Митна служба перевірить
магазини «дьюті-фрі»
Державна митна служба проводить комплексну перевірку магазинів безмитної торгівлі.
Про це повідомили у прес-службі ДМСУ. Органами прокуратури України встановлено низку
порушень у функціонуванні магазинів безмитної торгівлі. Зокрема, йдеться про відсутність
узгоджених із Фондом держмайна договорів
оренди та випадки, коли термін оренди вже
закінчився, а підприємство не припиняло
свою діяльність.

Російські чиновники
працюватимуть до 70 років на
держслужбі
Президент Росії Володимир Путін вніс до Держдуми законопроект, згідно з яким високопоставлені
чиновники зможуть працювати до 70 років, а не 65,
як це було раніше. Це, на думку Путіна, збереже професійні кадри, пише ТСН. «Це сприятиме збереженню
на цивільній службі висококваліфікованого керівного
кадрового складу», — йдеться у пропозиції президента РФ.
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стільки мільйонів гривень НАК
«Нафтогаз України» витратить
на перевірку інформаційної
безпеки компанії.

Вибори - 2012

Без «Свободи» не буде опозиційної більшості
Голова Всеукраїнського об’єднання
«Свобода» Олег Тягнибок представив волинянам виборчий список
та програму ВО «Свобода» «Своя
влада — Своя власність — Своя
гідність на СВОїй, Богом ДАній,
землі», а також єдиного кандидата
від об’єднаних сил опозиції у Володимир-Волинському виборчому
окрузі №19 Євгена Мельника.
Зустрічаючись із мешканцями Володимира-Волинського та
Нововолинська, Олег Тягнибок
презентував десятку виборчого
списку ВО «Свобода», де шостим номером іде голова обласної організації ВО «Свобода», депутат обласної
ради Анатолій Вітів. Він закликав
голосувати у день виборів за узгодженого кандидата від об’єднаних
сил опозиції Євгена Мельника, який
також виступив перед присутніми і
ознайомив зі своєю виборчою програмою.
— Теперішня влада в Україні
гірша й цинічніша за усі попередні.
Вона відверто зневажає все українське, чого не було навіть за президентів Кравчука та Кучми, — висловив він своє ставлення до чинного
режиму. — Зневажає, не соромлячись, бо Януковичу та його прихвосням із неукраїнськими коренями
глибоко байдуже все те, що болить
українцям…
Зі слів Олега Тягнибока, з приходом цієї влади в Україні зруйновані
засади соціальної справедливості.

Соціально-економічна політика в
державі здійснюється майже винятково в інтересах олігархів, а не
народу. Яскравий приклад — невиправданий продаж «своїм» багатьох стратегічних українських підприємств і комунальних об’єктів.
Завдяки цьому олігархи отримали
можливість підвищувати ціни на
електроенергію й інші енергоресурси, тарифи на комунальні послуги.
Для прикладу, внаслідок продажу
«Укртелекому» в Україні звільнено
близько 20 тисяч робітників, люди
втрачають роботу, а тарифи на послуги зв’язку тим часом невпинно
зростають.
Проблему вимушеного безро-

біття внаслідок недолугих дій влади
порушив у своєму виступі й єдиний
кандидат від об’єднаних сил опозиції у Володимир-Волинському виборчому окрузі №19 Євген Мельник.
Він багато спілкується з жителями
сільських районів і змушений констатувати, що проблема безробіття
на селі — одна з найболючіших. Вражає факт, що за минулий рік близько 100 тисяч волинян подали заяви
на отримання польських віз, тобто
працездатне населення, замість того,
щоб піднімати власну економіку,
втікає з цієї країни у пошуках роботи за кордон.
Будучи головою постійної депутатської комісії Волинської обласної
ради з питань міжнародного співробітництва, зовнішньоекономічних
зв’язків та інвестицій, Євген Мельник проаналізував також статистику інвестиційної політики нашого
краю. І дійшов висновку, що 70%
інвестицій на Волинь надходить із
так званих «офшорних зон», де, як
відомо, олігархи й «відмивають»
найбільші гроші. Водночас із усього
потоку інвестицій аграрний сектор
Волині отримує їх лише 1,1%.
— Я їжджу по всій Україні й не
бачу протистояння між українцями
з різних областей, — розповів Олег
Тягнибок. — Є протистояння тільки
між олігархами та простим народом,
який ті олігархи нещадно грабують.
Тому цьогорічні вибори — це вибір
між білим і чорним: або Україна буде
українською, або знову на багато ро-

Для міліції придбали екологічних «Тойот» на $34 мільйони

М

іністерство внутрішніх справ
України в рамках проекту
«Схеми зелених інвестицій» купило за 34 мільйони доларів 1200
машин-гібридів Toyota Prius. За даними японської компанії Sumitomo
Corporation, із якою був укладений
контракт на постачання, заміна
стандартних патрульних автомобілів на гібридні дозволить зменшити
викиди вуглекислого газу на 70%,

пише «ЛІГАБізнесІнформ».
Зазначимо, що в офіційних дилерів в Україні новий Toyota Prius
коштує від $37 570. Міліціонерам кожен легковик обійдеться приблизно
в $28 300. Toyota Prius — автомобіль
із гібридною силовою установкою.
Крім бензинового двигуна, він може
їздити також на електродвигуні на
відстань до 2 км зі швидкістю до 50
км/год.

