
Державна митна служба України 
звільнила зі своїх лав 28 спів-

робітників за вчинення службових 
злочинів і корупційні діяння про-
тягом третього кварталу 2012 року. 
Згідно з повідомленням, ще 311 осіб 
були притягнуті до дисциплінарної 
відповідальності.

За інформацією Держмитслуж-
би, за три літні місяці співробітники 
антикорупційних підрозділів про-
вели 60 розслідувань і 239 перевірок 
діяльності співробітників митної 
служби, за результатами яких по-
рушено 13 кримінальних справ. Сім-
надцяти чиновникам різного рангу 
висунуті звинувачення, йдеться в 
повідомленні прес-служби.

За звітний період найбільше кри-

мінальних справ порушено стосовно 
співробітників Харківської обласної 
митниці (три), Південної митниці 
(п’ять) і Чернігівської митниці (дві 

кримінальні справи).
25% опитаних членів Європей-

ської бізнес-асоціації за підсумками 
першого півріччя 2012 року залиши-
лися незадоволеними або не зовсім 
задоволеними рівнем професіона-
лізму українських митників. На їхню 
думку, корупція в митних органах за 
останні шість місяців залишилася на 
тому ж рівні, як і в попередні пері-
оди. 

Крім того, минулого тижня Дер-
жавна митна служба звільнила з по-
сади начальника Південної митниці 
Олександра Вдовиченка. У службо-
вому кабінеті чиновника співробіт-
никами Генеральної прокуратури 
України було вилучено понад 870 
тисяч доларів.

Кажуть, що один із заступників 
міністра фінансів України, коли 
голова облдержадміністрації 
Борис Клімчук 16 вересня цього 
року вийшов із кабінету Прем’єр-
міністра Миколи Азарова, скаржив-
ся підлеглим на Бориса Петровича. 
Мовляв, втомив цей волинський 
керівник столичну владу, бо як не 
прибуде чи до Президента України, 
чи до глави уряду, так працівникам 
міністерств і відомств доводиться 
ще ретельніше й оперативніше 
виконувати доручення та рішення 
перших осіб держави.

Звичайно, ми не знаємо досте-
менно, чи ремствували столичні 
фінансисти на Волинь і керівника 
виконавчої влади нашої області, але 
що черговий візит Бориса Клімчука 
у Київ завершився ще одним важли-
вим кроком для розбудови нашого 
краю — незаперечний факт. Для Во-
лині уряд виділив 11 мільйонів 690 
тисяч гривень. 17 вересня Прем’єр-
міністр України, розглянувши кло-
потання Бориса Клімчука, підписав 
постанову №892 про використання 
коштів для державних капітальних 
видатків і державного фонду регіо-
нального розвитку. 

У постанові чітко зафіксовані 
видатки для Волинської області.

Зокрема, Волинська облдержад-
міністрація отримує з держбюджету 
кошти, необхідні для реалізації пер-
шочергових програм:

• 5 мільйонів гривень — для бу-

дівництва обласного перинатально-
го центру;

• понад 1,6 мільйона гривень — 
для погашення кредиторської забор-
гованості минулих років за будів-
ництво школи у селі Баїв Луцького 
району;

• 650,9 тисячі гривень — для по-
гашення кредиторської заборгова-
ності минулих років за будівництво 
школи у селі Білин Ковельського 
району;

• 631,2 тисячі гривень — для по-
гашення кредиторської заборгова-
ності минулих років за будівництво 
Центральної районної лікарні у се-
лищі Іваничі;

• 668 тисяч гривень — для пога-
шення кредиторської заборгованос-
ті минулих років за реконструкцію 
школи та частини приміщень під ди-
тячий садок у селі Воля-Любитівська 
Ковельського району;

• 263,7 тисячі гривень — для 
погашення кредиторської забор-
гованості минулих років за рекон-
струкцію школи у селищі Голоби 
Ковельського району;

• 5,3 тисячі гривень — для по-
гашення кредиторської заборгова-
ності минулих років за капітальний 
ремонт покрівлі школи №10 у місті 
Ковелі;

• 561,3 тисячі гривень — для по-
гашення кредиторської заборгова-
ності минулих років за будівництво 
школи у селі Видраниця Ратнівсько-
го району;

• 151,8 тисячі гривень — для по-

гашення кредиторської заборгова-
ності минулих років за будівництво 
очисних споруд для Поворського ту-
беркульозного диспансеру;

