
Корупційні схеми в структурі 
МВС існували у всіх можливих 

варіантах: від ненадходження ко-
штів до бюджету, переплат заробіт-
ної плати, зайвого списання пально-
го на непрацюючий автотранспорт, 
недостач і закінчуючи відвертими 
крадіжками. 

Про це пише міністр внутріш-
ніх справ Арсен Аваков у соцмережі 
Facebook: «У ГУ МВС у Київській 
області надання громадянам адмі-
ністративних послуг, пов’язаних 
із реєстрацією, перереєстрацією і 
зняттям із обліку транспортних за-
собів, протягом 2012–2013 років 
здійснювалося центрами надання 
послуг при УДАІ без оплати їх вар-
тості. Внаслідок чого державним 
бюджетом недоотримано коштів на 
загальну суму 13,6 млн грн. У чиїх 
кишенях осіли вказані кошти, наразі 

з’ясовує слідство. У цьому ж ГУ МВС 
не підтверджено видачу та списання 
бензину в кількості 364,3 тис. л на 
суму 3,3 млн грн». 

У ГУ МВС у місті Києві, за слова-
ми Авакова, встановлено недостачу 
бронежилетів та спеціальних засо-
бів на загальну суму 2,7 млн грн, а 
одне з приміщень було передано в 
оренду ПАТ «Брокбізнесбанк» за за-
ниженою вартістю, внаслідок чого 
недоотримано понад 1,6 млн грн. 

«УМВС у Чернівецькій області 
взагалі використано 3,8 млн грн на 
реконструкцію будівлі, що не нале-
жала органам внутрішніх справ», — 
ідеться у дописі. У Головному управ-
лінні Державної міграційної служби 
в Одеській області нарахування над-
бавок стимулювального характеру 
здійснювалося бухгалтерією без 
відповідних наказів у максималь-

ному розмірі. «Крадіжки та неза-
конне витрачання коштів виявлені 
навіть у дитсадках. У Чернівецькій 
області встановлено факт привлас-
нення бюджетних коштів бухгалте-
ром ДНЗ «Казка» Мірош О. В. у сумі 
96,7 тис. грн», — йдеться у звіті. 

Прем’єр-міністр України Арсеній 
Яценюк 9 грудня озвучив реформи, 
які буде проводити Кабінет Міні-
стрів. За його словами, програма 
реформ ґрунтується на коаліційній 
угоді. 

Головна мета програми — про-
вести реформи, необхідні для май-
бутнього вступу України в ЄС. 

По суті, це — план чітких корот-
кострокових дій на 2015–2016 роки, 
сказав Прем’єр. 

Україна повинна відмовитися 
від позаблокового статусу і про-
вести реформи ЗСУ за стандартами 
НАТО. 

Створити Антикорупційне 
бюро й асамблею для боротьби з ко-
рупцією. 

Зробити обов’язковою декла-
рацію доходів і витрат в електро-
нному вигляді для всіх чиновників і 
стежити за відповідністю між стилем 
життя чиновника і його доходами. 

Для боротьби з тіньовими зарп-
латами уряд буде поступово зни-
жувати оподаткування заробітної 
плати. За платню «в конвертах» ка-
ратимуть жорсткіше. 

Для малого та середнього бізне-
су можуть увести податкові каніку-
ли до 2 років. 

Реформувати МВС, створивши 
поліцію, ліквідувати «радянські де-
партаменти по боротьбі зі злочин-
ністю та корупцією». Реформувати 
ГПУ, віддавши Держбюро розсліду-
вань функції слідства та загального 
нагляду. 

Демаркацію українсько-росій-
ського кордону планують завер-
шити протягом 4 років. Для цього 
буде створено спеціальне державне 
агентство. ЄС виділятиме значні ко-
шти на це. Загальна вартість проек-

ту — близько 8 млрд грн. 
В Україні буде обов’язкове ме-

дичне страхування. 
Деякі вакцини та медичні пре-

парати будуть закуповуватися за 
системою ООН, ЮНІСЕФ. Уряд уже 
підготував законопроект, який пе-
редбачає визнання всіх препаратів, 
які пройшли реєстрацію в країнах 
ЄС, США, Японії, Канади й Австра-
лії. У такій спосіб Кабмін збирається 
боротися з корупцією при держреє-
страції та ліцензуванні ліків. 