За це дякую народному депутату України Ігорю ПАЛИЦІ

І

горе Петровичу, чуючи хороші
відгуки від багатьох волинян про
Вашу чуйність і милосердя, теж вирішила подякувати Вам за це, адже
фінансова підтримка, за якою звер-

Зрозуміло, у моєї дитини загорілися очі, йому дуже хотілося поїхати
на ці змагання, бо він добре грає у
шахи, а ще побачити Москву, поспілкуватися з дітьми. Та для участі
в цих змаганнях потрібні були кошти, щонайменше на дорогу. При
моїй фінансовій ситуації важко
було віднайти необхідні гроші. І
тут знайомі підказали звернутися
у фонд Ігоря Палиці, мовляв, він у
таких ситуаціях людям допомагає. І
справді, моє прохання було почуте
— нам виділили на цю поїздку всі
необхідні кошти. З якою радістю
ми збиралися до Москви!
Артем брав участь у трьох видах спорту: в бігу, шахах і футболі.
Приємно, що фортуна була прихильною до сина: він посів третє
місце у шаховому турнірі серед дітей віком 9-10 років і так само третє місце у команді з футболу.
Ці спортивні змагання, крім величезної радості й піднесення, дозволили моєму сину, як і усім дітям,
відчути себе на рівні зі своїми ровесниками, отримати впевненість
у власних силах. Окрім того, вони
дуже позитивно вплинули на його
фізичний і психологічний стан
здоров’я.
Ігоре Петровичу, щиро дякуємо Вам за розуміння, підтримку і
справжнє батьківське милосердя,
яке проявляєте до дітей.
З повагою Оксана МАТВІЙЧУК

мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення,
скасування Податкового кодексу і
пенсійної реформи, адже, на думку
«Свободи», нарахування пенсії має
відбуватися винятково залежно від
стажу. Після Різдва демократична
більшість має намір ухвалювати закони стосовно економіки, агропромислового комплексу, зокрема щодо
повернення у власність держави
стратегічних підприємств.
Олег Тягнибок вірить, що Волинь — край, де зародилась Українська повстанська армія, — не
пропустить до парламенту жодної
«тушки».
— Волинь не має права дати
жодного голосу тим, хто зазіхає на
її мову, віру, звичаї, перспективу,
— стверджує він. — Жодного голосу — кандидату від влади або провладному ставленику, що маскується під незалежного мецената. Лише
за максимальної підтримки єдиних
кандидатів від об’єднаних сил опозиції можливо дати бій диктатурі…
«Свобода» як передовий загін опозиції, який узяв на себе місію боротьби у найважчих округах, готова
поручитися за кожного побратима,
що обирається до парламенту. Євген
Мельник, який іде від Волині, попередньою діяльністю довів, що він
— досвідчений боєць, свідомий націоналіст. Він не зрадить, не «стушкується», а його рука не здригнеться
змінити все на користь українців…
Роман БОРОВИК

Купити SIM-карту можна буде тільки
з паспортом

Д

Мій син відчув піднесення, радість
і впевненість у своїх силах
талася до Вас навесні цього року,
допомогла моїй дитині реалізувати
мрію: побувати у Москві на міжнародних змаганнях «Ігри переможців». Організатор цих ігор — російський благодійний фонд «Подаруй
життя». Його учасники — діти, які
перенесли онкологічні захворювання. Цього року в московському парку імені Горького зібралося 350 юних
спортсменів із 12 країн. Серед них
був і мій Артемко.
Коли моєму синочку було чотири рочки, в наш дім прийшла біда:
дитині поставили страшний діагноз — пухлина Вільмса (ниркова
онкологія). Протягом дев’яти місяців я боролася за життя свого сина.
За ці місяці син переніс передопераційну поліхіміотерапію, складну операцію з видалення нирки,
післяопераційну хіміо- та променеву терапію. Коштів на лікування
катастрофічно не вистачало, лише
завдяки підтримці добрих людей,
колег по роботі ми з Артемком усе
витримали та перемогли цю страшну хворобу. І хоча йому надано інвалідність, мій, уже десятилітній,
синок прагне жити повноцінно, як
його ровесники.
Коли ми цього року проходили чергове обстеження, представник волинського фонду «Стопрак»
запропонувала Артемкові взяти
участь у Всесвітніх «Іграх переможців», які вже проводяться втретє.

