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Цьогоріч участь у зовнішньому 
незалежному оцінюванні візьме 
майже дев’ять із половиною тисяч 
волинян. Із них півтори тисячі — це 
випускники минулих років. Аби 
запобігти списуванням, абітурієнтів 
обшукуватимуть металошукачем. 
Також за ними спостерігатиме 
пильне око відеокамери. 

На Волині пункти проведення 
зовнішнього незалежного оціню-
вання будуть розташовані в Луцьку, 
Ковелі, Нововолинську та Маневи-
чах. Як розповіла проректор Волин-
ського інституту післядипломної  
педагогічної освіти з питань ЗНО 
Надія Бобак, найбільше наванта-
ження доведеться витримувати 
школам Ковеля. Позаяк у місто за-
лізничників здавати тестування 
приїздитимуть випускники з Лю-
бомльського, Шацького, Ратнівсько-
го, Старовижівського, Турійського 
та Ковельського районів. 

Пані Надія розповіла, що органі-
затори тестування зацікавлені, щоб 
у одній аудиторії не сиділо багато 
знайомих між собою школярів і щоб 
під час тестування не зустрілись 
учитель і його учень. 

— В аудиторіях чи класах під 
час здачі ЗНО знаходитиметься не 
більше 15 осіб. А в спортивних чи 
актових залах можна посадити до 
30 людей. За 15 дітьми спостерігати-
ме старший інструктор і просто ін-
структор. Аби учні не підглядали до 
своїх сусідів, їх розсадять на відстані 
півтора метра один від одного, — за-
значає Надія Бобак.

Заглядати в бланки інших учнів 
пані Надія не радить, бо хоч за-
вдання в усіх і будуть однакові, та 
в кожного вони будуть розміщені 
в абсолютно різному порядку, та й 
варіанти відповідей теж матимуть 
інший порядок. 

Як з’ясувалося, найчастіше під 
час ЗНО випускники намагаються 
списати за допомогою мобільних те-
лефонів. Хоча перед входом в аудито-
рію учня просять лишити за дверима 
всю техніку, хитрунам усе ж вдається 
її пронести. Звісно, в класі дістати 

телефон важко, єдиний вихід — від-
проситися до вбиральні й уже там 
скористатись електронною «шпар-
галкою». Щоби такого не трапило-
ся, за словами Надії Бобак, кожного 
учня, що виходитиме до вбиральні, 
скануватимуть металошукачем. Що 
тут скажеш — перевірка не гірша, як 
в Адміністрації Президента.

— Під час проведення ЗНО ми 
співпрацюємо з Державною служ-
бою охорони, а вони забезпечені 
цією технікою. Тож про купівлю 
металошукачів, звісно, не йдеться, 
— додає проректор Волинського ін-
ституту післядипломної педагогіч-
ної освіти з питань ЗНО. — Також 
у коридорах навчальних закладів 
буде вестись відеоспостереження. 
Наявність камер дисциплінує дітей: 
так вони, виходячи на коридор, уже 
не витягають різних шпаргалок і не 
просять у сторонніх допомоги. Ка-
мери є не на кожному пункті тесту-
вання, їх покупка лежить на плечах 
навчальних закладів, але напис про 
те, що ведеться відеоспостереження, 
буде скрізь. 

Попри те, що нині популярні 

різні електронні «шпаргалки», ви-
пускники не гребують і паперовими. 
Так, минулого року одна учениця 
принесла шпаргалки в паспорті. 

Крім того, що за діями учнів на-
глядатимуть інструктори, самі діти 
теж зможуть спостерігати за учи-
телями, чи, бува, ті не порушують 
правил.

— Учні можуть поскаржитися  
на інструктора, наприклад, якщо той 
допомагає якомусь із абітурієнтів. У 
такому разі уся група з 15 осіб здава-
тиме тести повторно на додатковій 
сесії. Поки на Волині таких випадків 
не траплялось, — каже Надія Бобак. 

В Українському центрі оціню-
вання якості освіти готові приймати 
й апеляційні оскарження резуль-
татів ЗНО, торік таких було більше 
тисячі. Як каже Надія Бобак, випус-
кники скаржилися на те, що їх недо-
оцінили. Втім, жодна з апеляцій не 
підтвердилась, а подекуди за творчі 
конкурси учні отримали ще нижчі 
бали, як були до того. В 2011 році 
апеляційні заяви склали більше 50 
волинян.

