19 тонн паливно-мастильних
матеріалів затримали на кордоні
Автомобіль із понад 19 тоннами паливно-мастильних матеріалів зупинив прикордонний наряд спільно зі зведеною
мобільною групою на контрольному посту «Новоайдар».
Під час перевірки з’ясувалося, що водій, громадянин України, перевозив пальне з н. п. Старобільськ у н. п. Бахмутівка без наявного дозволу на переміщення цього товару.
Попередня сума оцінки товару склала близько 260 тисяч
гривень.

7,5

стільки мільйонів євро отримав
«Львівводоканал» на реконструкцію очисних споруджень
та будівництво біогазової станції. Мета проекту — поліпшити
очищення стічних вод.

Завдяки судовій реформі всі 7,5 тисячі суддів пройдуть
процедуру оцінювання, яка дозволить виявити корупціонерів і непрофесіоналів. Про це сказав Президент
України Петро Порошенко на зустрічі з делегацією
голів парламентів Данії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литви,
Норвегії, Фінляндії та Швеції (NB8), яка перебуває в
Україні зі спільним робочим візитом, передає «УНН».

У батьків керівника та
інспектора Рівненської митниці
знайшли 1,5 мільйона гривень
Інспектора МП «Рівне-Центральний» Рівненської митниці Руслану
Полюхович та начальника митниці Олега Вавровського звинувачують у
розтраті державного майна та корупції
В епіцентрі скандалу начальник Рівненської митниці Олег Вавровський опинився ще наприкінці
минулого року. Його звинувачують
у використанні службового автотранспорту у власних цілях. За цим
фактом порушили кримінальне провадження. Крім того, є інформація і
про, м’яко кажучи, непрозору діяльність брокерів, пов’язаних із головним митником області, про це повідомляє «ЧаРівне».
Руслану Полюхович підозрюють у тому, що вона на прохання
свого керівника здійснювала митне
оформлення транспортних засобів
без виявлення порушень вимог чинного законодавства.
Як повідомили в ГУ ДФС у Рівненській області, обшук у квартирах
батьків митників провели на підставі ухвал слідчого судді м. Києва,
у рамках досудового розслідування.
У підозрюваних вилучили заховані в
сховках гроші в еквіваленті 1 515 833
гривень (59,7 тис. доларів США
та 1,15 тис. євро). Як зазначає заступник начальника відділу власної
безпеки при ГУ ДФС у Рівненській
області ГУВБ ДФС України Андрій
Ваховський, з квартир митників вилучили також речі, які мають значення для вказаного кримінального
провадження та можуть бути доказами.
Начальник Рівненської митниці
ДФС Олег Вавровський, який наразі перебуває на лікарняному, стверджує, що вилучені ДФС гроші, не
його, а збереження батьків. За його
словами, працівники власної безпеки ДФС прийшли до помешкання
його батьків вранці, нічого не пояснивши, розпочали обшук. Вавровський вважає, що такі дії з боку
Фіскальної служби є психологічним
тиском на нього та його родину.
— О сьомій ранку до моїх батьків прийшли працівники власної
безпеки Фіскальної служби. Здається, там також були представники з
Києва, — розповідає Олег Вавровський. — Курував діями Ваховський
Андрій Миколайович — заступник
начальника відділу власної безпеки

Події

В обласних адміністраціях вводиться
посада заступника голови з
децентралізації

К

абінет Міністрів ухвалив відповідну постанову.
«Своїм рішенням Кабінет Міністрів регламентував структуру
місцевих державних адміністрацій
і привів її до спільного знаменника. Тепер вона чітко лягла в загальну вертикаль влади. Це значний
крок вперед у децентралізації,
який наближає момент повного
впровадження реформи по всій
країні та окреслює модель нової,
європейської системи влади», —
розповів Міністр регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства
України Геннадій Зубко.
За словами Геннадія Зубка,
одна з основних новацій постанови — впровадження посади
профільного заступника голови
державної адміністрації з децен-
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ГУ Фіскальної служби у Рівненській
області. — Вони прийшли до квартири моїх батьків, які проживають
на Гагаріна, з ухвалою Шевченківського суду м. Києва, в якій наводиться аргумент, що вони не знають
мого місця проживання.
Вони сказали, що посилаються на заяви свідомих громадян, що
нібито я ховаю кошти в оселі своїх
батьків. По-перше, вони не показали
цих заяв та заборонили моїм батькам будь-куди дзвонити, і почали
проводити обшук. Батьки кажуть:
давайте покличемо Олега. На що
працівники Фіскальної служби відмовили.
Також моїм батькам повідомили,
що начебто мене десь закрили. Батькам стало зле.
Олег Вавровський каже, що його
рідним довелося викликати швидку
допомогу. За його словами, це залякування особисто його та родини.
— Найголовніше, що копалися
в речах, які мені не належать. Я там
вже 20 років не проживаю. Все перевернули. Вилучили грошові збереження батьків. Такі збереження в
кожного є. То в чому кримінал? —
питає Вавровський. — Після обіду я
приїхав туди, але вже нікого не було.