До 2017 року Україна планує 
повністю інтегрувати українську 
енергосистему в європейську. За-
прошуватимуться інвестори зі 
США та ЄС для модернізації газо-
транспортної системи експлуатації 
українських газосховищ. На Хмель-

ницькій АЕС планують добудувати 
два блоки до 2018 року. Також зби-
раються будувати нові лінії електро-
передач. Вугілля уряд хоче закупову-
вати «по всьому світу». 

Тарифи для населення зроста-
тимуть до ринкового рівня. При 
цьому будуть рости пільги та суб-
сидії для малозабезпечених верств 
населення. 

Всі судді пройдуть переатеста-
цію, і буде проведена судова рефор-
ма. 

За наступний рік у держапараті 
буде скорочено на 10% кількість 
чиновників (включаючи лікарів, 
вчителів та інших держслужбовців). 
Чиновників найматимуть на роботу 
на підставі відкритого конкурсу. 
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Колектив КХП № 2 та влада домовилися 
спільно рятувати підприємство 

НБУ вже «надрукував» більше 
90 мільярдів гривень 
За останні кілька місяців, за оцінками НВО «Ціна 
держави», Нацбанк уже «надрукував» понад 90 млрд 
грн, і кожен наступний мільярд непокритої емісії 
підштовхує національну валюту до прірви. Про це у 
статті «Біля бюджетного провалля» для ZN.UA пише 
Юлія Самаєва. Як зазначається у матеріалі, за про-
гнозами більшості експертів, бюджетний дефіцит до 
кінця 2014-го як мінімум на 20–30 млрд грн переви-
щить узгоджений із МВФ показник (63 млрд грн). 

«Київенерго» Ахметова має 
сплатити 76-мільйонний 
борг за газ 
Прокуратура Деснянського району міста Києва 
через суд зобов’язала ПАТ «Київенерго» сплатити 
понад 76 млн грн за спожитий природний газ. 
Встановлено, що протягом листопада–грудня 
2013 року товариство отримало газ у повному 
обсязі. Однак кошти за надане блакитне паливо 
постачальнику воно й досі не перерахувало. 

363
стільки українців, які постраж-
дали під час подій Революції 
Гідності, пройшли курс лікуван-
ня в іноземних медичних за-
кладах. Про це під час брифінгу 
повідомив речник МЗС Євген 
Перебийніс.
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Ситуація на Луцькому комбіна-
ті хлібопродуктів № 2 залиша-

ється непростою: підприємство 
боргує за спожиту електроенергію, 
не здійснює розрахунків за інши-
ми платежами й не виплачує заро-
бітної плати. Загроза банкрутства 
— реальна. Зрозуміло, що праців-
ники більше ніж занепокоєні. 

Днями з представниками 
колективу КХП № 2 зустрілися 
Сергій Кошарук, радник голови 
облдержадміністрації, та Юрій 
Горбенко, директор департаменту 
агропромислового розвитку. Пра-
цівники нарікали: четвертий мі-
сяць поспіль живуть без зарплати. 
Мовляв, потерпають через непра-
вильну політику керівництва ДП, 
результатом котрої стали немалі 
борги й плачевні перспективи до-
недавна провідного волинського 
підприємства з переробки зерна. 
Як відомо, нині рахунки КХП № 2 
фактично заблоковано й справу 
розглядають у суді. 

Одначе працівники підпри-
ємства прийшли до представників 
виконавчої гілки влади краю не з 
вимогами. Радше — з проханням 
об’єднати зусилля. Відтак у розмові 
дійшли згоди, що робітникам варто 
їхати до Міністерства аграрної по-
літики та продовольства України, 
аби акцентувати на проблемах КХП 
№ 2 й добиватися від відомства на-
лежних дій. 