Ольга УРИНА

Як розповів перший заступник 
прокурора області Володимир 

Троц, головним завданням пра-
цівників державної лісової охо-
рони державного підприємства 
«Поліське лісове господарство» 
є здійснення державного контр-
олю, охорони та захисту лісів. Але 
службовці цього підприємства, 
діючи умисно, протягом березня 
2012 року, достовірно знаючи про 
відсутність плану санітарно-оздо-
ровчих заходів на цей рік, без спе-
ціального дозволу — лісорубного 
квитка на такі види робіт — орга-
нізували незаконну порубку 688 
дерев породи сосна на території 
Куклинського лісництва Полісько-
го лісового господарства.

Незаконними діями службо-
вих осіб цього підприємства дер-
жаві спричинено збитки на загаль-
ну суму 622 тисячі 683,79 гривні. У 
справі триває досудове слідство.

За інформацією старшого по-
мічника прокурора області з пи-
тань захисту прав громадян та 
інтересів держави в екологічній 
сфері Олександра Сопронюка, за 
результатами перевірок у сфері 
охорони та використання лісових 
ресурсів органами прокуратури 
області вже цього року порушено 
п’ять кримінальних справ. Одна з 
них була скерована до суду, збитки 
на суму 290 тисяч гривень відшко-

довано. На усунення порушень 
внесено 51 подання, за результа-
тами розгляду яких до відпові-
дальності притягнуто 136 осіб, із 
яких — 119 представників органів 
контролю. 

До бюджету відшкодовано 45 
тисяч гривень, принесено п’ять 
протестів на незаконні рішення. 
Складено два протоколи про вчи-
нення корупційних діянь, із яких 
один розглянуто судом і задоволе-
но, інший передано до суду.
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Білорусь хоче посилити охорону 
кордону з Україною

Начальник будівельної інспекції 
прилаштував на посаду дружину

Дорогу Устилуг— 
Луцьк — Рівне 
відремонтують

На кожного жителя Волині 
припадає 2117 гривень інвестицій

Іномарки в Україні можуть 
подорожчати майже на 20%

Білорусь має намір посилити 
охорону рубежу з Україною, 

повідомили в Державному при-
кордонному комітеті країни.

У Білорусі заявляють, що це 
зумовлено зростанням контрабан-
ди, а також пов’язано з наближен-
ням чемпіонату з футболу. Про це 
повідомляє lenta.ru. 

«Заходи обумовлені... також 
пріоритетами спільних із україн-

ською стороною зусиль щодо за-
безпечення прикордонної безпеки 
в рамках підготовки Євро-2012», 
— відзначає комітет.

Для виконання поставлених 
завдань відділам прикордонної 
служби «Прудок» і «Річиця» нада-
ні мобільні прикордонні застави. 
Чи будуть посилені процедури 
контролю на прикордонних пунк-
тах, не уточнюється.

Як повідомили у прес-службі 
прокуратури у Волинській об-

ласті, начальник інспекції Держав-
ного архітектурно-будівельного 
контролю у Волинській області 
Юрій Ільчук — державний служ-
бовець четвертої категорії — всу-
переч вимогам антикорупційного 
законодавства не повідомив голо-
ву Державної архітектурно-буді-
вельної інспекції України про кон-
флікт інтересів служби та власних 
інтересів, призначивши на посаду 
головного спеціаліста сектора до-
звільних процедур і ліцензування 
очолюваної ним інспекції власну 
дружину.

За словами виконувача 
обов’язків начальника відділу на-
гляду за виконанням законодав-
ства у сфері запобігання і протидії 
корупції та досудовим слідством 
Сергія Зузака, подружжя Ільчуків 

усвідомлювало грубе порушення 
антикорупційного законодавства, 
а тому про людське око розірвало 
шлюб у серпні 2011 року.

При цьому Ільчуки продо-
вжували мешкати разом у одній 
квартирі, провадити спільне гос-
подарство й спільно на одному 
службовому автомобілі добира-
тись у робочі кабінети, розташова-
ні в одному приміщенні державно-
го органу.

Факт вчинення корупційного 
правопорушення підтверджено рі-
шенням Апеляційного суду Волин-
ської області, до правопорушника 
застосовано штраф. Відповідно до 
ст.22 Закону України «Про засади 
запобігання і протидії корупції», 
особи, які притягнені до відпові-
дальності за корупційні правопо-
рушення, підлягають звільненню з 
відповідних посад.

З 17 квітня по 1 червня 2012 року 
дорожники ліквідовуватимуть 

виявлені руйнування покриття та 
проводитимуть земляні роботи на 
розділювальній смузі на автомобіль-
ній дорозі Устилуг — Луцьк — Рівне.

Про це повідомляє прес-служба 
Міністерства інфраструктури Укра-
їни. Тому на цій ділянці автошляху 
у цей період буде закрито рух по 
правому проїзду всіх транспортних 
засобів (за винятком транспортних 
засобів філії «Луцька ДЕД» «Волин-
ського облавтодору», а також під-
приємств, що виконують роботи за 
замовленням Служби автомобіль-
них доріг).

