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Державна фінінспекція виявила 
масштабні порушення на ДП 

«Луцький спиртогорілчаний ком-
бінат». Про це повідомляє прес-
служба відомства, йдеться на Уря-
довому порталі.

Як повідомив голова Держфі-
нінспекції Петро Андрєєв, у 2008-
2009 роках без дозволу Мінагропо-
літики це підприємство підписало 
договори на закупівлю паливно-
мастильних матеріалів у обсягах, 
які у 110 разів перевищили його 
річну потребу. При цьому під-

приємство здійснило попередню 
оплату на загальну суму понад 130 
мільйонів гривень.

Паливно-мастильні матеріа-
ли комбінату не надійшли, кошти 
не повернені, а підприємства, які 
мали реалізувати замовлене паль-
не, — ТОВ «Ресурс Стандарт», 
МПП «ВКС «Інвест-VEZ» — від-
сутні за місцем реєстрації.

Той самий Луцький спирто-
горілчаний комбінат отримав від 
ТОВ «Справа наша» 57 млн. грн. на 
виконання умов договору. У день 
їх отримання на підставі ще однієї 
укладеної угоди ці кошти були пе-
реказані іншій комерційній струк-
турі (ТОВ «Юнта-ТТ»), проти якої 
порушено провадження у справі 
про банкрутство.

Таким чином, у ДП «Луцький 
спиртогорілчаний комбінат» на 
сьогодні числиться дебіторська за-
боргованість на вказану суму, яка 
є фактично безнадійною, а також 
існує загроза відчуження майна чи 
грошових коштів у судовому по-
рядку.

Віднині збирати, зберігати та 
поширювати інформацію про 

будь-яку особу, а також про її май-
новий стан і членів родини можна 
буде тільки за згоди цієї особи. 
Таке рішення виніс 24 січня Кон-
ституційний Суд України, розгля-
нувши подання Жашківської ра-
йонної ради. Робити це без згоди 
особи можна буде лише у винятко-
вих випадках.

«Збирання, зберігання, ви-
користання та поширення конфі-
денційної інформації про особу 
без її згоди державою, органами 
місцевого самоврядування, юри-
дичними або фізичними особами є 
втручанням у її особисте та сімей-
не життя і допускається винятково 

у випадках, визначених законом, і 
лише в інтересах національної без-
пеки, економічного добробуту та 
прав людини», — йдеться в рішен-
ні суду.

Інформацією про особисте та 
сімейне життя особи будуть вва-
жатися «будь-які відомості та/або 
дані про відносини немайнового 
та майнового характеру, обстави-
ни, події, стосунки тощо, пов’язані 
з особою та членами її сім’ї». КС 
визнав, що така інформація про 
особу є конфіденційною.

Виняток буде робитися тільки 
тоді, коли інформація стосувати-
меться виконання особою «по-
садових або службових повнова-
жень».

Утримання резиденцій «Конча-
Заспа» та «Пуща-Водиця» обі-

йдеться бюджету 2012 року в 50 
мільйонів гривень. Таку відповідь 
«Українська правда» отримала на 
свій інформаційний запит з адмі-
ністрації президента. Як відомо, в 
резиденції «Конча-Заспа» розташо-
вано маєтки прем’єра Миколи Аза-
рова, спікера парламенту Володими-
ра Литвина, секретаря Ради безпеки 
Раїси Богатирьової, екс-президентів 
Ющенка, Кучми і Кравчука, міні-
стрів та депутатів.