ків стане московсько-більшовицькою…
Лідер «Свободи» наголосив, що
на ці вибори «Свобода» й «Батьківщина» йдуть двома колонами, їхні дії
узгоджені, у них — партнерські відносини. 35 округів у державі віддані
представникам від «Свободи», 190
— мажоритарникам «За Батьківщину». У партійному списку голосувати
треба за №11 — ВО «Свобода», яка
йде на вибори з програмою «Своя
влада — своя власність — своя гідність на своїй, Богом даній, землі».
Або ж — за стратегічних партнерів
«Свободи» — «За Батьківщину».
Але вкрай важливо, аби у парламент
потрапили обидві політичні сили.
Адже, на думку політологів, якщо в
новому парламенті не буде «Свободи», опозиційну до режиму Януковича та Партії регіонів більшість у
Верховній Раді створити не вдасться.
— Мало виграти вибори, — зауважив Олег Тягнибок. — Разом із
партнерами нам потрібно створити
більшість, щоб уже у листопаді та
грудні ухвалити низку першочергових законів. Серед них — прийняття
законів про імпічмент Президента,
зняття пільг і недоторканності з депутатів усіх рівнів, скасування скандального закону про «регіональні»
мови, реформування судової і правоохоронної систем (виборність
суддів і механізм їх відкликання),
заборона продажу стратегічних
підприємств, процес денонсації
«Харківських угод», продовження

ержавна служба спеціального
зв’язку та захисту інформації
розробила зміни до профільного
закону про телекомунікації. Основна ідея полягає в тому, щоб увести
обов’язкові договори при купівлі
абонентами SIM-карт у мобільних
операторів. Умови, за якими будуть укладати угоди, визначить
Кабмін. Таким чином чиновники
хочуть допомогти правоохоронним органам збирати інформацію
про користувачів.
«Метою внесення таких змін до
законодавства є нагальна необхідність зниження рівня анонімності
споживачів. Адже відсутність чіткого порядку отримання інформації про споживачів телекомунікацій
перешкоджає правоохоронним органам швидко та чітко виконувати
свої обов’язки, а операторам — надавати необхідну їм інформацію»,
— зазначають у Держспецзв’язку.
Прес-секретар відомства Ігор

Конопацький повідомив, що проект закону наразі проходить узгодження в різних відомствах перед
поданням до Верховної Ради.
На думку аналітиків, уведення
обов’язкових договірних відносин
при продажу стартових пакетів негативно вплине на ринок мобільного зв’язку в цілому. Мобільні оператори вважають, що персоналізація
продажів позначиться не тільки на
обсягах продажів, а й на доступності послуг. Адже особливий порядок реалізації SIM-карт унеможливить вільний продаж стартових
пакетів у неспеціалізованих торгових точках. Це помітно вдарить по
продажах у невеликих населених
пунктах, де спеціалізованих магазинів немає.
Очевидно, Держслужба спеціального зв’язку та захисту інформації вирішила взяти приклад із
Росії, де без паспорта SIM-карту
купити не можна.

В Україні почався масовий друк гривні

В

лада повторює помилку своїх попередників і бездумно
друкує гривню, заявив директор
Інституту трансформації суспільства Олег Соскін. За словами фахівця, для олігархату девальвація є
колосальним механізмом власного
збагачення, перетворення на мільярдерів, пише Gazeta.ua.
Коли гривню ввели 16 років
тому, курс (відносно долара) був
1,8, а зараз — 8,1. Тоді, на кінець
1998 року, готівки було надруковано лише 7 мільярдів 150 мільйонів
гривень. А от на кінець 2000-го,

коли відбулася девальвація, — уже
аж 12,8 мільярда, хоча ВВП тоді не
зростав — навпаки, був занепад.
Отже, жодних підстав друкувати
гривню не було, пояснює експерт.
Така сама ситуація повторилася в 2008 році за часів Ющенка,
Тимошенко та Стельмаха. «Якщо
на кінець 2008 року в обігу було
приблизно 120 мільярдів гривень
готівкою, то вже на кінець 2009-го
її стало 157 мільярдів. І нова влада
робить те ж саме: на кінець 2010
року гривні було 183 мільярди готівкою, а зараз, станом на початок
серпня, — 201,5 мільярда. Отже,
додрукували 20 мільярдів гривень», — сказав експерт.
Олег Соскін також вважає, що
наразі державний бюджет виконується саме за рахунок емісії гривні.
Про це свідчить те, що за минулий
місяць дефіцит бюджету виріс відразу на 10 млрд. гривень. «Це означає, що бюджет порожній, а його
фінансують за рахунок друкування гривні», — зазначив він.

