдержслужби 
Валентин МАЛИНОВСЬКИЙ розвіяв 
міфи про об’єднання областей і 
розповів про свій варіант терито-
ріальної реформи. Нещодавно він 
видав монографію «Територіальна 
організація влади України: кон-
цептуальні засади трансформації». 
Тож якою може бути область після 
адмінреформи, Валентин Малинов-
ський поділився з «Відомостями».

— Нинішній територіальний 
устрій не є досконалим, він склався 
ще в минулому столітті й остаточно-
го вигляду набув у кінці 60-х років. 
Коли ж Україна стала незалежною, 
то система територій, яка діяла за 
радянських часів і була більш-менш 
оптимальною, перестала відповідати 
вимогам часу. Україна — одна з не-
багатьох країн у Європі, яка не при-
вела свого територіального устрою у 
відповідність до реалій сьогодення. 
Ми кажемо, що хочемо до Європи, 
але в ЄС існує спеціальна система 
NUTS, яка вимагає від країн, що ба-
жають стати членами європейської 
спільноти, відповідного рівня ад-
мінтериторіального устрою. Щоб не 
було дисбалансу, викладені параме-
три для регіонів. Європейці активно 
впроваджують цю політику. За цими 
вимогами регіон повинен мати на-
селення від 800 тисяч до трьох міль-
йонів осіб. І за ними будують свій 
територіальний поділ країни Євро-
пи. Польща, Швеція, Словаччина 
пройшли цей шлях, бо по-іншому їм 
би ніхто не відчинив двері в Європу. 
Польща взагалі є однією з кращих 

країн, які провели адмінреформу, та 
має від цього позитивні результати. 

Валентин Малиновський каже, 
що реформа йде вже давно, зважа-
ючи на створення шкільних і госпі-
тальних округів, які абсолютно не 
збігаються з межами районів. 

— На Волині є райони, які не 
відіграють ніякої ролі, в яких немає 
жодного підприємства чи установи. 
Наприклад, у Шацькому районі нуль 
організацій та установ, у Турійсько-
му — одна державна установа та три 
організації, в Луцькому — два дер-
жавних органи, одне підприємство. 
Під державними органами я маю 
на увазі податкову, військкомати, 
МРЕВ, пошту тощо. Та найбільші 
проблеми у нас на базовому рівні, 
тобто на рівні сільських і селищ-
них рад. На Волині ще благополуч-
на ситуація, а от на сході України, в 
центральній частині є такі села, які 
існують лише на карті, не маючи жи-
телів, — каже науковець.

За статистичними даними, депо-
пуляція населення страшна: на од-
ного міського жителя помирає три 
сільських. Сільські ради сьогодні 
є недієздатними, в них немає інф-
раструктури, немає бюджету, фак-
тично всі існують за рахунок дота-
цій. Відповідно, вони не виконують 
повноцінно ролі органів місцевого 
самоврядування. Так побудована 

бюджетна система України, тож, за 
великим рахунком, у селах немає з 
кого збирати податки. Тому рефор-
му й справді треба почати з базового 
рівня — сільських, селищних рад і 
районів. Але до вирішення пробле-
ми треба підходити комплексно: ре-
формувати не тільки територію, а й 
бюджетну та податкову системи.

Реформа пана Малиновського 
передбачає таке: наразі в Україні є 
11518 сільських, селищних і міських 
рад, але, згідно з проектом науковця, 
їх має бути всього 1400, а називатися 
вони повинні «громадами», напри-
клад, громада села такого-то, гро-
мада міста Луцька, так, як це було за 
часів Грушевського. Далі. В Україні 
є 490 районів, із яких пропонується 
створити 136 повітів. «Район» — це 
назва запозичена, каже науковець, 
вона штучна, радянська. Замість 27 
областей може бути така ж кількість 
земель із поверненням історичних 
назв — Буковина, Галичина, Слобо-

жанщина, Таврія тощо.
Щодо Волині, то за проектом із 

412 сільських, селищних і міських 
рад було б доцільно створити 49 гро-
мад. Центром громади обирається 
той населений пункт, який уже має 
якусь базу, інфраструктуру. Фактич-
но це всі теперішні та колишні ра-
йонні центри.