Рух транспорту під час закриття 
цієї ділянки здійснюватиметься по 
лівому проїзду заблокованої дороги.

У розвиток економіки та соці-
альної сфери Волині суб’єкти 

господарювання вклали 2,7 мі-
льярда гривень капітальних ін-
вестицій. Про це повідомляють в 
обласному управлінні статисти-
ки. Найвагоміша частка — інвес-
тиції у капітальне будівництво, 
придбання машин і обладнання. 
Обсяги вкладень порівняно з по-
переднім роком зросли на 12,4%. 
Найбільші суми інвестували дер-
жавне підприємство «Дирекція 

з будівництва об’єктів вугільної 
промисловості» та виробничо-ко-
мерційна фірма «Віта-Авто».

На кожного мешканця області 
в середньому припадає 2117 гри-
вень інвестицій в основний капі-
тал. Основним їх джерелом тради-
ційно залишаються власні кошти 
підприємств та організацій, за ра-
хунок яких освоєно 42% загально-
го обсягу капіталовкладень. Понад 
23% становлять кошти населення, 
витрачені на будівництво власного 
житла. 

На розвиток промислових ви-
дів діяльності направлено 32% 
загального обсягу інвестицій в 
основний капітал, порівняно з по-
переднім роком їх обсяг збільшив-
ся на 12,3%. 

Обсяги капіталовкладень в 
освіту зросли на 68,4%. Проте ін-
вестиції у житлове будівництво 
зменшилися на 6,5%, на охорону 
здоров’я та надання соціальної до-
помоги — на 13,8%. 

Нинішніх абітурієнтів обшукуватиме 
металошукач

АМКУ оштрафував сироварів 
на 40 тисяч гривень
Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував 
сирні заводи Полтавської області «Гадячсир» (компанія 
«Альміра»), Пирятинський сирзавод (група «Молочний 
альянс»), «Гранд-молпродукт», а також кілька приватних 
підприємств у загальній сумі на 40 тисяч гривень за ан-
тиконкурентні дії, повідомили в прес-службі відомства. 
Встановлено, що у листопаді 2011 року учасники змови 
одночасно та безпідставно знизили, а потім підвищили 
закупівельні ціни на незбиране молоко до однакового 
рівня. 

Туристичний Львів 
презентуватимуть у Відні
День Львова у Відні відбудеться 23 квітня. У рамках 
цієї промоційної акції австрійцям роздаватимуть 
листівки Welcome to Lviv, театр «Воскресіння» по-
каже вуличну виставу «Глорія», українських пісень 
заграє етно-фолк гурт «Йорий Клоц». Окрім цього, 
відбудеться презентація найпопулярніших туристич-
них продуктів і фестивалів Львова для туристичних 
операторів Відня. Львів презентуватимуть у трьох 
напрямках — місто з чудовою архітектурою різних 
стилів, місто культурних подій і місто кулінарне.

5,2
стільки мільярдів доларів має 
виплатити Україна у 2012 році 
за зовнішніми борговими 
зобов’язаннями, заявила дирек-
тор департаменту боргової та 
міжнародної фінансової політи-
ки Мінфіну Галина Пахачук.

  ПОПАЛИСЯ

Працівники державної лісової 
охорони незаконно вирубали 
майже 700 дерев

Міністерство економіки висту-
пає за підвищення імпортних 

мит, що спровокує подорожчання 
іномарок у середньому на 18%. 

Про це розповів генеральний 
директор Всеукраїнської асоціації 
автоімпортерів і дилерів Олег На-
заренко. 

«У рекомендаціях виділено 
два класи авто: до 1500 куб. см і 
до 2200 куб. см, а це близько 87% 
ринку. Якщо говорити про подо-
рожчання, то візьміть ставку та 
додайте ПДВ. Наприклад, машини 
першого класу подорожчають на 
7%, а іномарки другого класу бу-
дуть дорожчими на 18%», — ска-

зав Олег Назаренко.
За словами експерта, в Укра-

їні немає прямих імпортерів, а 
представництва заводів можуть 
припинити поставки автомобілів, 
побоюючись неспроможності про-
дати товар, який подорожчав. А це 
в свою чергу призведе до недонад-
ходження грошей до держбюдже-
ту. Адже тепер іномарки можуть 
завозити як машинокомплекти, 
сплативши до бюджету лише 100 
євро. 

За словами Назаренка, в краї-
нах Євросоюзу ввізне мито на іно-
марки взагалі відсутнє, а в рамках 
СОТ воно дорівнює 10%.


