
На такій особливості ціно-
вої політики держави щодо 

підакцизних товарів на зустрічі 
голови ДПС у Волинській об-
ласті Володимира Михалчича з 
представниками обласних супер-
маркетів акцентувала заступник 
керівника податківців краю Інна 
Степанюк. За умови недотриман-
ня таких цін можна стверджувати 
про реалізацію партій «тіньового» 
алкоголю. Щодо його якості та не-
шкідливості для здоров’я — жод-
них гарантій, кажуть у податковій 
службі краю. «Ми пропонуємо 
волинянам підтримати зусилля 
податкової служби щодо детініза-

ції регіонального ринку алкоголю 
задля того, щоб забезпечити від-
повідні надходження до бюдже-
ту і подбати про здоров’я наших 
споживачів», — підкреслила Інна 
Степанюк.

Генеральне консульство Респу-
бліки Польща в Луцьку інфор-

мує про скасування оплати за роз-
гляд візової анкети на отримання 
національної візи.

У консульстві повідомили, що 
15 вересня 2012 року набрала чин-
ності Угода між Урядом Республі-
ки Польща та Кабінетом Міністрів 
України про скасування оплати 
за оформлення національних віз, 
підписана 6 червня 2012 року в Пе-
ремишлі. 

Відповідно до положень п. 1 
ст. 2 та ст. 1 цієї угоди, при вида-
чі національних віз громадянам 

України польськими консульськи-
ми установами буде скасована 
оплата за прийом і розгляд заяви. 

До того ж для цієї групи за-
явників буде скасована оплата за 
прийом і розгляд заяви про по-
вторний розгляд справи про вида-
чу нацвізи. У разі розгляду справи 
про видачу візи у прискореному 
порядку будуть скасовані лише 
оплати за прийом і розгляд заяви 
про видачу візи, натомість сама 
оплата за вчинення дії у приско-
реному порядку буде стягуватися. 
Повний текст згаданої угоди є в 
інтернет-базі МЗС РП.
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Актуально

Польське консульство в Луцьку скасовує 
оплату за розгляд візової анкети на 
отримання національної візи

У серпні нарахували майже 
півмільйона безробітних
Рівень безробіття у серпні знизився до 1,5%. 
Про це йдеться у повідомленні Держкомстату. 
За даними відомства, в службі зайнятості на 1 
вересня 2012 року було зареєстровано 427 тисяч 
безробітних, а на початку серпня цей показник 
становив 438 тисяч осіб. У Держстаті повідомили, 
що державну допомогу в серпні отримали 312,2 
тисячі безробітних. На той час її середній розмір 
становив 977 гривень.

Кожні другі ліки — 
неефективні
Такого висновку дійшли Філіп Івен і Бернард 
Дебре — французькі професори медицини. 
56 найменувань ліків потрібно терміново 
вилучити з аптек, кажуть медики. У цей список 
потрапили засоби від раку, неврологічних 
хвороб, остеопорозу, психостимулятори, 
антидепресанти, контрацептиви 3 і 4 покоління, 
препарати від куріння, діабету, серцево-
судинних захворювань. На думку авторів, у них 
більше шкоди, ніж користі.

13,7
на стільки відсотків, або на 
35,117 мільярда гривень, зрос-
ли від початку року депозитні 
заощадження українців і станом 
на 1 серпня склали 345,508 мі-
льярда, повідомляє Незалежна 
асоціація банків України.

Школу в Карпилівці оснастили за останнім словом техніки
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Знайшли «крайнього» в обвалі будинку 
на Рівненській

Прокуратура Волині направила 
до суду кримінальну справу, 

порушену щодо майстра технічної 

дільниці ЖКП №7 за фактом служ-
бової недбалості, яка спричинила 
тяжкі наслідки. Про це повідоми-
ли у прес-службі відомства.

