
Голова Волинської облдержадміні-
страції Борис Клімчук ознайомився 
з ходом будівництва обласного 
перинатального центру. Він за-
лишився задоволеним побаченим 
і пообіцяв, що наступного року 
об’єкт буде здано. 

Керівник перинатального цен-
тру, що є структурним підрозді-
лом Волинського обласного дитя-
чого територіального медичного 
об’єднання, Ніна Загребельна ко-
ротко розповіла про майбутній за-
клад. За її словами, тут надавати-
муть медичну допомогу третього 
рівня, тобто висококваліфіковану, 
першочергово тим, хто входить у 
групу ризику. 

— Якщо пологів у області мину-
лого року було 15 тисяч 700, то тут, 
плануємо, буде 2750, — повідомила 
Ніна Іванівна. — Крім того, у відді-
ленні патології лікуватиметься 1200 
пацієнтів у рік. Що стосується від-
ділення гінекології, то воно розра-
ховане на 20 ліжок, а основна його 
мета — покращувати репродуктив-
не здоров’я жінок. Там буде лікува-
тися більше тисячі пацієнток. Щодо 
новонароджених, які вимагатимуть 
пролонгованої реабілітації, спосте-
реження, то допомогу в рік надава-
тимуть 450 дітям, які тут перебува-
тимуть із мамами. 

Як розповіла Ніна Загребельна, 
загалом центр поділено на: блок А 
— акушерський, блок В — діагнос-
тично-консультативне відділення 
на 200 відвідувань (планується, що 
воно працюватиме у дві зміни, тоб-
то вдасться прийняти до 50 тисяч 
пацієнток у рік), а також відділення 
пролонгованої реабілітації для но-
вонароджених на 15 ліжок. Медик 
наголосила, що таким чином уся 
необхідна дитині та мамі допомога 
надаватиметься в межах одного за-
кладу, тобто транспортувати хворих 
не потрібно, а це значить, що збіль-

шуються шанси на оздоровлення. 
Як розповів голова правління 

ВАТ «Луцьксантехмонтаж №536» 
Віктор Чорнуха, працівники якого 
будують сьогодні об’єкт, фактична 
його вартість — близько ста міль-
йонів, із них 62 мільйони — це бу-
дівельно-монтажні роботи, а ще 38 
— обладнання. 

— На сьогодні з 62 мільйонів 
ми фактично освоїли 26, — сказав 
Віктор Чорнуха. — Фінансування 
йшло слабенько, у червні покращи-
лося, тому ми стали працювати у 
дві зміни, з продовженим робочим 
днем, у вихідні дні. Звичайно, пра-
цівникам усе оплачується відповід-
но. Але в цілому об’єкт буде кошту-
вати за 150 мільйонів — із блоком 
В, із новими мережами, з новою 
котельнею, пральнею, благоустроєм. 
Тому губернатор узяв на себе важ-
ливе завдання вирішити з керівни-
цтвом держави — з Президентом, 
Прем’єром — питання дофінансу-
вання. Я знаю, як ця робота прово-
диться, вірю, що це буде зроблено. 

— Ми маємо достатнє фінан-
сування, будівельники та проекту-
вальники вносять певні зміни в про-
ект, адже стоїть завдання не просто 
створити перинатальний центр, а 
зробити його найсучаснішим, — за-
уважив голова облдержадміністра-
ції Борис Клімчук. — У проекті є 
багато інновацій: у частині ізоляцій-
них робіт, кондиціонування пові-
тря, гігієни, облаштування палат та 
операційних, насиченості ультрасу-
часною апаратурою. Проект більше 
моральний, аніж медичний. Адже 
добре, коли у сім’ї народжуються 
здорові діти, — зауважив Борис Пе-
трович. 

Людмила ШИШКО 

Повідомлення — рішення про 
сплату податку на нерухоме 

майно сформовано та вручено 
3388 волинянам. Їм нараховано 
1 мільйон 194 тисячі гривень по-
датку на нерухомість, повідомили 
в управлінні доходів і зборів із фі-
зичних осіб ГУ Міндоходів у Во-
линській області. 

У Головному управлінні Мі-
ністерства доходів у області звер-
тають увагу, що у разі незгоди 
з нарахованою сумою податку 
громадяни можуть звертатися до 
працівників податкових інспек-
цій області з тим, щоб, якщо для 
цього є підстави, здійснити пе-
рерахунок суми або ж скасувати 
платіж. 

Загалом у переліку платни-

ків податку на нерухоме майно 
4044 мешканців Волині, процес 
формування та вручення повідо-
млень-рішень триває. 53 громадя-
нина, котрі є платниками податку 
на нерухоме майно, вже сплатили 
8,9 тисячі гривень. 

