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За 2011 рік у Волинській облас-
ті зібрали 1 мільярд 840 міль-

йонів гривень платежів. Таку 
інформацію оприлюднив відділ 
економічного аналізу Державної 
податкової адміністрації в об-
ласті. Це на 21,4% більше, ніж в 
2010-му році.

У загальний фонд державно-
го бюджету надійшло 829,4 міль-
йона гривень, що на 35,7% пере-
вищує надходження 2010 року. 

Надходження до держбю-
джету майже втричі перевищу-
ють приріст обсягів промислової 
продукції в області (12,4% за 11 
місяців 2011 року).

Щодо місцевих бюджетів 
Волині, то в 2011 році вони по-
повнилися на 983,6 мільйона 
гривень, що теж на 12,2% більше, 
ніж торік. 
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У Володимирі-Волинському 
військові отримали квартири

Львівська облрада передбачила 
пільги для ветеранів УПА 

Для перевезення учнів закуплять 
автобусів на 352 мільйони гривень

У новорічну ніч українці здійснили 
мільярд дзвінків

Справа проти торговців людьми 
— у суді

Напередодні Нового року 
міський голова Володимира-

Волинського Петро Саганюк вру-
чив 11 ордерів військовослуж-
бовцям місцевого військового 
гарнізону. Десятеро з них отрима-
ли житло в новозбудованому бу-
динку на вул. Драгоманова,  один 
— на вул. Поліської Січі. Про це 
повідомляє офіційний сайт місь-
кої ради. 

А вже   3 січня ще один ордер 
на однокімнатну квартиру було 
вручено воїну-інтернаціоналісту 
Анатолію Ходосєєву. Житло при-
дбали за державний кошт у 2011 
році відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України про 
забезпечення житлом воїнів-
інтернаціоналістів.

Львівська обласна рада 
зобов’язала місцеві ради облас-

ті при затвердженні бюджетів на 
2012 рік передбачити кошти на на-
дання пільг ветеранам Української 
повстанської армії. Таке рішення 
депутати ухвалили на сесії. Зо-
крема, йдеться про надання пільг 
зі сплати житлово-комунальних 
послуг.

Крім того, облрада зобов’язала 
передбачити ветеранам УПА піль-
ги на придбання твердого палива 
та газу, а також надання їм адрес-
ної допомоги та муніципальних 

субсидій.
Рішення передбачає також 

компенсаційні виплати за пільго-
вий проїзд ветеранам УПА в авто-
мобільному пасажирському тран-
спорті на міських і приміських 
маршрутах. Виконавчий комітет 
Львівської міської ради встановив 
доплату до пенсії ветеранам Укра-
їнської повстанської армії — 500 
гривень за місяць з 2012 року.

Як повідомлялось, Івано-
Франківська облрада оголосила 
2012-й Роком Української повстан-
ської армії.

На придбання шкільних авто-
бусів для перевезення дітей, 

що проживають у сільській міс-
цевості, у Державному бюджеті на 
2012 рік передбачено 352 млн. грн., 
що майже в п’ять разів більше, ніж 
торік. 

Це дасть змогу придбати 986 
шкільних автобусів, із яких 43 — 
для дітей із обмеженими фізични-
ми можливостями. Про це повідо-
мляє прес-служба КМУ.

У 2012 році на видання, при-
дбання, зберігання та достав-
ку підручників і посібників для 
студентів вищих навчальних за-
кладів, учнів загальноосвітніх і 
професійно-технічних навчальних 
закладів і вихованців дошкільних 
навчальних закладів буде спрямо-
вано 233,2 млн. грн., що практично 
вдвічі більше, ніж у 2011-му.

Ці кошти підуть на видання 
підручників для учнів 1 класу, які 
навчатимуться за новими про-
грамами; перевидання підручни-

ків для учнів 5-х класів; забезпе-
чення навчальною літературою 
учнів спеціальних навчальних 
закладів; забезпечення підручни-
ками з фахових дисциплін учнів 
професійно-технічних училищ; 
видрук художніх творів серії 
«Шкільна бібліотека» для учнів 
10-11 класів загальноосвітніх і 
професійно-технічних навчальних 
закладів.У новорічну ніч абоненти всіх 

трьох GSM-мереж мобільного 
зв’язку — «Київстару», «МТС Укра-
їна» та «Астеліту» (life:)) загалом 
зробили понад мільярд дзвінків, 
пише ТСН. У дні святкування Ново-
го року — 31 грудня та 1 січня — в 
мережі об’єднаного «Київстар» у ці-
лому пролунало 494 млн. дзвінків. У 
МТС кількість дзвінків теж уже дру-
гий рік не змінюється. Так, за вказа-
ний період було зроблено 450 млн. 
новорічних привітань по телефону. 
life:) надав статистику тільки за но-
ворічну ніч (з 22:00 останнього дня 
2011 року до 6:00 першого січня). За 
цей час абоненти встигли здійснити 
15,4 мільйона дзвінків. «За всю но-
ворічну ніч абоненти виговорили 
29 мільйонів хвилин», — додають в 
«Астеліті». 

