
В епіцентрі скандалу началь-
ник Рівненської митниці Олег Вав-
ровський опинився ще наприкінці 
минулого року. Його звинувачують 
у використанні службового авто-
транспорту у власних цілях. За цим 
фактом порушили кримінальне про-
вадження. Крім того, є інформація і 
про, м’яко кажучи, непрозору діяль-
ність брокерів, пов’язаних із голо-
вним митником області, про це по-
відомляє «ЧаРівне».

Руслану Полюхович підозрю-
ють у тому, що вона на прохання 
свого керівника здійснювала митне 
оформлення транспортних засобів 
без виявлення порушень вимог чин-
ного законодавства.

Як повідомили в ГУ ДФС у Рів-
ненській області, обшук у квартирах 
батьків митників провели на під-
ставі 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 за-
ступник начальника відділу власної 
безпеки при ГУ ДФС у Рівненській 
області ГУВБ ДФС України Андрій 
Ваховський, з квартир митників ви-
лучили також речі, які мають зна-
чення для вказаного кримінального 
провадження та можуть бути дока-
зами.

Начальник Рівненської митниці 
ДФС Олег Вавровський, який нара-
зі перебуває на лікарняному, ствер-
джує, що вилучені ДФС гроші, не 
його, а збереження батьків. За його 
словами, працівники власної безпе-
ки ДФС прийшли до помешкання 
його батьків вранці, нічого не по-
яснивши, розпочали обшук. Вав-
ровський вважає, що такі дії з боку 
Фіскальної служби є психологічним 
тиском на нього та його родину.

— О сьомій ранку до моїх бать-
ків прийшли працівники власної 
безпеки Фіскальної служби. Здаєть-
ся, там також були представники з 
Києва, — розповідає Олег Вавров-
ський. — Курував діями Ваховський 
Андрій Миколайович — заступник 
начальника відділу власної безпеки 

ГУ Фіскальної служби у Рівненській 
області. — Вони прийшли до квар-
тири моїх батьків, які проживають 
на Гагаріна, з ухвалою Шевченків-
ського суду м. Києва, в якій наво-
диться аргумент, що вони не знають 
мого місця проживання.

Вони сказали, що посилають-
ся на заяви свідомих громадян, що 
нібито я ховаю кошти в оселі своїх 
батьків. По-перше, вони не показали 
цих заяв та заборонили моїм бать-
кам будь-куди дзвонити, і почали 
проводити обшук. Батьки кажуть: 
давайте покличемо Олега. На що 
працівники Фіскальної служби від-
мовили.

Також моїм батькам повідомили, 
що начебто мене десь закрили. Бать-
кам стало зле.

Олег Вавровський каже, що його 
рідним довелося викликати швидку 
допомогу. За його словами, це заля-
кування особисто його та родини.

— Найголовніше, що копалися 
в речах, які мені не належать. Я там 
вже 20 років не проживаю. Все пе-
ревернули. Вилучили грошові збе-
реження 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 арешто-
вувати ці гроші, чи залишати їх ви-
лученими, — 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 об-
шук проводився з порушеннями.

Як зазначили «РВ» у ДФС, кримі-
нальне провадження, яке стосується 
Олега Вавровського щодо зловжи-
вання службовим становищем, роз-
слідується вже два місяці.

За ствердженням ДФС, кошти, 
вилучені в квартирі батьків та в 
квартирі інспектора МП «Рівне-
Центральний» Рівненської митниці 
Руслани Полюхович, належать Оле-
гу Вавровському. Також зазначають, 
що батько та мачуха начальника 
Рівненської митниці не працюють, а 
тому не можуть мати таких великих 
статків.
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В обласних адміністраціях вводиться 
посада заступника голови з 
децентралізації

У Польщі не вистачає кваліфікованих 
працівників

Громадянам «відкрито двері» до 
Антикорупційного бюро

Литва приєднується до нового 
«Шовкового шляху»

З 1 березня зростуть тарифи на електроенергію

Кабінет Міністрів ухвалив від-
повідну постанову.
«Своїм рішенням Кабінет Мі-

ністрів регламентував структуру 
місцевих державних адміністрацій 
і привів її до спільного знаменни-
ка. Тепер вона чітко лягла в загаль-
ну 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 житло-
во-комунального господарства 
України Геннадій Зубко.

За словами Геннадія Зубка, 
одна з основних новацій поста-
нови — впровадження посади 
профільного заступника голови 
державної адміністрації з децен-

тралізації. Він опікуватимуться 
реформою на місці та контролюва-
тиме її хід.

Постанова удосконалює коор-
динацію взаємодії органів місцевої 
та центральної влади та окреслює 
зрозумілу зону відповідальності 
місцевих адміністрацій. Це дозво-
лить зробити роботу МДА більш 
ефективною.

Нагадаємо, Мінрегіон впрова-
джує ключову реформу країни — 
децентралізацію. Вона передбачає 
передачу повноважень на місця, 
реформування місцевого само-
врядування та збільшення його 
повноважень.

Раніше Мінрегіон запустив 
систему рейтингової оцінки ді-
яльності ОДА, яка дозволяє 
об’єктивно оцінювати роботу об-
ласних голів.

Причини — невідповідність 
освіти претендентів на вакан-

сії та масова міграція за кордон.
На польському ринку праці все 

виразніше формується проблема 
невідповідності професійної ком-
петентності працівників та вимог 
ринку праці. Майже половина 
польських фірм відчуває пробле-
ми з пошуком працівників на кон-
кретні вакансії.

