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Події

Україна посіла 73-є
місце у рейтингу
конкурентоспроможності

90,4

Україна піднялася на дев’ять позицій і посіла 73-є
місце в Індексі глобальної конкурентоспроможності
2012 року серед 144 країн. Київ утримує лідерство
серед регіонів країни. Про це йдеться в звіті,
підготовленому Фондом «Ефективне управління» за
підтримки Всесвітнього економічного форуму.

стільком відсоткам українців,
опитаних міжнародним
кадровим порталом hh.ua,
доводилося поєднувати
роботу і навчання.
Найпопулярніший спосіб —
заочне навчання (40%).

Алкогольні напої вкотре
подорожчають
Український парламент прийняв у другому читанні
законопроект №10687, згідно з яким ставка акцизу
на алкоголь підвищується на 11%, на сигарети — на
7,5%. За відповідний законопроект проголосувало 234
народних депутати при мінімально необхідних 226.
Очікується, що закон набере чинності з 1 січня 2013
року.

На Волині запрацює єдина диспетчерська
служба швидкої допомоги

Віктор Ющенко — у розшуку

У

Лідер партії «Наша Україна» ховається від однопартійців разом із
передвиборчою касою

2013-му на Волині запрацює
єдина диспетчерська служба
швидкої допомоги. Про це повідомив голова облдержадміністрації
Борис Клімчук. «Усі «швидкі», а
їх у нашому автопарку 118, будуть
обладнані GPS-навігаторами, —
сказав він. — Навігаційна система
у диспетчерській контролюватиме
рух, напрямок і місцезнаходження
машин. Швидкість обслуговування хворих зросте, проте залежатиме не від «прописки» автомобіля, а
від відстані до місця проживання
людини, яка потребує медичної
допомоги».
У планах влади — розміщен-

ня диспетчерської на базі станції
швидкої допомоги у місті Луцьку.
Борис Клімчук дав завдання сформувати весь пакет необхідних документів і розпочати підготовку
до проведення тендера для обладнання диспетчерської. Також
голова облдержадміністрації розпорядився провести обстеження
стану приміщення та розпочати
там ремонт за спонсорські кошти,
не чекаючи завершення передачі
процедури з міської в обласну комунальну власність.
Наразі у Волинській області
функціонує 27 підрозділів швидкої
медичної допомоги.

З першого грудня буде змінено назви
27 вулиць Луцька

З

першого грудня, відповідно
до пункту 1 рішення Луцької
міської ради від 30.11.2011 №16/6
«Про перейменування вулиць

міста Луцька», буде змінено назви 27 вулиць. Окрім того, виконавчий комітет прийняв рішення
від 08.11.2012 №748-1 «Про зміну
нумерації будівель у зв’язку з перейменуванням вулиць», згідно
з яким буде змінено нумерацію
окремих будівель на цих вулицях.
Жителям вулиць, що будуть
перейменовані, необхідно звернутися до ЖКП за місцем проживання. Там організовано прийом
громадян, під час якого фахівці
нададуть консультаційну та практичну допомогу в переоформленні
документів у зв’язку з перейменуванням вулиць.

На День студента у Ківерцях «замінували»
вокзал

Я

к тільки у Ківерцівський РВ
УМВС України у Волинській
області по телефону від невідомого чоловіка надійшло повідомлення про те, що в приміщенні залізничного вокзалу в місті Ківерці
закладено вибуховий пристрій, на
місце відразу виїхали фахівці Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру, спеціалісти
кінологічної служби та слідчо-оперативна група.
— Знадобилося менше двох
годин, щоб обстежити будівлю
вокзалу та прилеглу територію і
встановити особу жартівника, —
розповів заступник начальника —
начальник міліції громадської безпеки УМВС України у Волинській
області Тарас Пазин, який безпосередньо прибув на місце події.
— На щастя, інформація про замінування не підтвердилася, тож
вибухових пристроїв не виявили.
Варто відзначити, що оперативно
проведені працівниками міліції

заходи не допустили змін у розкладі руху поїздів.
Завдяки злагодженим діям
правоохоронців особу зловмисника, який повідомив про замінування вокзалу з таксофона, вдалося
встановити протягом двох годин.
Псевдомінером виявився 23-річний місцевий житель. Добряче
відсвяткувавши День студента,
молодик вирішив таким чином
розважитися.