Водночас у «Київстарі» повідо-
мили, що мережа була максимально 
завантажена в першу годину нового 

року. У цей період було здійснено 28,6 
млн. дзвінків, що на 1 млн. більше, 
ніж торік. Саме в цей час зазвичай 
існує найбільший ризик не додзво-
нитися через перевантаження. Та 
оператори зазначили, що цього року 
українці активніше користувалися 
послугами SMS. Так, кількість від-
правлених SMS у мережі «Київстар» 
у новорічну ніч склала 108 мільйонів 
на годину, МТС — 106,1 млн. штук, 
life:) — понад 22 мільйони.

Прокуратура Волинської об-
ласті скерувала до суду кри-

мінальну справу, яку розслідувало 
Слідче управління УМВС України 
у Волинській області, по обвинува-

ченню членів злочинного угрупу-
вання — громадянина Федератив-
ної республіки Німеччина та двох 
громадян України — у вчиненні 
ними злочинів, передбачених ч.3 
ст.149 Кримінального кодексу 
України. Про це повідомляє прес-
служба прокуратури області.

Досудовим слідством встанов-
лено, що це угрупування впро-
довж 2011 року здійснило продаж 
(вербування, переміщення, пере-
дача й одержання людини) до ФРН 
для сексуальної експлуатації два-
надцятьох українських громадян. 
Тепер торговцям людьми загрожує 
покарання — позбавлення волі на 
строк від восьми до п’ятнадцяти 
років.

ОФІЦІЙНО 

На Волині зібрали 
на 20% більше 
податків

За смерть міліціонера держава зобов’язана 
виплатити рідним 20 тисяч євро компенсації

Європейський суд з прав людини 
зобов’язав державу Україна ви-
платити 20 тисяч євро компенсації 
за моральний збиток 68-річній 
мешканці Луцька Лесі Масневій за 
неефективне розслідування загибе-
лі її сина.

У липні 2005 року «Відомості» 
писали про справу Олега Маснева. 
Нагадаємо нашим читачам, що Олег 
Маснев, працюючи слідчим мілі-
ції, 16 жовтня 2003 року прибув у 
службове відрядження з Луцька до 
Ковеля для ведення оперативно-
розшукових заходів. Згідно з ін-
струкцією, кожного дня він мав ін-
формувати обласне керівництво про 
проведену роботу. 17 жовтня звіту з 
Ковеля не надійшло. Коли стриво-
жені оперативники відчинили двері 
кабінету Ковельського міськрайвід-
ділу внутрішніх справ, то побачили 
там тіло мертвого Маснева з перері-
заною веною, пляму крові на ліжку 
та дві порожні пляшки «Поліської». 
Разом із тим, за даними експертизи, 
алкоголю у крові загиблого знайдено 
не було. 

Версія офіційного слідства — са-
могубство.

Родина ж Олега Маснева декіль-
ка років добивалася перегляду спра-
ви, у тому числі ексгумації тіла та 
проведення додаткових експертиз. 
Адже у його самовбивство не вірили 
ні мати, ні дружина. 

Не знайшовши правди в Україні, 
мати загиблого, Леся Маснева, звер-
нулася до Європейського суду. Вона 
звинуватила владу в тому, що та не 
змогла забезпечити захист її синові 
й ефективне розслідування його за-
гибелі. Вона скаржилася на те, що це 
завдало їй страждань. 

Крім того, Маснева скаржилася 
на порушення її права на ефектив-
ний засіб правового захисту.

Суд визнав факт неефективного 
розслідування загибелі сина Масне-
вої, але при цьому відмовився ви-
знати порушення інших прав, про 
які заявляла українка.

Європейський суд з прав люди-
ни зобов’язав Україну виплатити 20 
тисяч євро компенсації за мораль-
ний збиток. 

Отож, як бачимо, Європейський 
суд підтвердив найголовніше з того, 
чого довгі роки добивалися родичі 
Олега Маснева — слідство у справі 
проведено неефективно. 

«Відомості» поцікавились, які 
наслідки може мати рішення Єв-
ропейського суду в нашій державі. 
Прокоментувати це ми попросили  
представника Урядового уповно-

важеного у справах Європейського 
суду з прав людини у Волинській 
обалсті Олексія Остапчука.