«41% компаній, які взяли 
участь в опитуванні, заявили, що в 
2015 році не могли знайти праців-
ників на свої вакансії. У порівнян-
ні з 2014 роком, число фірм з та-
кими 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, програ-
місти.

Причиною проблем між рин-
ком праці та співробітниками є 
невідповідність освіти більшості 
претендентів до вимог компаній. 
«Польська освіта не встигає змі-
нюватися відповідно до вимог 
польського ринку праці», — пише 
агентство ManpowerGroup.

Інша причина — це масова мі-
грація фахівців (наприклад, про-
фесійних кухарів у Польщі зали-
шилося небагато — більшість їде 
за кордон), інформує «Польське 
радіо».

Першого лютого в Національ-
ному антикорупційному бюро 

України у тестовому режимі роз-
почала роботу безкоштовна те-
лефонна лінія 0-800-503-200 для 
більш тісної взаємодії з громад-
ськістю.

Зателефонувавши за цим номе-
ром, громадяни можуть залишати 
звернення (пропозиції, зауважен-
ня, заяви, скарги), запити на отри-
мання публічної інформації, отри-
мувати інформацію про діяльність 
НАБУ, дізнаватися графік роботи 
громадської приймальні, а також 
повідомляти про кримінальні ко-
рупційні правопорушення.

Повідомлення громадян, 
отримані працівниками Бюро в 

телефонному режимі, будуть на-
лежним чином зареєстровані, 
оформлені та передані для опра-
цювання компетентним підрозді-
лам.

Телефонна лінія працює в буд-
ні 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) 246-34-
11.

Тестовий режим триватиме 
кілька тижнів для того, щоб визна-
чити навантаження та випрацюва-
ти ефективну взаємодію як з гро-
мадянами, так і всередині Бюро. 
Наразі працює лише одна лінія. 

Підписаний попередній мемо-
рандум із литовськими парт-

нерами щодо об’єднання нового 
«Шовкового шляху» з поїздом «Ві-
кінг».

«Це означає, що в рамках на-
шої співпраці з Європейським Со-
юзом і реалізації Угоди про зону 
вільної торгівлі до цього Шовко-
вого шляху буде підключена не 
тільки Україна, не тільки Грузія, 
Азербайджан, Казахстан і Китай, 
але й країни-члени Європейсько-
го Союзу», — розповів Прем’єр-
міністр України Арсеній Яценюк у 
вівторок, 2 лютого, під час наради 
щодо прибуття експерименталь-
ного потяга Україна–Грузія–Азер-

байджан–Казахстан–Китай у кін-
цеву точку маршруту.

«Вікінг» з Клайпеди також буде 
мати можливість постачати свої 
товари аж безпосередньо до Ки-
таю, обходячи Росію», — додав він.

«Якби хтось два роки тому нам 
сказав, що ми будемо обходитися 
без російського газу, що ми не бу-
демо 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 альтерна-
тивний транзитний шлях, мало би 
хто в це повірив. Але зараз це є ре-
альністю», — підсумував Яценюк. 

Протягом 2016-го року ціна на 
електроенергію зростатиме дві-

чі: наступне за весняним підвищен-
ня 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 ко-
місією, що здійснює державне ре-
гулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг (НКРЕКП) по-

становою від 22.02.2015 за № 220.
Державний регулятор вирішив 

піднімати тарифи для населення в 
п’ять етапів — до економічно об-
ґрунтованого рівня. Що з того ви-
йшло, стане зрозуміло, якщо про-
аналізувати вал неплатежів та 
зростаючі обсяги перехресного суб-
сидіювання одних споживачів за ра-
хунок інших.

З 1-го березня по 31 серпня 2016 
року найбільш економні міські спо-
живачі (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 доведеть-
ся по 1,56 грн за кВт-годину, тоді як 
нині — 1,479 грн.

Для сільського населення діяти-
муть 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 місь-
ких мешканців — 150 кВт-год на мі-
сяць за ціною по 57 копійок за кВт-
годину (з ПДВ).

Якщо ж помешкання облад-
нане електричною опалювальною 
установкою у встановленому по-
рядку, тобто, за процедурою і за 
згодою енергопостачальної компанії 
(обов’язково треба замовляти про-
ект), там протягом опалювального 
сезону діятимуть більш лояльні та-
рифи:

З 1 березня по 30 квітня 2016 
року за обсяг, спожитий до 3600 кВт-
год 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 про-
живають у негазифікованих багато-
квартирних будинках і де відсутні 
чи не функціонують системи цен-
тралізованого теплопостачання (в 
тому числі й у сільській місцевості).

У батьків керівника та 
інспектора Рівненської митниці 
знайшли 1,5 мільйона гривень

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

Під час судової реформи 
всі 7,5 тис. суддів пройдуть 
процедуру оцінювання
Завдяки судовій реформі всі 7,5 тисячі суддів пройдуть 
процедуру оцінювання, яка дозволить виявити коруп-
ціонерів 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».

7,5
стільки мільйонів євро отримав 
«Львівводоканал» на рекон-
струкцію очисних споруджень 
та будівництво біогазової стан-
ції. Мета проекту — поліпшити 
очищення стічних вод. Події

Інспектора МП «Рівне-Центральний» Рівненської митниці Руслану 
Полюхович та начальника митниці Олега Вавровського звинувачують у 
розтраті державного майна та корупції

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