«Нещодавно у ІІ читанні 
Верховна Рада України ухвали-
ла закон, яким відтермінувала 
сплату податку на нерухомість 
за 2013 рік на наступний, 2014-й. 
Після набуття сили цим законом 
сплачені цього року кошти будуть 
зараховані як сплата у 2014 році», 
— зазначила заступник началь-
ника ГУ Міндоходів у Волинській 
області Інна Степанюк. 

Посадовець також запевнила, 
що підстав для хвилювання не 
мають і ті, хто захоче повернути 
надмірно сплачені суми. «Вра-
ховуючи нові правила оподат-
кування житла, громадяни, які 
вже сплатили податок, можуть 
повернути сплачені кошти після 
набрання чинності цим законом. 
Для цього їм потрібно буде звер-
нутися з заявою до податкової ін-
спекції чи територіальних органів 
Міндоходів», — підкреслила Інна 
Степанюк. 

Нагадаємо, сплачувати по-
даток на нерухоме майно 
зобов’язані не всі фізичні особи, а 
лише ті, котрі володіють кварти-
рою з житловою площею більше 
120 і будинком, житлова площа 
якого перевищує 250 квадратних 
метрів. 
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Директор Володимир-Волинського цукрового заводу привласнив 
119 мільйонів гривень державних коштів 

У містах відкриються «пункти збуту» 
сільгосппродукції від селян і фермерів 

Волинянам, які сплатили податок на 
нерухомість, гроші обіцяють повернути 

Заготівельно-збутова мережа у 
сільській місцевості дозволить 

селянам мати стабільний дохід. 
Уряд планує розбудувати її про-
тягом найближчих кількох років у 
межах ініціативи «Рідне село». Так, 
планують розпочати зі збирання 
та збуту молока і поступово роз-
ширювати асортимент. Про це по-
відомив міністр аграрної політики 
та продовольства Микола При-
сяжнюк під час робочої поїздки до 
Криму. 

«Економічною основою ініціа-
тиви є заготівельно-збутова мере-
жа, яку ми протягом декількох ро-
ків маємо розбудувати у сільській 
місцевості по всій території Укра-
їни», — зазначив міністр. 

Микола Присяжнюк повідо-
мив, що в містах будуть організо-
вані «пункти збуту» сільгосппро-
дукції. Розпочати планують із 
реалізації молока, а потім посту-
пово розширюватимуть асорти-
мент. Такий досвід уже започатку-
вали на Волині. 

«Така форма організації заго-
тівлі та збуту даватиме можливість 

селянам і фермерам збільшити за-
купівельну ціну. Для прикладу, у 
Волинській області закупівельна 
ціна на молоко переробних під-
приємств становить у середньому 
2,25 гривні за літр. А коли коопе-
ратив самостійно заготовлює та 
збуває молоко в місті населенню, 
ціна коливається в межах 3,5–4 
гривень», — зауважив міністр.

На благодійність в Україні 
витратили понад півмільярда 
У 2012 році на благодійність було витрачено 580 
мільйонів 758 тисяч 13 гривень, що майже на 227 
мільйонів більше, ніж у 2011-му. Про це свідчать 
результати національного рейтингу благодійників-2012. 
При цьому масштаб доброчинності в Україні склав 
21%. У рейтингу взяли участь 59 благодійників. Із них 
34 — благодійні фонди й організації, 20 компаній і п’ять 
фізичних осіб. 

У 2013 році Міносвіти скоротило 
держзамовлення 
В Україні в 2013 році державне замовлення передбачено 
для 40% випускників середньої і вищої школи. Про це 
заявив міністр науки й освіти України Дмитро Табачник. 
Раніше студентські активісти відзначили скорочення 
держзамовлення. Цього року воно склало 317,2 тис. 
місць, тоді як минулого — 329 тис. При цьому в Міносвіти 
таке скорочення пояснюють демографічною кризою. У 
2012 році було 300 тис. випускників шкіл, у 2013-му — 
278,9 тис. 

12
майже стільки мільйонів гривень 
із держбюджету заплатить Укра-
їна за організацію розміщення у 
світових ЗМІ позитивних публі-
кацій про країну. Тендер виграла 
компанія «Фінансовий паблік 
рілейшинз». 

3

Суд підтримав позицію держоб-
винувачення та засудив до 8 ро-

ків і 9 місяців ув’язнення директора 
волинського цукрового заводу, який 
незаконно заволодів 119 мільйонами 
гривень державних коштів, призна-
чених для закупівлі білого цукру-
піску. Про це повідомили у прес-
службі прокуратури Києва. 