— Відповідно до чинного зако-
нодавства України, рішення Євросу-
ду з прав людини є обов’язковим для 
виконання, — зазначив пан Олексій. 
—  Питання відновлення права за-
лежить від тексту самого рішення. 
Європейський суд із прав людини 
робить висновок щодо того, чи було 
порушено право особи, передбаче-
не Європейською конвенцією, чи 
ні. Встановивши порушення, суд 
може призначити особі компенса-
цію. Разом з тим, Європейський суд 
не є судом вищої інстанції стосовно 
українських судів. На відміну від 
відшкодування матеріальної шкоди, 
Європейський суд не вказує держа-
ві, які спеціальні заходи необхідно 
вжити щодо відновлення поруше-
них прав заявника та запобігання 
подальшим порушенням, позаяк, 
згідно з Конвенцією про захист прав 
людини, держави мають право само-
стійно обирати заходи індивідуаль-
ного та загального характеру.

Олексій Остапчук зазначив, 
що, маючи на руках рішення Євро-
пейського суду про відшкодуван-
ня морального збитку, українець 
не обов’язково це відшкодування 
отримає відразу. Причина тривіаль-
на — відсутність грошей у бюджеті. 
Приміром, на 28 листопада з держав-
ного бюджету за рішенням Євросуду 
було виплачено понад 10,5 мільйона 
гривень. Але через велику кількість 
рішень і недосконалу законодавчу 
систему їх виконання багато укра-
їнських громадян вимушені чекати 
виплат від держави роками.

Як бачимо, що стосується матері-
альної компенсації, то держава хоча 
б не самоусувається від її виплати. 
Чого не скажеш про інші обов’язки, 
що випливають унаслідок рішень 
Європейського суду. Приклад, який 
навів Олексій Остапчук, — рішен-
ня від 10 лютого 2011 року в справі 
«Харченко проти України».

— У цій справі Європейський 
суд констатував, опріч іншого, по-
рушення окремих пунктів Конвенції 
про захист прав людини й основопо-
ложних свобод у зв’язку з незакон-
ністю та безпідставною тривалістю 
тримання заявника під вартою, — 
розповідає Олексій Остапчук. — А 
також порушення права особи на 
справедливий судовий розгляд без 
зволікань. Була вимога до україн-
ського уряду протягом шести мі-
сяців після вступу цього рішення в 
законну силу змінити законодавство 
про попереднє ув’язнення та попе-
реднє слідство. Йшлося про терміни 
досудового і судового слідства. Але 
11 листопада 2011 року цей термін 
вийшов — і нічого не зроблено.

Як бачимо, держава Україна не 
надто поспішає приводити своє за-
конодавство у відповідність до норм 
Європейської конвенції з прав лю-
дини. Інакше б у нас громадяни не 
чекали на рішення судів (у багатьох 
випадках — виправдувальні), рока-
ми перебуваючи у слідчих ізолято-
рах. 

Якщо ж говорити про санкції, які 
можуть застосувати до держави, що 
не виконує рішення Європейського 
суду, то найбільше, що можуть зро-
бити, — виключити з ПАРЕ.

Наталка СЛЮСАР

Україну чекає інвестиційний бум 
у тваринництві
Завдяки вкладенням місцевих бізнесменів Україна скоро 
відмовиться від імпорту свинини. Схожий інвестиційний 
бум очікується в молочній галузі. Якщо за весь 2010 рік 
українські підприємства відправили за кордон усього 610 
тонн свинини, заробивши $2,7 млн., то за 10 місяців 2011 
року експорт склав уже 9,2 тис. тонн, а заробітки — $42 
млн. При цьому різко скоротився імпорт: за оцінками 
керівника аналітичного департаменту консалтингової 
компанії «ААА» Марії Колесник, якщо два роки тому Україна 
імпортувала приблизно 30% свинини, то зараз тільки 5%.

Автомобілем 2011 року став 
«Hyundai Elantra»
В Детройті визначали кращий автомобіль 2011 року 
в класі легкових машин. Корейська «Hyundai Elantra» 
обійшла фіналістів у цій підгрупі — «Ford Focus» і 
«Volkswagen Passat». Була відзначена її компактність, 
мінімальне споживання бензину — середня витрата 
становить сім літрів на сто кілометрів. Торік нагорода 
дісталася гібриду «Chevrolet Volt», здатному подолати 
близько 60 кілометрів на електричному ходу від ба-
тарей. Із позашляховиків переможцем був названий 
«Range Rover Evoque». 

4,5
стільки тисяч лев’ячих зобра-
жень нарахували у Львові. Під-
рахунок проводився протягом 
п’яти років. Стільки зображень 
левів роблять із міста світового 
рекордсмена. На жаль, цей ре-
корд іще не зареєстровано.

Україна не поспішає виконувати рішення Європейського суду 