Нагадаємо, у квітні 2013 року 
ДП «Луцький комбінат хлібопро-
дуктів № 2» включили до перелі-
ку підприємств, які передаються 
зі сфери управління Державного 
агентства резерву до сфери управ-
ління Міністерства аграрної по-

літики та продовольства України. 
Через півроку після цього, у роз-
пал жнив, комбінат зупинився, че-
рез що не було заготовлено жодної 
тонни зерна. Як наслідок — звіль-
нення тогочасного директора. 
Зміна керівництва не дала очіку-
ваного результату — робота КХП 
№ 2 фактично призупинилася. Дві 
сотні працівників лишилися без 
зарплати. 

Аби врегулювати ситуацію, при 
облдержадміністрації створили 
робочу групу, до складу котрої уві-
йшли також представники право-
охоронних та фіскальних органів. 
Голова ОДА дав вказівку підготу-
вати лист, адресований міністрові 
аграрної політики та продоволь-
ства України Олексієві Павленку, 
з проханням розглянути питання 
передачі до сфери управління Дер-
жавного агентства резерву цілісно-
го майнового комплексу ДП «Луць-
кий комбінат хлібопродуктів № 2». 

— Це дозволило би зняти на-
пругу, яка існує, й запустити під-
приємство у роботу з нормальним 
ритмом, — підкреслив Сергій Ко-
шарук. — Треба вийти на показни-
ки у п’ять тисяч тонн переробки в 
місяць. У листопаді цього року пе-
реробили лише 2 тисячі 300 тонн. 
Якщо наші оптимістичні прогнози 
справдяться, то у лютому наступ-
ного року комбінат матиме повну 
завантаженість. Нині ж дійсно вар-
то консолідувати зусилля колекти-
ву й влади, аби врятувати одне з 
потужних підприємств зернопере-
робки у Західному регіоні, — по-
відомляє прес-служба облдержад-
міністрації. 

Янукович намагався зняти гроші в «Ощадбанку» 

Екс-президент України Віктор 
Янукович, який перебуває в між-

народному розшуку за корупцій-
ні злочини й організацію вбивств 
мирних демонстрантів на київсько-
му Євромайдані, спробував зняти 
гроші зі свого особистого рахунку 
в українському «Ощадбанку». Од-
нак, як передає інформагентство 
«ЛIГАБiзнесIнформ», ця спроба за-
знала невдачі. 

Сума, яку колишній президент 
України спробував зняти з рахунку 
та вивести за кордон, виявилася, за 
мірками в минулому найбагатшої 
людини в країні, відносно невели-
кою — 20 млн грн, або, за теперіш-
нім курсом, близько 1,33 млн дол. 
Вирішити фінансове питання Віктор 
Янукович сподівався через своїх ад-
вокатів у Києві. 

— Адвокати Януковича напра-

вили до Печерського районного 
суду клопотання про розблокування 
20 мільйонів гривень, які перебува-
ють на його рахунку в «Ощадбанку», 
— розповів на прес-конференції 
в столиці Генеральний Прокурор 

України Віталій Ярема. — Однак 
прокуратура була заздалегідь у кур-
сі цього плану та направила до суду 
відповідне подання. У підсумку кло-
потання було відхилено. 

Нагадаємо, саме Печерський 
районний суд Києва, який вважа-
ється одним із найбільш корумпо-
ваних в Україні, нещодавно при-
йняв рішення про розблокування 
рахунків іншого чиновника-втікача 
— колишнього віце-прем’єра Сергія 
Арбузова. Це стало великою непри-
ємністю для Генпрокурора Віталія 
Яреми, якого громадськість звину-
ватила в корупції та пособництві 
представникам поваленої влади. 
Сам Ярема при цьому стверджує, 
що гроші з рахунку Арбузов зняти 
не зміг, проте за іншими джерела-
ми 90% раніше арештованих коштів 
були виведені за межі України. 