Зараз Олег Вавровський готує
зі своїм адвокатом скаргу щодо дій
працівників Фіскальної служби до
прокуратури, голови Фіскальної
Служби України Романа Насірова.
Також планує скаржитися на суддю,
який ухвалював рішення про обшук.
— Мають вирішити, чи арештовувати ці гроші, чи залишати їх вилученими, — додає Вавровський.
— А я буду відстоювати своє право.
Ці гроші не були мічені. Це гроші
мого батька. Він продав квартиру,
незакінчене будівництво, в нього є
пенсія, є рахунок в банку, з якого він
отримує дивіденди. Юридично обшук проводився з порушеннями.
Як зазначили «РВ» у ДФС, кримінальне провадження, яке стосується
Олега Вавровського щодо зловживання службовим становищем, розслідується вже два місяці.
За ствердженням ДФС, кошти,
вилучені в квартирі батьків та в
квартирі інспектора МП «РівнеЦентральний» Рівненської митниці
Руслани Полюхович, належать Олегу Вавровському. Також зазначають,
що батько та мачуха начальника
Рівненської митниці не працюють, а
тому не можуть мати таких великих
статків.

З приходом весни українців чекає чергове підвищення тарифів на електроенергію — це буде третій
етап запровадженого навесні 2015-го року поетапного підвищення тарифів

ротягом 2016-го року ціна на
електроенергію зростатиме двічі: наступне за весняним підвищення станеться 1 вересня і триватиме
до 28 лютого 2017 року — це буде 4-й,
як планувалося, передостанній етап.
Поетапне підвищення тарифів
на електроенергію для населення
запроваджено Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг (НКРЕКП) по-
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тралізації. Він опікуватимуться
реформою на місці та контролюватиме її хід.
Постанова удосконалює координацію взаємодії органів місцевої
та центральної влади та окреслює
зрозумілу зону відповідальності
місцевих адміністрацій. Це дозволить зробити роботу МДА більш
ефективною.
Нагадаємо, Мінрегіон впроваджує ключову реформу країни —
децентралізацію. Вона передбачає
передачу повноважень на місця,
реформування місцевого самоврядування та збільшення його
повноважень.
Раніше Мінрегіон запустив
систему рейтингової оцінки діяльності ОДА, яка дозволяє
об’єктивно оцінювати роботу обласних голів.

У Польщі не вистачає кваліфікованих
працівників

З 1 березня зростуть тарифи на електроенергію
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Під час судової реформи
всі 7,5 тис. суддів пройдуть
процедуру оцінювання

становою від 22.02.2015 за № 220.
Державний регулятор вирішив
піднімати тарифи для населення в
п’ять етапів — до економічно обґрунтованого рівня. Що з того вийшло, стане зрозуміло, якщо проаналізувати вал неплатежів та
зростаючі обсяги перехресного субсидіювання одних споживачів за рахунок інших.
З 1-го березня по 31 серпня 2016
року найбільш економні міські споживачі (до 100 кВт-годин на місяць)
сплачуватимуть по 57 копійок за
кВт-годину (з ПДВ), тоді як нині
платять по 45,6 коп.
За обсяг, спожитий понад 100
кВт-годин і до 600, тариф зросте до
99 копійок, тоді як нині діє тариф —
78,9 копійки.
За обсяг, який перевищує 600
кВт-год на місяць, платити доведеться по 1,56 грн за кВт-годину, тоді як
нині — 1,479 грн.
Для сільського населення діятимуть такі ж тарифи, як і для міських
мешканців, але мінімальний обсяг
споживання для них, як і тепер, буде