Службовця житлово-кому-
нального підприємства обвину-
вачують у тому, що після повідо-
млення мешканців будинку на 
Рівненській, 109, що у Луцьку, про 
часткове руйнування одного з пе-
рестінків першого поверху та по-
яву тріщин у стінах він не здійснив 
огляд окремих елементів будівлі 
та не вжив термінових заходів для 
забезпечення безпеки людей і по-
передження подальшого розвитку 
деформації конструкцій.

Унаслідок таких дій майстра 
ЖКП не була вчасно виявлена 
аварійність будинку та не усунуто 
пошкодження стін, що і стало при-
чиною завалення частини будівлі 
10 червня 2012 року.

Нагадаємо, внаслідок обва-
лу двоє людей загинуло, ще двоє 
отримали тілесні ушкодження. 
Матеріальні збитки становлять 2 
мільйони 855 тисяч гривень.

Оприлюднені ЦВК партійні списки 
на вибори-2012 викликали у бага-
тьох волинян запитання: чи потра-
пить до Верховної Ради достатньо 
депутатів від Волині, щоб повно-
цінно відстоювати інтереси краян у 
парламенті? Хоч як прикро, реальні 
шанси представляти область у ВР 
мають одиниці політиків, які отри-
мали прохідні місця у списках своїх 
політичних сил. І, звісно, за умови, 
коли їхні земляки підтримають цю 
партію на виборах.

Загалом балотуватися до парла-
менту за партійною системою зго-
лосилося близько 20 політиків, які 
нині живуть на Волині або є вихід-
цями з нашого краю. Більшість пре-
тендентів на мандати — досвідчені 
політики, які не вперше прагнуть 
до парламенту або є народними де-
путатами. Як засвідчують дані Цен-
тральної виборчої комісії, волиняни 
представлені в третині усіх партій-
них списків — від дрібних партій 
до найпотужніших політичних сил. 
Однак, на думку аналітиків, реальні 
шанси пройти за списками мають 
хіба що заявлені політики-волиня-
ни двох найбільших конкурентів 
— Партії регіонів та Об’єднаної опо-
зиції. Та чи достатньо високо їхні 
позиції у списках?

Виявляється, ставлення до во-
линян у різних політичних партіях 
кардинально різне. Якщо «регіо-
нали» віддали волинським політи-
кам прохідні місця в першій сотні 
(№45, №49, №91), то «Батьківщина» 
(«Об’єднана опозиція») волинян за-
кинула на задвірки списку. Скажі-
мо, нинішній народний депутат Ві-
ктор Олійник посів найвище місце у 
списку — №95. Член політичної пар-
тії ВО «Батьківщина» Сергій Шев-
чук — на 104 місці. Директор во-
линської фірми «Компакт-маркет», 
лучанин Олександр Пиза заявлений 
під №121. А волинянин Микола По-
тапчук, народний депутат від БЮТ, 
узагалі опинився на 168 місці — від-
верто програшній позиції, як ствер-
джують аналітики. 

«Такий розклад у списку що-
найменше дивує. Адже на минулих 
парламентських виборах Волинь 

найліпше з усіх областей проголосу-
вала за БЮТ, — кажуть столичні по-
літологи. — Напевно, центральний 
орган «Батьківщини» не вбачає ре-
альної користі від депутатів із Воли-
ні. Або Київ не влаштовує попередня 
робота волинських парламентарів. 
Так чи інакше, а представники Во-
лині, очевидно, втратили авторитет 
у столичних політиків, про що свід-
чить їх розташування у списку». 