У резиденції «Пуща-Водиця» 
мають свої маєтки керівник ДУС 
Андрій Кравець, перший заступник 
генпрокурора Ренат Кузьмін, екс-
спікер парламенту Іван Плющ тощо. 
Водночас президент Віктор Януко-
вич і прем’єр Микола Азаров нео-
дноразово закликали співгромадян 
з розумінням поставитися до скоро-
чення соціальних видатків. 
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ТРИВОЖНА СТАТИСТИКА  

ОБОРУДКИ  

НЕ ПУСКАЮТЬ 

Збитки від проведення Євро-2012 
можуть сягнути $8 мільярдів

Половина молоді хоче покинути 
країну

У Луцького спиртогорілчаного 
можуть забрати майно за борги

Білоруси створили українцям «червоний» коридор

Економічні очікування від Євро-
2012 можуть не виправдатися, 

йдеться в опублікованому аналі-
тичною групою Da Vinci AG звіті 
Ukrainian Economic Trends Forecast 
на 2012 рік. 

Як пояснили експерти, збитки 
від проведення чемпіонату можуть 
скласти шість-вісім мільярдів до-
ларів, інформує «Корреспондент».

«Ці гроші навряд чи зможуть 
повернутися в економіку країни в 
середньостроковій перспективі», 
— йдеться в документі.

При цьому аналітики наводять 
дані економічного розвитку країн 
із нерозвиненою інфраструкту-
рою, які проводили заходи тако-
го рівня з 2002-го по 2010 рік, що 
свідчать про негативні тенденції.

Крім того, у звіті підкреслю-
ється, що проведення спортивного 
заходу такого масштабу уповіль-
нює зростання ВВП у кварталі 
проведення змагань, а потім зде-

більшого призводить до його упо-
вільнення чи падіння. 

«Вважаємо, що саме така ди-
наміка буде спостерігатися в Укра-
їні. Ми також ставимо під сумнів 
позитивний іміджевий ефект для 
економіки країни від проведення 
Євро-2012 у середньостроковій 
перспективі та довговічність інф-
раструктурних надбань країни», 
— йдеться у звіті.

Згідно з результатами опиту-
вання студентів, яке провів Ін-

ститут демографії та соціальних 
досліджень ім. Птухи, половина 
молодих українців хотіли б поки-
нути країну, пише «Дзеркало тиж-
ня».

Було опитано спудеїв із шести 
міст: Києва, Запоріжжя, Івано-
Франківська, Одеси, Умані та 

Хмельницького. Експерти кажуть, 
що готовність виїхати і сам від’їзд 
— це різні речі, але тенденція гні-
тюча, тож владі є над чим працю-
вати.

Активізації «виїзних» настро-
їв сприяє низький рівень життя 
у країні, песимістичний настрій у 
молодіжному середовищі, а також 
націленість на возз’єднання сімей.

Про незрозумілу ситуацію «Відо-
мостям» розповіли читачі, яким 

через різні життєві обставини до-
водиться часто виїжджати у сусідню 
Білорусь.

— Уже кілька місяців ситуація 
з перетином кордону просто не-
стерпна, — поділилася враженнями 
мешканка одного з прикордонних 
сіл Ратнівського району. — У чоло-
віка в Білорусі живуть батьки. Вони 
старенькі й часто хворіють. Ми їзди-

мо допомагати їм по господарству. 
Їхати нібито й недалеко — 50 км. 
Власним автомобілем ми раніше за 
годину доїжджали. Тепер можемо й 
усі п’ять їхати. Автівку щоразу ре-
тельно оглядають. 

Аби з’ясувати, що відбуваєть-
ся, ми зателефонували у Ратнівську 
районну раду. Там «Відомостям» 
підтвердили, що білоруси ось уже 
декілька місяців усі українські автів-
ки пропускають не через «зелений», 
а через «червоний» коридор. Для 
читачів пояснимо: у разі, коли гро-
мадяни не перевозять через кордон 
якихось товарів, то вони мають пра-
во перетинати його через «зелений» 
коридор (за достовірність даних від-
повідає сам громадянин). Перетин 
кордону через «червоний» коридор 
передбачає ретельний огляд авто-
мобіля.