• 112,9 тисячі гривень — для пога-
шення кредиторської заборгованості 
минулих років за добудову школи у 
селі Гряди Іваничівського району;

• 64,7 тисячі гривень — для пога-
шення кредиторської заборгованос-
ті минулих років за реконструкцію 
обласної дитячо-юнацької спортив-
ної школи в місті Луцьку;

• 313,4 тисячі гривень — для по-
гашення кредиторської заборгова-
ності минулих років за капітальний 
ремонт навчального корпусу школи 
№3 імені І. Франка у місті Горохові;

• 216,9 тисячі гривень — для по-
гашення кредиторської заборгова-
ності минулих років за будівництво 
школи з дитсадком у 55-му мікрора-
йоні міста Луцька;

• 146,5 тисячі гривень — для по-
гашення кредиторської заборгова-
ності минулих років за будівництво 
школи в селі Карпилівка Ківерців-
ського району;

• 76,1 тисячі гривень — для пога-
шення кредиторської заборгованос-
ті минулих років за реконструкцію 
поліклінічного відділення Шацької 
райлікарні з денним стаціонаром і 
пунктом швидкої меддопомоги;

• 501,4 тисячі гривень — для 
погашення кредиторської заборго-
ваності минулих років за добудову 
класних кімнат із їдальнею у школі 
села Мостище Камінь-Каширського 
району;

• 148,1 тисячі гривень — для 
погашення кредиторської заборго-
ваності минулих років за добудову 
класних кімнат до приміщення ди-
тячого садка у селі Марковичі Лока-
чинського району;

• 109,1 тисячі гривень — для по-
гашення кредиторської заборгова-
ності минулих років за будівництво 
спортивного комплексу Волинсько-
го ліцею з посиленою військово-фі-
зичною підготовкою.

Як бачимо, надходження дуже 
суттєві.

«Чергове позитивне рішення 
центральних органів влади, спря-
моване на розбудову Волинської 
області, свідчить, що Київ продо-
вжує сприяти ефективній роботі тих 
регіонів, де ставлять перед собою 
масштабні завдання та вміють їх ви-
рішувати, — сказав із цього приводу 
голова облдержадміністрації Борис 
Клімчук. — Державні кошти допо-
можуть краще працювати нашій 
будівельній галузі, а спорудження 
кожного об’єкта, передбаченого в 
Постанові №892, відповідає спо-
діванням та інтересам волинян. А 
люди, впевнений, належним чином 
оцінюють суттєву допомогу, яку 
отримали від центральних органів 
влади України».

Ольга МАКСИМ’ЯК

Під час перевірок їдалень у ди-
тячих навчальних закладах 

України виявили серйозні пору-
шення — дітей годували підробле-
ним маслом, їжею з барвниками та 
консервантами.

Так, із початку навчального 
року через порушення в організа-
ції харчування в лікарні потрапи-
ло 79 дітей.

У деяких установах під час ор-

ганізації харчування порушували 
заборону на реалізацію дітям про-
дуктів із синтетичними барвника-
ми, ароматизаторами, консерван-
тами.

Зокрема, у навчальних закла-
дах Полтави замість визначеного 
договором масла вершкового до-
ставляли суміш рослинних жирів, 
заборонену для харчування дітей. 
Цим завдали шкоди дітям і збитків 
бюджету на суму понад 110 тисяч 
гривень. Прокуратура міста за 
цим фактом порушила криміналь-
ну справу.

Також прокуратура поруши-
ла кримінальну справу стосовно 
кухаря Лівадійської загально-
освітньої школи-інтернату, що в 
Автономній Республіці Крим. Він 
знехтував санітарними нормами, 
що призвело до харчового отру-
єння та госпіталізації 32 учнів. Ді-
яльність школи-інтернату наразі 
призупинена, директора школи 
притягнуто до дисциплінарної від-
повідальності.
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Події

Влада «задобрює» ветеранів черговими 
пільгами

Школярів годують їжею з барвниками 
та консервантами

У МВФ кажуть про сумні 
перспективи України 
Через боргову кризу в єврозоні та падіння 
цін на енергоресурси найбільше серед країн 
СНД постраждають Україна, Росія та Казах-
стан, заявили фахівці МВФ.  Нагадаємо, не-
щодавно міжнародне рейтингове агентство 
Fitch Ratings погіршило прогноз зростання 
ВВП України за підсумками поточного року 
до мізерних 0,5%. У 2013 році буде слабке 
зростання на рівні 3,1%. 