На думку аналітиків, таке рі-
шення партії частково виправдане. 
Адже, як свідчить аналіз роботи 
волинських нардепів від БЮТ ни-
нішньої каденції, усі без винятку 
волинські обранці БЮТу постійно 
трималися «в тіні» парламентської 
трибуни, надто мляво захищали ін-
тереси виборців. За результатами 
моніторингу депутатської діяльнос-
ті Комітету виборців України, серед 
нинішніх претендентів-волинян 
на депутатський значок результа-
тивною можна назвати попередню 
роботу хіба що Віктора Олійника 
(№95) — він не цурався трибуни, 
чітко виконував вказівки керівни-
цтва партії. Однак персоніфіковано 
для Волині мало що зробив. А що 
казати про Сергія Шевчука (№104), 
якого сьогодні, м’яко кажучи, від-
далено пов’язують із Волинню? Хто 
пам’ятає, коли цей депутат востаннє 
відвідував свій край, не кажучи вже 
про те, щоб «вибив» мільйон-другий 
для волинян? Про політика Олек-
сандра Пизу (№121) мало хто знає не 
те що в Києві, а навіть на Волині. А 
щодо Миколи Потапчука, який посів 
168 місце у списку «Батьківщини», 
то цей обранець узагалі потрапив до 
«чорного переліку» КВУ як депутат, 
який жодного разу не виступав із 
парламентської трибуни. 

На цьому тлі набагато вигідні-
шою видається позиція волинян у 
списку Партії регіонів. По-перше, 
порівняно зі списком «Батьківщи-
ни» виграшною є проста арифмети-
ка: претенденти на парламентське 
крісло від цієї партії посідають вищі 
прохідні місця. Скажімо, волинянка 
Катерина Ващук, нинішній народ-
ний депутат, посідає 45-ту позицію в 
списку. Виходець із Волині Григорій 
Смітюх, що теж є нардепом, — на 49-

му місці. Волинянин, нардеп від ПР 
Анатолій Горбатюк заявлений у спис-
ку під №91. 

По-друге, всі вони — знакові по-
літичні особистості в парламенті, до 
думки яких дослухаються у фракції 
та керівництві Верховної Ради. Про 
Катерину Ващук годі й говорити. Це 
патріарх Верховної Ради, досвідче-
ний законотворець, за плечима якої 
понад 300 (!) виступів перед депу-
татами. Важко перелічити, до ство-
рення скількох законів вона доклала 
зусиль. Скажімо, нещодавно нарде-
пи ухвалили написаний нею багато-
страждальний Закон про внесення 
змін до Податкового кодексу Украї-
ни (щодо підтримки сільськогоспо-
дарських товаровиробників). Закон, 
який змінить схему виплати дотацій 
селянам за здане молоко і м’ясо, сти-
мулюватиме роботу виробників, га-
рантуватиме стабільні закупівельні 
ціни на продукцію тваринництва і 
стане важливим кроком у державній 
підтримці молочної і м’ясної галузі, 
а передусім — на Волині… Не дивно, 
що столичні політики гідно оцінили 
державотворчі здобутки Катерини 
Ващук. Її й надалі хочуть бачити в 
парламенті. А тому й внесли у пар-
тійний список під доволі високим 
45-м номером. 

Схоже лобіювання інтересів 
волинян політологи простежують 
у роботі волинянина Григорія Смі-
тюха, який у списку ПР під №49. На 
підтвердження: саме він у фракції 
закріплений за областю. «Я звідти 
родом. Тут, на Волині, поховані мої 
батьки. Тому сам Бог велів допома-
гати Волині вирішувати різноманітні 
соціальні питання», — висловив у 
пресі свою позицію Григорій Смітюх. 
І хоча нинішній нардеп іще юнаком 
виїхав із Волині «на власні хліба», 
саме він, живучи у столиці, не менше 
за інших депутатів «вибив» грошей 
для батьківського краю. Згадаймо 
хоча би останнє, цьогорічне: лобію-
вав виділення мільйонів для ремонту 
автотраси Ковель — Ягодин, домігся 
конкретного виділення 32 мільйонів 
гривень для будівництва кільцевої 
дороги навколо озера Світязь… 

Щодо нардепа Анатолія Горба-
тюка, який посів у партійному спис-
ку ПР місце під №95, то за нього 
говорить, скажімо, торішня статис-
тика: «завдяки поправкам Анато-
лія Горбатюка до держбюджету, що 
стосуються Волині, на придбання 
медичного обладнання 15 мільйонів 
гривень отримала обласна клініч-
на лікарня, 6,5 мільйона — Луцька 
міська клінічна лікарня. На прове-
дення робіт із реставрації церкви у 
Піддубцях Луцького району виді-
ляється 1,5 мільйона гривень, на бу-
дівництво загальноосвітньої школи 
у селі Гаразджа — 15 мільйонів. На 
завершення першої черги школи у 
селі Баїв — близько восьми мільйо-
нів. На розвиток туристично-рекре-
аційного комплексу «Волинь» — 8,3 
мільйона гривень». До честі Гор-
батюка треба сказати, що він чи не 
єдиний із усіх волинських нардепів 
постійно навідується на Волинь. 