— На білоруському кордоні у 
нас і справді виникла проблема. 
Коли я у вересні їхав на запрошен-
ня нашого консула у Брест, то зму-
шений був до трьох годин чекати на 
кордоні, — розповів «Відомостям» 
голова Ратнівської районної ради 
Микола Макарук. — Самі білоруси 

по-різному пояснюють свої дії: від 
захисту економічних інтересів (мов-
ляв, українці вивозять продукти) до 
політичних причин — Україна не 
вступила у Митний союз. Офіційно 
ж ніхто своїх дій не коментує. 

Зазначимо, що депутати Рат-
нівської районної ради підтримали 
депутатський запит Володимира 
Сінчука на ім’я голови обласної дер-
жавної адміністрації Бориса Клімчу-
ка, в якому просять вирішити про-
блему через консульство. 

Особливо ратнівчан обурює те, 
що через «червоний» коридор пус-
кають автомобілі лише з українськи-
ми номерами. Для громадян інших 
держав нічого не змінилося.

«Відомості» звернулися за ко-
ментарем до волинських прикор-
донників. 

— Ми не можемо коментувати 
дії посадовців іншої держави, — за-
значив прес-секретар Луцького при-
кордонного загону Олег Личков-
ський. — Але можу запевнити, що з 
нашої сторони жодних змін у пере-
тині кордону немає. Громадяни всіх 
країн для нас рівні.

Наталка СЛЮСАР

РЕЗЕРВИ ЕКОНОМІЇ  

Маєтки владців 
обійдуться бюджету 
у 50 млн. грн.

Держлісгоспи Волині «освоїли» шістдесят 
шість мільйонів без тендерів
Як повідомили «Відомостям» в 
обласному управлінні Державної 
фінансової інспекції (колишнє КРУ), 
торік відомство перевірило роботу 
Волинського обласного управління 
лісового та мисливського господар-
ства. Виявлено чимало порушень.

Зокрема, за період 2009-2010 
років і дев’ять місяців 2011-го без 
проведення тендерних закупівель, 
як того вимагає законодавство, 16 
держлісгоспів області закупили 
послуги з розробки ділянок лісу, 
транспортування деревини та її пе-
реробки, а також придбали паливно-
мастильні матеріали й основні засо-
би (обладнання) на загальну суму 
66,2 млн. грн. Зокрема, ДП «Камінь-
Каширське ЛГ» — на 8,7 млн. грн., 
«Ратнівське ЛМГ» — 8,5 млн. грн., 
«Любомльське ЛГ» — 6,4 млн. грн., 
«Колківське ЛГ» — 6,0 млн. грн., 
«Ковельське ЛГ» — 4,7 млн. грн., 
«Старовижівське ЛГ» — 4,5 млн. грн. 
«Шацьке УДЛГ» — 4,3 млн. грн., «Ту-
рійське ЛГ» — 3,7 млн. грн., «Ківер-
цівське ЛГ» — 3,6 млн., «Городоцьке 
ЛГ» — 3,4 млн. грн., «Любешівське 
ЛМГ» — 3,2 млн. грн., «Маневицьке 
ЛГ» — 2,6 млн. грн., «Володимир-
Волинське ЛМГ» — 2,6 млн. грн., 
«Цуманське ЛГ» — 2,5 млн. грн., «Го-

рохівське ЛМГ» — 0,8 млн. грн. і ДП 
«Волинський лісовий селекційно-
насіннєвий центр» — 0,7 млн. грн. 

За результатами проведених ре-
візій на 11 керівників лісогосподар-
ських підприємств, що допустили 
порушення у сфері державних за-
купівель, складено протоколи про 
адміністративне правопорушення 

за ст.164-14 Кодексу України про ад-
міністративні правопорушення. На 
цей час за рішеннями судів трьох із 
них уже притягнуто до адмінвідпо-
відальності, двох оштрафовано на 
5,1 тис. грн. кожного, а з очільника 
одного з лісогосподарських підпри-
ємств стягнуто 11,9 тис. грн.

