У Москві розкрили аферу з
фальшивими дисертаціями

Вкладникам «Таврики»
повернули майже 250 млн.

У Москві розслідують скандал у державному педагогічному університеті. Під час перевірки цього вишу
з’ясувалося, що там захистили десятки фальшивих
дисертацій. За результатами перевірки, обсяг списаного
тексту в псевдонаукових роботах доходив до 90%. Загалом фахівці перевірили 25 кандидатських і докторських
дисертацій і майже у кожній із них знайшли посилання
на неіснуючі публікації, а сім робіт виявилося повним
плагіатом.

Вкладникам банку «Таврика» з 18 січня 2013 року
виплачено 246,7 мільйона гривень відшкодування
коштів за вкладами. Про це повідомляє відділ зв’язків із
громадськістю та міжнародними організаціями Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб. Банк «Таврика»
виплачує вклади протягом дії тимчасової адміністрації
в межах суми, що гарантується фондом. На сьогодні
розмір відшкодування коштів за вкладами становить
200 тисяч гривень.

Голова Волинської облради Володимир ВОЙТОВИЧ:

Представницький орган області
працює на результат
Завершився другий рік діяльності
Волинської обласної ради шостого
скликання. Згідно з законом про
місцеве самоврядування, голова
головного представницького органу краю має озвучити підсумки роботи в році, що минув. Володимир
Войтович звітуватиме про діяльність Волиньради у 2012-му на сесії
15 лютого. З основними пунктами
свого звіту Володимир Іванович
ознайомив журналістів на пресконференції, а також наголосив, що
повний текст документа зацікавлені волиняни можуть прочитати на
офіційному сайті облради. Загалом
Володимир Войтович окреслив
минулий рік як позитивний і продуктивний, зауваживши, що різні
політичні сили навіть у конфліктних
питаннях знаходили порозуміння.
— Працювали злагоджено, за
звітний період відбулося шість сесій
і одинадцять пленарних засідань,
було прийнято 372 рішення. Правда,
перед парламентськими виборами
трибуна в сесійній залі перетворилася на місце політичної агітації для
кандидатів у народні депутати, яких
було 25, — зауважив Володимир
Іванович. — У цілому діяльність облради проходила в правовому полі,
про що свідчить те, що лише на два
її рішення подано протест прокурора. Ці рішення стосуються надання
гірничого відводу ТзОВ «Артіль» і
підтвердження права користування
земельними ділянками підприємством СЛАТ «Тур» Ковельського району. Приймаючи їх, ми насамперед
керувалися бажанням створити нові
робочі місця й отримати джерело
надходжень в обласний бюджет.
За словами голови Волиньради,
справно працювали одинадцять постійних комісій, але не завжди їхні
рішення підтримували як основу
проекту на сесії.
— У нас немає підстав не довіряти комісіям, — наголосив Володимир Войтович. — Тому під час
особистих зустрічей із депутатами,
керівниками фракцій я буду переконувати їх більше довіряти профільним комісіям. Вони детально
вивчають питання, і якщо приймати
їхні проекти рішень без заперечень,
то сесії не будуть такими завантаженими.
Проблемним у звітному періоді
залишалося питання фінансування
у повному обсязі обласних програм.

— Прийнято 84 цільові регіональні програми, з обласного бюджету фінансувалося 38, на їх виконання спрямовано 49,5 мільйона
гривень, — повідомив керівник облради. — Зокрема, на фінансову підтримку підприємств агропромислового комплексу області у 2012 році з
місцевих бюджетів скеровано майже 16 мільйонів гривень. В області
третій рік успішно реалізовується
регіональна програма запобігання
та лікування серцево-судинних захворювань «Волинькард», на фінансування якої з обласного бюджету минулого року спрямовано 1,4
мільйона гривень. Із держбюджету
виділено 35 мільйонів для закупівлі
магнітно-резонансного томографа
й ангіографа. Понад 9,5 мільйона з
обласної казни спрямовано на закупівлю інсуліну в рамках цільової
програми «Цукровий діабет». Щоб
прийняті програми отримували фінансування, їх ініціатори та виконавці мають це контролювати.
Додаткові гроші на соціальноекономічний розвиток регіону вдається залучати у різних конкурсах.
— Громади сіл і міст беруть активну участь у конкурсах проектів,
— радіє Володимир Войтович. —
Так, 7% усього бюджету Всеукраїнського конкурсу проектів місцевого
самоврядування пішли на Волинь,
маємо дев’ять переможців. Понад