на 50 кВт-год більшим, ніж для міських мешканців — 150 кВт-год на місяць за ціною по 57 копійок за кВтгодину (з ПДВ).
Якщо ж помешкання обладнане електричною опалювальною
установкою у встановленому порядку, тобто, за процедурою і за
згодою енергопостачальної компанії
(обов’язково треба замовляти проект), там протягом опалювального
сезону діятимуть більш лояльні тарифи:
З 1 березня по 30 квітня 2016
року за обсяг, спожитий до 3600 кВтгод на місяць, тариф становитиме 57
коп. (з ПДВ), тоді як нині споживачі
платять по 45,6 коп.
За обсяг, спожитий понад 3600
кВт-год на місяць — по 1,56 грн, а
нині — 1,479 грн.
Такі ж тарифи (57 коп. і 1,56 грн)
діятимуть і для споживачів, які проживають у негазифікованих багатоквартирних будинках і де відсутні
чи не функціонують системи централізованого теплопостачання (в
тому числі й у сільській місцевості).

ричини — невідповідність
освіти претендентів на вакансії та масова міграція за кордон.
На польському ринку праці все
виразніше формується проблема
невідповідності професійної компетентності працівників та вимог
ринку праці. Майже половина
польських фірм відчуває проблеми з пошуком працівників на конкретні вакансії.
«41% компаній, які взяли
участь в опитуванні, заявили, що в
2015 році не могли знайти працівників на свої вакансії. У порівнянні з 2014 роком, число фірм з такими проблемами зросло на 8%»,
— пише агентство ManpowerGroup
у своїй доповіді «Брак талантів
2015».
Список фахівців, яких потре-

бують фірми, протягом останніх
років залишається таким самим:
кваліфіковані фізичні працівники,
торгові представники, інженери,
техніки, водії, бухгалтери, програмісти.
Причиною проблем між ринком праці та співробітниками є
невідповідність освіти більшості
претендентів до вимог компаній.
«Польська освіта не встигає змінюватися відповідно до вимог
польського ринку праці», — пише
агентство ManpowerGroup.
Інша причина — це масова міграція фахівців (наприклад, професійних кухарів у Польщі залишилося небагато — більшість їде
за кордон), інформує «Польське
радіо».

Громадянам «відкрито двері» до
Антикорупційного бюро

П

ершого лютого в Національному антикорупційному бюро
України у тестовому режимі розпочала роботу безкоштовна телефонна лінія 0-800-503-200 для
більш тісної взаємодії з громадськістю.
Зателефонувавши за цим номером, громадяни можуть залишати
звернення (пропозиції, зауваження, заяви, скарги), запити на отримання публічної інформації, отримувати інформацію про діяльність
НАБУ, дізнаватися графік роботи
громадської приймальні, а також
повідомляти про кримінальні корупційні правопорушення.
Повідомлення
громадян,
отримані працівниками Бюро в

телефонному режимі, будуть належним чином зареєстровані,
оформлені та передані для опрацювання компетентним підрозділам.
Телефонна лінія працює в будні дні з 9 до 18 години. Дзвінки
безкоштовні як зі стаціонарних,
так і з мобільних телефонів. Також
у робочому режимі продовжує
працювати й міський номер для
звернення громадян (044) 246-3411.
Тестовий режим триватиме
кілька тижнів для того, щоб визначити навантаження та випрацювати ефективну взаємодію як з громадянами, так і всередині Бюро.
Наразі працює лише одна лінія.

Литва приєднується до нового
«Шовкового шляху»

П

ідписаний попередній меморандум із литовськими партнерами щодо об’єднання нового
«Шовкового шляху» з поїздом «Вікінг».
«Це означає, що в рамках нашої співпраці з Європейським Союзом і реалізації Угоди про зону
вільної торгівлі до цього Шовкового шляху буде підключена не
тільки Україна, не тільки Грузія,
Азербайджан, Казахстан і Китай,
але й країни-члени Європейського Союзу», — розповів Прем’єрміністр України Арсеній Яценюк у
вівторок, 2 лютого, під час наради
щодо прибуття експериментального потяга Україна–Грузія–Азер-

байджан–Казахстан–Китай у кінцеву точку маршруту.
«Вікінг» з Клайпеди також буде
мати можливість постачати свої
товари аж безпосередньо до Китаю, обходячи Росію», — додав він.
«Якби хтось два роки тому нам
сказав, що ми будемо обходитися
без російського газу, що ми не будемо більше залежати від Росії по
енергоносіях так, як ми залежали
протягом усієї історії незалежної
України, що ми знайдемо шлях,
як обійти російські торговельні
заборони та побудувати альтернативний транзитний шлях, мало би
хто в це повірив. Але зараз це є реальністю», — підсумував Яценюк.