Актуально

Аваков розповів, що міліція заробляла навіть на дитячих садках 

Яценюк назвав реформи, які 
проводитиме його уряд 

Станція переливання крові придбала 
сучасний апарат для плазмаферезу 

Волинська обласна станція пе-
реливання крові під час від-

критих торгів закупила сучасний 
апарат для плазмаферезу типу 
Автоферез-С. 

Про це йдеться у «Віснику 
державних закупівель». Вартість 
обладнання — 649 999,32 гривні. 

Варто зазначити, що при-
дбаний апарат для плазмаферезу 
типу Автоферез-С — це повністю 
автоматизована система, призна-
чена для проведення донорсько-
го та лікувального плазмаферезу 
(очищення крові шляхом виве-
дення забрудненої плазми) за уні-
кальною методикою фільтрації 
водночас із центрифугуванням. 
Вона дозволяє отримувати плаз-
му найвищої якості за мінімаль-
ний проміжок часу і з максималь-
ною безпекою для донора. 

За словами заступника голов-
ного лікаря станції переливання 
крові Леоніда Матвійчука, апарат 

буде доставлений до кінця року. 
На станції у відділі заготівлі кро-
ві вже є два такі апарати, але ад-
міністрація зацікавлена, щоб їх 
було більше. «Адже за його допо-
могою відбирається лише плаз-
ма, а еритроцитна маса поверта-
ється назад, тому це корисно для 
пацієнта і безболісно. Плазма ж 
потім використовується у ліку-
вальних закладах», — повідомив 
спеціаліст. 

У західних областях 11 грудня 
прогнозують невелику хмарність, 
переважно без опадів. Температу-
ра вночі -3...-1 °C, вдень +1...+3 °C. 
12 грудня буде ясна погода, опадів 
не очікується. Вночі -2...0 °C, денна 
температура 0...+2 °C. 13 грудня 
прогнозують невелику хмарність, 
без істотних опадів. Температура 
вночі -3...-1 °C, вдень +3...+5 °C. 

У північних регіонах 11 груд-
ня буде хмарно, йтиме мокрий 
сніг із дощем. Температура вночі 

-2...0 °C, вдень +1...+3 °C. 12 груд-
ня хмарно з проясненням, пере-
важно без опадів. Уночі -4...-2 °C, 
вдень +1...+3 °C. 13 грудня мінли-
ва хмарність, без істотних опадів. 
Нічна температура -6...-4 °C, ден-
на становитиме 0...+2 °C. 

У Києві 11 грудня обіцяють 
хмарну погоду, йтиме мокрий 
сніг із дощем. Нічна температура 

-2...0 °C, денна +1...+3 °C. 12 грудня 

синоптики прогнозують хмарну 
погоду з проясненням, буде сухо. 
Вночі -5...-3 °C, вдень +1...+3 °C. 
13 грудня мінлива хмарність, без 
істотних опадів. Температура 
вночі -5...-3 °C, вдень 0...+2 °C. 

У східних регіонах 11 грудня 
очікується хмарна погода, йти-
ме мокрий сніг із дощем. Уночі 

-2...0 °C, вдень +2...+4 °C. 12 грудня 
буде похмуро, йтиме дощ із мо-
крим снігом. Нічна температура 

-1...+1 °C, вдень +1...+3 °C. 13 груд-
ня хмарно, місцями мокрий сніг. 
Уночі -2...0 °C, вдень 0...+2 °C. 

У південних областях 
11 грудня хмарна погода, йтиме 
дощ. Температура вночі -1...+1 °C, 
вдень +2...+4 °C. 12 грудня хмарно 
з проясненнями, без опадів. Уночі 

-3...-1 °C, вдень +1...+3 °C. 13 груд-
ня мінлива хмарність, без істот-
них опадів. Нічна температура 

-3...-1 °C, денна +2...+4 °C. 

 ПОГОДА