сорок сільських громад залучили
кошти за проектами ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Ще два проекти — розвиток
санаторію «Пролісок» і запровадження альтернативної освіти в Горохівському і Турійському районах
— співфінансуватимуться у межах
транскордонного співробітництва.
А ще обласна рада наповнює
бюджет, управляючи комунальним
майном.
— За результатами минулого
року планові власні надходження
до обласного бюджету виконані на
102,5%, обсяг перевиконання — 5,9
мільйона, — сказав голова Волиньради. — Оренда комунального майна принесла близько одного мільйона гривень, 982 тисячі надійшло
від продажу. На сьогодні маємо 154
об’єкти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
області, минулого року додалося
п’ять об’єктів. Ми не тримаємося за
майно, а хочемо, щоб воно давало
віддачу. Зокрема, оренда дає змогу
зберегти майно від пошкодження та
розкрадання, сприяє розвитку малого та середнього бізнесу, створенню
нових робочих місць. І головне — є
надійним джерелом поповнення обласної казни коштами від сплати за
користування цим майном.
Ярина КИСЕЛЬОВА

«Свобода» не могла підтримати кандидатуру Лазорка від «УДАРу»

О

станнім часом у волинських
ЗМІ з’явилися заяви деяких
керівників обласної організації політичної партії «УДАР» про те, нібито ВО «Свобода» в Луцьку зайняла
принципову позицію і відмовилася
від переговорів задля визначення
єдиного кандидата на проміжних
виборах до Волинської обласної
ради. І саме це, мовляв, змусило
«УДАР» висувати на цих виборах у
місті Луцьку власного кандидата.
Насправді принципова позиція
ВО «Свобода» полягала в тому, що
по Луцьку від опозиційних сил має
йти кандидат, який власне й представляє опозицію. Інформація про
нібито відмову ВО «Свобода» від переговорів задля визначення єдиного
кандидата на проміжних виборах
до обласної ради по Луцьку повністю спростовується фактами досягнутих домовленостей між трьома
опозиційними політичними силами
нашого краю — ВО «Свобода», ВО
«Батьківщина» та «Фронтом Змін»
— щодо висунення єдиного узгодженого кандидата по Луцькому виборчому округу №37 — члена ВО «Свобода» Святослава Боруцького.

Згідно з цими ж домовленостями, єдиним узгодженим кандидатом
по Турійському виборчому округу
№29 визначений член «Фронту Змін»
Валерій Міщук. Політичні домовленості стосовно обох узгоджених опозицією кандидатів скріплені підписами голів трьох обласних партійних
організацій.
Чіткість позиції ВО «Свобода»
в питанні висунення узгодженого
кандидата на проміжних виборах до
облради пояснюється тим, що обласна організація партії «УДАР», на
наш погляд, зробила ставку на лобіювання кандидата, якого не можна
назвати представником опозиційної
політсили.
Висунутий на проміжних виборах по Луцьку партією «УДАР» навіть не член цієї партії, а позапартійний бізнесмен Олександр Лазорко є
головою правління ПАТ «Укртранснафта», а за інформацією ЗМІ —
ставлеником одного з найкрупніших
вітчизняних олігархів Ігоря Коломойського.
Це автоматично унеможливлює
ведення будь-яких переговорів із
обласним осередком партії «УДАР»

щодо погодження такого кандидата. «Свобода», як націоналістична,
позасистемна й антиолігархічна політична сила, не могла піти на компроміс із партією «УДАР» у питанні
підтримки на виборах Олександра
Лазорка — людини, що має стосунок
до групи Коломойського.
ВО «Свобода» вважає недопустимою позицію підтримування
представника монополістичної групи «Приват». Будь-які домовленості і компроміси навколо висунення
кандидатури Олександра Лазорка
означали би здачу інтересів лучан.
Тому «Свобода» узгоджувала позиції з дійсно опозиційними в нашій
області «Батьківщиною» та «Фронтом Змін», у результаті чого висунула кандидатом на проміжних виборах до обласної ради по Луцькому
виборчому округу №37 Святослава Боруцького. Саме він є єдиним
кандидатом у цьому окрузі від опозиційних сил нашого краю — «Свободи», «Батьківщини» та «Фронту
Змін».
Прес-служба Волинської
«Свободи»

36%

У стількох опитаних кадровим
порталом hh.ua українців дорога
на роботу в громадському транспорті забирає близько години.
Чверть респондентів витрачає
на це 30 хвилин, а 16% — понад
годину.
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Події