Отже, тепер перед волинянами 
непросте завдання — не помили-
тися, щоб Волинь таки мала своїх 
лобістів у парламенті, а отже, нові 
школи, дитсадки й оздоровниці, збу-
довані за державні кошти.

Микола ЛАВРИНЮК

Горілка у волинських супермаркетах 
повинна вартувати не менше 26 гривень

Чи захищатимуть інтереси 
Волині в парламенті?

 ПОГОДА

У західних областях 20 ве-
ресня похмуро, дощитиме. Тем-
пература вночі +13...+18°C, вдень 
+11...+13°C. 21 вересня змін-
на хмарність, без опадів. Вночі 
+7...+11°C, вдень +12...+16°C.  22 
вересня  хмарно з проясненнями, 
сухо. Температура повітря вночі 
+8...+11°C, вдень +15…+19°C. 

У північних регіонах 20 ве-
ресня похмуро, опади не перед-
бачаються. Нічна температура 
становитиме +12...+15°C, денна 
+21...+24°C. 21 вересня очікуєть-
ся хмарність, дощі. Температура 
повітря вночі +10...+15°C, вдень 
+11...+13°C. 22 вересня переваж-
но ясно, без опадів. Температура 
вночі +7..+11°C, вдень +14...+17°C. 

У Києві 20 вересня хмарно, 
без опадів. Температура вночі 
+12…+16°C, вдень +20...+26°C. 
21 вересня похмуро, очікуєть-

ся дощ. Вночі +10…+15°C, вдень 
+11...+12°C. 22 вересня соняч-
но, опади не очікуються. Нічна 
температура +7…+10°C, денна 
+14...+18°C.

У східних регіонах 20 верес-
ня переважно ясно, сухо. Вночі 
+10...+14°C, вдень +22…+25°C. 21 
вересня змінна хмарність, корот-
кочасний дощ. Вночі +14...+18°C, 
вдень +24...+28°C. 22 верес-
ня похмуро, дощитиме. Вночі 
+15...+20°C, вдень +18...+21°C.

У південних областях 20 
вересня ясно, сухо. Температу-
ра повітря вночі становитиме 
+12...+18°C, вдень +25...+29°C. 
21 вересня похмуро, очікуєть-
ся короткочасний дощ. Вночі 
+16...+20°C, вдень +19...+23°C. 22 
вересня змінна хмарність, корот-
кочасні опади. Нічна температура 
+11...+14°C, денна +16...+21°C. 

У селі Карпилівка Ківерцівського 
району введено в дію другу та 

третю чергу загальноосвітньої шко-
ли I-III ступенів. Вже сьогодні там 
здобувають знання 457 учнів. 

7,3 мільйона гривень для будів-
ництва школи спрямовано з держ-
бюджету, ще 1,5 мільйона — з облас-
ного. При спортзалі облаштовано 

душові кімнати та внутрішню вби-
ральню. За сучасними технологіями 
збудовано спортивний майданчик. 
Реконструйовано бібліотеку, їдаль-
ню, п’ять класних кімнат, майстер-
ню, кабінет директора, лікаря та 
учительську, а також котельню. За-
мінено теплотрасу.

У кабінеті праці, де займати-

муться дівчата, встановлено мане-
кен, швейні машинки, парову уста-
новку, електроплиту, холодильник, 
кондиціонер і витяжку. 

За останнім словом техніки об-
лаштовано комп’ютерний кабінет: 
підведено Інтернет і встановлено 
ліцензійне програмне забезпечення.