Власника українських банків судитимуть
за розкрадання державних коштів

Г

оловним слідчим управлінням
Служби безпеки України завершено розслідування кримінальної справи щодо розкрадання
619 мільйонів 589 тисяч гривень
державних коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб власником банків «Європейський»,

«Національний стандарт», «Володимирський» та іншими особами.
Про це повідомили у прес-службі
СБУ.
За час розслідування кримінальної справи, яка налічує 438 томів, слідчими СБУ виконано понад
1500 слідчих дій, зокрема допитано 1145 осіб. 15 особам висунуто
обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ст. 190, 191, 209,
358 і 366 ККУ. Накладено арешт на
майно обвинувачених на понад
280 мільйонів гривень. Троє фігурантів цієї кримінальної справи
перебувають під вартою. Власника
банків Павла Борулька оголошено
у міжнародний розшук.
Справу передано до Генеральної прокуратури України для затвердження обвинувального висновку та скерування її до суду.

Політрада партії «Наша Україна»
так і не відбулася минулої суботи
в Києві. Причина — порушення
статуту партії її першою особою —
екс-президентом України Віктором
Ющенком, який ховається від
партійного активу чи то в закарпатській резиденції, чи то за кордоном, пише «Аргумент».
За інформацією «Аргументу»,
політрада мала відбутися 17 листопада в київському офісі «Нашої
України». Порядок денний — заслуховування звіту виконкому партії
про фінансові витрати на проведення парламентської виборчої кампанії-2012. І злободенне для «Нашої
України» з початку 2009 року питання про погашення «поточної» заборгованості партії перед її «апаратниками».
Втім, захід не відбувся. Як виявилося, проведення засідання зірвав Петро Андрійович Ющенко,
брат екс-президента України Віктора Ющенка, почесного голови
партії. Напередодні зібрання Петро
Ющенко персонально обдзвонив голів обласних партійних організацій,
зажадавши, щоби представники з
регіонів не з’явилися до Києва. В результаті цього політрада не зібралася з причини відсутності кворуму. А
ті делегати з регіонів, які все ж приїхали у столицю, змогли провести
лише нараду без організаційних висновків.
На тлі чергової поразки НУ у виборчій кампанії партійні «низи» цікавило три запитання:

1. Коли Київ відшкодує борги
перед регіональними структурами
партії (з 2009 року «набігло» близько
80 мільйонів гривень)?
2. Куди поділися 30 мільйонів доларів, витрачених на виборчу кампанію-2012?
3. Куди подівся (де наразі перебуває) лідер партії Віктор Андрійович Ющенко?
На перше запитання глава виконкому НУ Олександр Ярославович Ропотенко відповісти не зміг.
Лише нещодавно п’ять обласних організацій НУ (всі — з Західного регіону) отримали в рамках погашення
боргів від «центру» по 200 тис. гривень. Цих грошей ледве вистачило
на погашення штрафних санкцій
(пені) перед Пенсійним фондом.
Але не самого «тіла» боргу, тож пеня
знову зростає. 200 тисяч на п’ять областей — це один мільйон гривень, а
де ще 79 мільйонів? На це запитання
голова виконкому відповіді не має, в
кулуарах наради киваючи на Ющенка, мовляв, з запитаннями — до нього, а в мене грошей немає.
Друге запитання виходило з першого: якщо, згідно з оцінками політологів, реклама виборчої кампанії
НУ обійшлася партії не менше як у
30 мільйонів доларів, то яким чином
і ким витрачалися гроші, яке їх джерело? Це хвилює «низи» ще й тому,
що на виборах-2012 «Наша Україна»
влізла у нові борги, не заплативши
своїм штабам, членам комісій і спостерігачам у регіонах ані копійки (в
середньому на область припадає від
1,5 до двох мільйонів гривень боргу