Прокуратура виявила порушення в роботі
устилузьких митників

В

олодимир-Волинською міжрайонною прокуратурою проведено перевірку додержання вимог Митного кодексу України й
інших нормативно-правових актів
службовими особами митного поста «Устилуг» Ягодинської митниці при здійсненні митних оглядів
(переоглядів) товарів, транспортних засобів, а також при розпорядженні товарами та транспортними засобами, не пропущеними на
митну територію України.
Як повідомили у прес-службі
прокуратури області, перевіркою
встановлено непоодинокі випадки проведення посадовими
особами митних органів оглядів
товарів і транспортних засобів за
відсутності достатніх підстав для
їх проведення. У результаті таких
дій посадових осіб збільшується
кількість безрезультатних оглядів
і виникає зайва тяганина при проходженні митного контролю фізичними особами.
Виявила перевірка й порушення у роботі складів митних органів
на території митного поста «Устилуг». На цих складах зберігаються
автомобілі, цигарки, запасні час-

тини до автомобілів та інші товари, термін зберігання яких, відповідно до вимог Митного кодексу
України, закінчився. Будь-яких
заходів задля вирішення питання
про подальше перебування цих
товарів на складі митного органу
посадові особи митниці не вживають.
На усунення виявлених порушень закону Володимир-Волинським прокурором внесено
подання начальнику Ягодинської
митниці. За наслідками його розгляду за неналежне виконання
своїх обов’язків чотирьох службовців митниці притягнуто до
дисциплінарної відповідальності.

Торфокрихта для волинських споживачів
подешевшала в чотири рази

Г

олова Волинської облдержадміністрації Борис Клімчук повідомив, що з 1 лютого 2013 року
оптово-відпускна ціна на торфокрихту виробництва ДП «Волиньторф» для волинських споживачів

(бюджетних установ, комунальних
підприємств і населення) становитиме 50 гривень за тонну продукції. Порівняно з січнем 2013 року
ціну для волинських споживачів
знижено більше як у чотири рази.
Торфокрихта як місцевий вид
палива використовується для опалення та підігріву води у багатьох
бюджетних установах Волині, а
також окремими індивідуальними споживачами — для обігріву
осель. Суттєве зменшення ціни на
цю продукцію дасть змогу бюджетам різних рівнів переорієнтувати
кошторисні видатки утримання на
видатки розвитку. А для населення це пряма економія сімейних
бюджетів.

Луцьк потопав у воді

Т

акий вигляд має вулиця Гулака-Артемовського, що у Луцьку, після кожного дощу. 31 січня
«озеро» збільшилось у розмірах за
рахунок танення снігу. Вода сягала
сантиметрів 50, в окремих місцях
— більше. Це добряче було видно
по руху авто, які намагалися подолати цю ділянку. Перебратися
на другий бік дороги можна було
лише зробивши добряче коло.
Зауважимо, донедавна вся ця
вода перетікала у підвал будинку
№25. Тут уже її рівень сягав метра.
Про це добре знають комунальники, та десятки років нічого не робили. Їх не хвилювало, що таким
чином вода підмиває будинок і не

виключено, що він колись просто
може завалитися. Приклад халатного ставлення до житла ми вже
маємо.

 ПОГОДА

У західних областях 7 лютого мінлива хмарність, без опадів.
Температура вночі 0...+2°C, вдень
+2...+6°C. 8 лютого похмуро, дощ
із мокрим снігом. Уночі -3...-2°C,
удень 0...+1°C. 9 лютого похмуро,
мокрий сніг. Температура вночі
-2...0°C, вдень 0...+1°C.
У північних регіонах 7 лютого похмуро, невеликий дощ.
Температура вночі 0...+1°C, вдень
+4...+6°C. 8 лютого хмарно, місцями дощ. Вночі +1...+2°C, вдень
+5...+9°C. 9 лютого буде похмуро,
дощ. Нічна температура +5...+7°C,
денна становитиме +9...+11°C.
У Києві 7 лютого буде хмарно, без опадів. Нічна температура
+1...+3°C, денна +6...+8°C. 8 лютого прогнозують похмуру погоду,

невеликий дощ. Уночі +2...+4°C,
вдень +8...+10°C. 9 лютого хмарно, дощитиме. Температура вночі
+4…+6°C, вдень +7...+9°C.
У східних регіонах 7 лютого буде похмуро, дощ із мокрим
снігом. Уночі -1...-2°C, вдень
+1...+3°C. 8 лютого похмуро,
опадів не прогнозують. Уночі
0...+2°C, вдень +6...+8°C. 9 лютого похмуро, дощ. Вночі +1...+2°C,
вдень +5...+8°C.
У південних областях 7 лютого похмуро, дощ. Температура
вночі +3...+5°C, вдень +5...+8°C. 8
лютого похмуро, дощитиме. Вночі +5...+7°C, вдень +9...+11°C. 9
лютого хмарно, йтиме невеликий
дощ. Нічна температура +5...+7°C,
денна +8...+11°C.