11 тис. німецьких школярів 
отруїлися полуницею з Китаю
Про це заявили у міністерстві охорони здоров’я 
Саксонії. Експерти інституту Роберта Коха виявили в 
ягодах норовірус. Партія замороженої полуниці, яка 
ще залишалася в школах, була вилучена. Як стало ві-
домо, в їдальнях із ягід робили компот, який давали 
дітям разом із манною кашею. За даними експертів, 
школярі хворіли тоді, коли ягоди недостатньо довго 
варили. Відзначимо, у 2011 році імпорт замороженої 
полуниці з КНР склав близько 31,2 тисячі тонн за 
майже 33 мільйони євро. 

50%
приблизно така частка ринку 
міцних спиртних напоїв у країні 
є нелегальною. Про це заявив 
директор Українського медич-
ного та моніторингового центру 
з алкоголю та наркотиків МОЗ 
України Анатолій Вієвський.

28 співробітників митниці звільнені через корупцію

На виборах до Верховної Ради «Свобода» 
набирає 7% Потужна фінансова 

підтримка Волині

На Волині вилучили підакцизного 
контрафакту на понад три мільйони 

Результат детінізації ринку під-
акцизних товарів на Волині 

протягом дев’яти місяців 2012 
року — вилучення тютюнових 
виробів сумнівного походження 
вартістю майже два мільйони гри-
вень і горілчаного фальсифікату та 
спирту на понад мільйон гривень. 
Голова ДПС у Волинській області 
Володимир Михалчич наголосив, 
що у разі схвалення поправок до 
Податкового кодексу й інших за-
конодавчих актів контроль за про-
дажем підакцизних товарів буде 
більш дієвим, а нові інструменти 
для адміністрування акцизно-
го податку дозволять збільшити 
надходження цього платежу до 
бюджету. «Крім того, пропонова-
ні законопроекти передбачають 
і соціальний ефект. Збільшення 
фіксованої частини акцизу підніме 

нижню планку вартості сигарет. 
Очікується, що кількість курців 
серед дітей і молоді знизиться», 
— прокоментував Володимир 
Михалчич. До речі, саме такі со-
ціальні наслідки у разі ухвалення 
парламентом ініціатив податко-
вої служби відповідають вимогам 
Всесвітньої організації охорони 
здоров’я.
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Якби вибори відбулися най-
ближчої неділі, Всеукраїнське 

об’єднання «Свобода» набрало би 
7% голосів за умови 61% явки ви-
борців. Про це свідчать результати 
опитування, проведеного Фондом 
«Демократичні ініціативи» спіль-
но з Київським міжнародним ін-

ститутом соціології.
За найімовірнішої явки вибор-

ців у 61% Партія регіонів набирає 
31%, «УДАР» — 21%, «Батьківщи-
на» — 20%, КПУ — 13%, «Свобода» 
— 7%. За таких умов провладна ко-
аліція отримала би 44%, а опозиція 
— 48%.

Серед усіх опитуваних за «Ре-
гіони» готові проголосувати 23,3%, 
за «УДАР» — 16%, за «Батьківщи-
ну» — 15,1%, за КПУ — 10,1%, за 
«Свободу» — 5,1%.

Опитування проводилося з 18 
вересня по 4 жовтня 2012 року в 
111 населених пунктах у всіх об-
ластях України та в Автономній 
Республіці Крим за квотною ви-
біркою, що репрезентує доросле 
населення України. Всього було 
опитано 2043 респонденти. По-
хибка вибірки не перевищує 2,2%.

Президент Віктор Янукович 
підписав зміни до закону 

про статус ветеранів війни, згід-
но з якими 67 тисяч учасників 
Великої Вітчизняної війни, яким 
зараз не менше 85 років, отри-
мають додаткові пільги. Закон 
передбачає підвищення пенсій 
залежно від категорії — 25, 20,10 
відсотків від прожиткового міні-
муму. Тобто додатково, відповід-

но, 221 гривня, 176,8 гривні й 88,4 
гривні. 

Інші ключові пільги — це 
зменшення комунальних плате-
жів для цих категорій ветеранів, їх 
безкоштовний проїзд у міському 
транспорті та раз на рік — у за-
лізничному. Реалізація положень 
закону потребуватиме додатково 
близько 300 мільйонів гривень із 
державного бюджету.