перед людьми). Ропотенко нічого
не прояснив, заявивши колегам, що
через Центральний штаб НУ пройшло всього 100 тисяч гривень. Це,
мовляв, і є бюджет виборчої кампанії «Нашої України». Це на тлі того,
що один тільки «свіжий» позов Національної радіокомпанії України до
партії (борги за рекламу) — на суму
в 460 тисяч гривень.
Третє запитання — де Ющенко?
«Низи» обурені тим, що Віктор Андрійович після виборів зник: жодного підбиття підсумків, звернення до
соратників, аналізу того, що сталося,
орієнтирів на майбутнє.
А ще на політраді хотіли розібратися в «брудній» ситуації — фактично зраді «верхів», коли за дві
доби до виборів із Центрального
виборчого штабу НУ (керував ним
той же Ропотенко) керівникам обласних виборчих штабів політсили
надійшла вказівка відкликати своїх
спостерігачів і членів комісій, передавши їхні повноваження іншим
людям. «Іншими людьми» раптом
виявилися представники Партії регіонів.
Там, де керівники обласних
штабів збунтувалися після таких
вказівок, «ворог не пройшов». Але
в багатьох областях центру та південного сходу України ця підміна
таки відбулася. Заміна спостерігачів
і членів комісій супроводжувалася
чистої води криміналом: наприклад,
Дніпропетровський обласний штаб
подав заяву до прокуратури про те,
що документи про відкликання спостерігачів від НУ були кимось підроблені. І вже на підставі цих підробок
на дільниці зайшли представники
політичних супротивників. А напередодні до Дніпропетровська теж
телефонували з Києва, вимагаючи
«добровільного» відкликання спостерігачів.
Підсумовуючи все викладене:
в «Нашій Україні» дві проблеми —
зрада «верхів» і зникнення партійної
каси. Обидві ці проблеми — з кримінальним душком: у першому разі
фігурує підробка документів, у другому — стаття 159-1 КК (порушення порядку фінансування виборчої
кампанії кандидата, політичної партії чи блоку).
А спроби «очистити» й «оновити» партію, які затіває голова її політради Сергій Бондарчук, впираються в сімейство Ющенків, для яких
партія стала (і була) інструментом
для вирішення суто сімейних проблем і завдань.

Таки збудують новий притулок для бездомних собак

В

ироблення
проектно-кошторисної документації притулку
для тварин перебуває на етапі завершення. Про це розповіла голова
громадської організації «Волинське
товариство захисту тварин» Дана
Новарчук.
За її словами, з державного бюджету на його спорудження має
надійти три мільйони гривень. Новий притулок знаходитиметься на
вул. Мамсурова, де зараз діє тимчасовий, і вміщатиме 500-700 тварин.
— Гроші мали отримати уже 20
грудня, — каже Дана Новарчук, —
але ми відмовилися, бо не встигли б
їх використати до нового року, тому
переписали на наступний рік. Допомагає нам у реалізації цього проекту
польська сторона — вони профінансують соціальну рекламу стосовно
притулку й придбають комп’ютер,
адже, відповідно до стандартів, повинна бути реєстраційна база для
обліку тварин. Крім того, вони нам
допомагають консультаціями щодо
спорудження притулку, адже тут також є свої нюанси, щоб потім не довелося його перебудовувати. І якщо

раніше ми і комунальне підприємство «Спецкомунтранс» були окремо, то тепер об’єднаємося.
За її інформацією, нове комунальне підприємство займатиметься
відловом, стерилізацією і реєстрацією тварин. І якщо раніше на це міська влада виділяла 250 тисяч гривень
у рік, то наступного року потреба у

коштах збільшиться наполовину.
Крім того, Луцьк має отримати від Євросоюзу півтора мільйона
євро на реалізацію проекту з благоустрою місцевого зоопарку. 10%
від зазначеної суми, відповідно до
проекту, має профінансувати міська
рада.
Людмила ШИШКО