У 2011 році проведено відкри-
ті конкурсні торги щодо закупівлі 
сільськогосподарської продукції, а 
саме бурякового цукру, за бюджетні 
кошти. За їх результатами аграрна 
держустанова підписала з ТОВ «Цу-
крово-рафінадний комбінат «Воло-
димирцукор» договори про виго-
товлення та постачання бурякового 
цукру-піску. 

Проте насправді підприємство 
не було товаровиробником вказаної 

продукції, а виготовляло тростин-
ний цукор-сирець. Таким чином, 
задля перемоги у тендері директор 
надав завідомо неправдиві доку-
менти, які начебто підтверджують 
наявність необхідних для виконан-
ня держзамовлення потужностей, а 
саме матеріально-технічної бази та 
працівників відповідної кваліфіка-
ції. 

У подальшому, отримавши 119 
мільйонів гривень із бюджету, під-
приємець перевів їх із банківського 
рахунку заводу на низку інших рахун-
ків і використав на свою користь. Тим 
самим підсудний заволодів майном у 
особливо великих розмірах шляхом 
зловживання службовим становищем. 

До того ж слідством встановлено, 
що роком раніше, обіймаючи посаду 
заступника голови правління іншого 

цукрового заводу, директор ухилив-
ся від сплати податків до бюджету на 
суму понад 2,8 мільйона гривень. 

Вироком райсуду підсудного ви-
знано винним у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених 
ч. 2 ст. 366 КК України — службове 
підроблення, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 
ст. 191 КК України — пособництво 
у заволодінні майном в особливо 
великих розмірах шляхом зловжи-
вання службовим становищем, ч. 3 
ст. 212 КК України — ухилення від 
сплати податків. 

Керівника підприємства засудже-
но до покарання у вигляді позбавлен-
ня волі строком до 8 років 9 місяців із 
позбавленням права обіймати певні 
посади строком до 3 років, конфіска-
цією всього майна і зі сплатою штра-
фу в обсязі 2,8 мільйона гривень. 

Події

Віктор Янукович: «Досі збе-
рігається таке тривожне 
явище, як відмова матері 
від дитини у пологовому 
будинку. Тому в кожному 
регіоні мають бути створе-
ні центри матері та дитини, 
де надаватиметься відпо-
відна підтримка» 

Віктор Чорнуха, Ніна Загребельна, Борис Клімчук (зліва направо)

Перинатальний центр на Волині 
планують здати наступного року 

 ПОГОДА

У західних областях 11 липня 
хмарно з проясненнями, опади. 
Температура вночі +15...+17°C, 
вдень +20...+25°C. 12 липня 
змінна хмарність, очікуються 
дощі. Вночі +12...+14°C, вдень 
+20...+21°C. 13 липня хмарно з 
проясненнями, дощитиме. Темпе-
ратура повітря вночі +12...+14°C, 
вдень +20…+21°C. 

У північних регіонах 11 
липня хмарно з проясненнями, 
без опадів. Нічна температура 
становитиме +17...+21°C, ден-
на +27...+32°C. 12 липня змін-
на хмарність, передбачається 
дощ. Температура повітря вночі 
+16...+18°C, вдень +22...+25°C. 
13 липня хмарно з прояснен-
нями, очікуються опади. Вночі 
+14...+17°C, вдень +21...+25°C. 

У Києві 11 липня змінна 
хмарність, дощ не прогнозують. 
Температура вночі +18…+22°C, 

вдень +29...+32°C. 12 липня по-
хмуро, ймовірні опади. Вночі 
+19…+20°C, вдень +25...+29°C. 
13 липня переважно ясно, сухо. 
Температура повітря вночі 
+15...+18°C, вдень +24...+27°C.

У східних регіонах 11 липня 
переважно ясно, без опадів. Уно-
чі +17...+22°C, вдень +26…+30°C. 
12 липня сонячно, дощ не очіку-
ється. Вночі +17...+23°C, вдень 
+28...+31°C. 13 липня змінна 
хмарність, сухо. Вночі +20...+24°C, 
вдень +27...+31°C. 

У південних областях 11 
липня сонячно, опадів не очі-
кується. Температура повітря 
вночі становитиме +22...+24°C, 
вдень +25...+27°C. 12 липня ясно, 
сухо. Температура повітря вночі 
+22...+24°C, вдень +26...+28°C. 13 
липня сонячно, дощів не про-
гнозують. Нічна температура 
+22...+24°C, денна +25...+28°C. 