— Візьмемо, наприклад, Кі-
верцівський район: залишаться 
ківерцівська громада, оликівська, 
уманська та тростянецька. Або ж Ло-
качинський район — фактично буде 
три громади: локачинська, затурців-
ська та привітненська. Суть цих змін 
у наданні якісних і швидких послуг 
населенню. В першу чергу медичних, 
доїзду до школи та пожежної охоро-
ни. Тобто з центру громади ці служ-
би повинні доїхати до людей у межах 
15-20 хвилин, це європейські стан-
дарти. Проте почати адміністратив-
ну реформу треба з доріг, бо поки їх 
не буде, ніяких послуг не надавати-

муть. Поляки з цього почали, і нам 
треба взяти з них приклад. У Луцьку, 
в обласному центрі, є дороги, якими 
карета «швидкої» не може проїхати. 

Ще один плюс реформи. Жодна 
з сільських рад не може виходити 
на прямі відносини з Києвом. Спо-
чатку обласний бюджет, районний, а 
тоді сільський. На думку Валентина 
Малиновського, такого не повинно 
бути, а в Україні ця «матрьошка» й 
досі діє. 

— Замість 16 районів на Волині 
пропоную створити п’ять повітів — 
Луцький, Володимир-Волинський, 
Ковельський, Любомльський і 
Камінь-Каширський, а це п’ять адмі-
ністрацій і економія коштів на держ-
службовцях. Відповідно, зміняться й 
назви лікарень: уже буде не районна 
лікарня, а повітова, те ж саме і з ад-
міністраціями.

На запитання, чи може пройти 
подібна реформа безболісно для на-
селення, пан Малиновський відпо-
вів, що ображених буде багато, адже 
кожна реформа, яка проходила у 
Польщі, супроводжувалася невдово-
ленням і суперечками в суспільстві.

— Оптимальний період для про-
ведення адмінреформи — до на-
ступних виборів, до 2015 року. Якщо 
цього не станеться, то ми втратимо 
ще п’ять років. Сільські голови, з 
якими я особисто спілкуюся, ка-
жуть, що готові до реформ. Вва-
жаю, супротив буде мінімальним, 
потрібна лише злагоджена робота 
Президента, Прем’єра та парламен-
ту. Реформу можна було б втілити 
після Помаранчевої революції, тоді 
рейтинги Ющенка зашкалювали, до-
віра населення була колосальною, а 
це головна умова такої реформи. 

Проблему територіального 
устрою Валентин Малиновський ви-
вчає вже більше десяти років, його 
монографія розіслана по бібліотеках 
України, проте це не означає, що по-
літики візьмуть її на озброєння. Вже 
в кінці нашої розмови пан Малинов-
ський неохоче, проте розповів, що 
губернатор Борис Клімчук йому на-
тякнув про те, що примірник моно-
графії є в Адміністрації Президента. 
Тож шанси того, що до волинського 
науковця прислухаються, хай неве-
ликі, проте є.

Ірина КОСТЮК
Валентин Малиновський

Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу майна:  
лот І – автомобіль ГАЗ-2705, 2003 р.в. 
Стартова ціна –21261,10 грн. в т.ч. ПДВ.
Гарантійний внесок 10% від стартової ціни і реєстраційний внесок 17 грн. вноситься на: 
р/р 26003203233 в ВОД ВАТ „Райффайзен Банк Аваль”, МФО 380805, код 21733635.
Отримувач: ДАК “НМАЦ“ – філія “Волинський аукціонний центр”. 
Аукціон відбудеться через 15 днів після публікації інформації за адресою: м.Луцьк, вул.Шопе-
на.12, к.26.
Кінцевий термін прийняття заяв та плата грошових внесків – три дні до початку аукціону.
Заяви приймаються за адресою: м.Луцьк, вул. Шопена.12, к.26, тел. для довідок: 24-81-41, 72-
60-75. 
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його знаходження.

Інформаційне повідомлення ДАК “НМАЦ” – філії “Волинський аукціонний центр” 
Підлягає приватизації шляхом аукціону

1. Частина нежитлового приміщення аптеки №23, за адресою: м. Берестечко, вул.Набережна, 5.
      Балансоутримувач: ДВТП “Волиньфармпостач”.
2. Частина нежитлового приміщення з підвалом аптеки №102, за адресою: м. Луцьк, вул.
Львівська, 61.
      Балансоутримувач: ДВТП “Волиньфармпостач”.
3. Частина нежитлового приміщення центральної районної аптеки №12, за адресою: м. Ковель, 
вул.Незалежності, 57.
      Балансоутримувач: ДВТП “Волиньфармпостач”.
4. Цілісний майновий комплекс, за адресою: м. Луцьк, вул.Єршова, 1 а.
      Балансоутримувач: Головне управління містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства.

ОГОЛОГШЕННЯ 