У західних областях 26 січня 
хмарна погода, очікується незна-
чний сніг. Температура повітря 
вночі становитиме -6...-2°C, вдень 
-7...-5°C. 27 січня похмуро, без опа-
дів. Уночі -8...-6°C, вдень -6...-4°C.  
28 січня хмарно з проясненнями, 
без опадів. Температура повітря 
вночі становитиме -9...-7°C, вдень 
-9…-5°C. 

У північних регіонах 26 січня 
змінна хмарність, без опадів. Нічна 
температура становитиме -12...-
10°C, денна -10...-7°C. 27 січня змін-
на хмарність, опадів не передбача-
ється. Температура повітря вночі 
-12...-9°C, вдень -12...-8°C. 28 січня 
сонячно, без снігу. Температура 
вночі -16...-13°C, вдень -16...-10°C. 

У Києві 26 січня змінна хмар-
ність, без опадів. Температура вно-
чі -8…-6°C, вдень -7...-5°C. 27 січня 
хмарно з проясненнями, снігу не 
передбачається. Вночі -9…-7°C, 

вдень -7...-5°C. 28 січня переважно 
ясно, без опадів. Нічна температура 
-11…-9°C, денна становитиме -10... 
-6°C.

У східних регіонах 26 січня 
очікується змінна хмарність, без 
опадів. Уночі -13...-12°C, вдень 
-13…-8°C. 27 січня хмарно з прояс-
неннями, опадів не передбачається. 
Нічна температура становитиме 
-14...-13°C, денна -11...-8°C. 28 січня 
переважно ясно, без снігу. Темпе-
ратура вночі -14...-11°C, вдень -11... 
-8°C.

У південних областях 26 січня 
похмуро, очікується сніг із дощем. 
Температура повітря вночі стано-
витиме -2...0°C, вдень -1...+1°C. 27 
січня переважно ясно, без опадів. 
Температура повітря вночі -3...0°C, 
вдень -2...+1°C. 28 січня змінна 
хмарність, без опадів. Нічна темпе-
ратура становитиме -7...-4°C, денна 
-7...-3°C. 

Таджики заробляють у Росії 
майже половину ВВП країни
Економіка республіки вкрай залежна від заробітчан. У 
2011-му таджицькі гастарбайтери, які працюють у Росії, 
перерахували на батьківщину 2,96 мільярда доларів, що 
дорівнює 45,4% ВВП Таджикистану за рік. Обсяги торгівлі 
основними товарами республіки — алюмінієм і бавов-
ною — не дотягують навіть до третини обсягу грошових 
переказів і складають 884 млн. доларів. Нагадаємо, за 
три квартали минулого року українці переказали з-за 
кордону 5,126 млрд. доларів, що на 21% більше за анало-
гічний період 2010 року.

Ціни на хліб можуть зрости 
через подорожчання газу
Підприємства хлібопекарської галузі можуть підви-
щити ціни на свою продукцію через зростання скла-
дових собівартості, пише портал «Дело». Так, у собі-
вартості хліба близько 45-47% припадає на борошно 
і близько половини — на енергоносії, зарплати, 
транспорт. З початку року вартість газу підвищилася 
на 3,8%, а зарплати — на 6,9%. «Ми підрахували, що 
в сумі це дає підстави підвищити ціну кілограма хліба 
на 4-7 копійок», — каже Олександр Васильченко, 
генеральний директор асоціації «Укрхлібпром».

13,3
стільки тисяч українців виїхали 
за кордон протягом минулого 
року. У той же час в Україну че-
рез кордон переїхали 28 тисяч 
269 осіб. Приріст населення за 
рахунок міграції склав 14 тисяч 
942 особи.

ПОГОДА 

ІМЕНЕМ ЗАКОНУ? 

КС заборонив оприлюднювати 
інформацію про чиновників


