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Чи буде вчасно виконана одна з 
передвиборчих обіцянок — до-
будувати до 20-ї річниці Незалеж-
ності України пішохідний міст через 
залізничні колії — міський голова 
Микола Романюк приїхав пересвід-
читись особисто. 

Роботи на мосту тривають без-
перервно. Начальник управління 
капітального будівництва міської 
ради Леонід Карабан запевнив, що 
міст добудують вчасно. 

— Залишилося змонтувати ще 
один марш, накрити майданчики 
металевим листом, встелити там і на 
східцях гумове покриття, здійснити 
благоустрій території біля сходин-
кової клітки зі сторони залізничного 
вокзалу. Лишилося вирішити питан-
ня дверей з боку «Каравану»… Але 
реально до Дня Незалежності ми 
встигнемо завершити роботи. Хоча 
все залежить від погодних умов, — 
наголосив посадовець.

Одначе не тільки погодні умови, 
як виявилося, можуть вплинути на 
завершення робіт. Як зізнався на-
чальник ПАТ «Мостозагін №60», яке 
є підрядником будівництва, Володи-
мир Щибря, у кошторис у 1 мільйон 
300 тисяч гривень можуть не вклас-
тися. Скільки ж ще потрібно грошей, 

наразі не знають. 
Радник міського голови, який 

дуже добре розуміється на про-
блемах мосту, Антон Кривицький 
відразу ж висловив сумнів щодо до-
цільності дофінансування. 

— Дуже низький рівень проек-
тних робіт, — зауважив Антон Фе-
дорович. — Дуже завищені норма-
тиви, розрахунки конструктивних 
елементів. Це можна було робити 
рівно в два рази менше по товщи-
ні й так далі. Як на мене, то треба 
було зробити ревізію проекту. Адже 
проектанти (а це Волинська філія 
Українського державного науково-
дослідного інституту проектування 
міст «Діпромісто», — авт.) зацікав-
лені зробити так, аби проект був 
дорогий, адже від вартості загаль-
номонтажних робіт збільшується і 
сума, яку вони отримають. Вони бе-

руть 4-5% від вартості робіт. Тож що 
більше накрутять, то більше отрима-
ють.

Хай там що, та Луцький міський 
голова Микола Романюк запевнив, 
що гроші з бюджету на добудову 
мосту не братимуть. 

Було також зазначено, що обл-
споживспілка поки справно пропла-
чує рахунки. За словами заступника 
голови правління Волинської обл-
споживспілки Володимира Горгута, 
уже проплачено 1 мільйон 4 тисячі 
907 гривень.

Нагадаємо, що Луцька міська 
рада пролонгувала договір оренди 
землі під Завокзальним ринком обл-
споживспілці на 22 роки в обмін на 
1 мільйон 300 тисяч гривень, за які 
мали добудувати пішохідний міст 
над залізничними коліями. 
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Події

Україна починає промисловий 
видобуток золота
Україна через три-п’ять років добуватиме тонну 
золота за рік. Собівартість видобутку одного грама 
українського дорогоцінного металу становитиме не 
більше 150 гривень. Про це розповів глава Державної 
служби геології і надр Едуард Ставицький. «Україна за 
своїми прогнозними ресурсами володіє 2,5-3 тисячами 
тонн золота. Це родовища в Карпатах — близько 400 
тонн, Великий Донбас — близько 500 тонн, ресурси 
Кіровоградської, Дніпропетровської областей і Криму», 
— сказав він.

СБУ затримала всіх митників 
з Одеського порту
Співробітники Служби безпеки України затримали 
кілька десятків співробітників Південної митниці. 
За даними джерела, затримані митники займались 
оформленням імпортних вантажів у контейнерах. У 
зв’язку з інцидентом процес оформлення контей-
нерних вантажів у Одеському порту призупинився. 
До слова, операцію з затримання проводили спів-
робітники СБУ не місцевого відділення, а з Києва.
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мільярди доларів — такий 
чистий приплив прямих 
іноземних інвестицій в 
Україну (ПІІ) за шість місяців 
поточного року. У реальний 
сектор економіки надійшло 
75% ПІІ. 

ЗАКОНОПРОЕКТ 

У Верховній Раді зареєстрова-
ний законопроект нардепа від 

фракції «БЮТ — «Батьківщина» 
Андрія Шевченка про заборону 
банківської комісії при знятті го-
тівки з банкомата. «Норми Закону 
України «Про банки і банківську 
діяльність» у чинній редакції не 
регулюють встановлення комісії 
при знятті коштів через банко-
мат», — зауважив депутат.

«Залежно від банку комісія 
за одну транзакцію становить до 
1,5% від суми знятих коштів. Еко-
номічна доцільність такої комісії 
необґрунтована та часто виглядає 
сумнівною», — відзначив він у по-
яснювальній записці до докумен-
та.

Депутат вважає, що скасуван-
ня комісії значно підвищить у на-
селення мотивацію користуватися 
банківськими картами й електро-

нними рахунками. При цьому ав-
тор законодавчої ініціативи поси-
лається на досвід Швеції, Ірландії 
і Нідерландів, де, з його слів, така 
комісія обмежена або заборонена.

Нагадаємо, станом на червень 
загальна кількість активних пла-
тіжних карток в Україні склала 
32,066 мільйона штук, повідомили 
у Нацбанку.

ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ 

СКАНДАЛ! 

Українську деревину 
продають  через 
офшори

ПОЩАСТИЛО! 

ЙОМУ МОЖНА 
НЕВИПРАВДАНА РОЗКІШ 

«Укрзалізниця» придбала 
позолочені мобільні

Держпідприємство «Укрзаліз-
ниця» закупило мобільних те-

лефонів на 328 тисяч гривень.
Як стало відомо виданню 

«Наші гроші» з «Вісника держза-
купівель», на початку липня за-

лізницею придбано 112 мобільних 
телефонів. Середня вартість мо-
білки — майже три тисячі гривень. 
Серед сотні куплених телефонів 
знайшовся десяток моделі «Nokia 
6700c Gold», корпус якої вкрито 18 
каратами золота. 

За цінами інтернет-магазинів, 
де товари продаються з мінімаль-
ною кількістю накруток, загальна 
вартість вийшла на 70 тисяч гри-
вень меншою, ніж заплатила «Ук-
рзалізниця». 

Крім того, як повідомляє ви-
дання, «Укрзалізниця» за 4,18 
мільйона гривень придбала дві 
квартири в Києві, тобто вартість 
кожної склала приблизно чверть 
мільйона доларів.

До Дня Незалежності «міст Кривицького» 
добудують. Якщо  буде погода

Завод Фірташа заборгував 60 мільйонів за 
електроенергію

Черкаське ВАТ «Азот», яке вхо-
дить до «Group DF International» 

українського бізнесмена Дмитра 
Фірташа, заборгувало близько 60 
мільйонів гривень за спожиту елек-
троенергію.

Про це заявив комерційний ди-
ректор енергопостачальної компанії 
ВАТ «Черкасиобленерго» Костянтин 
Логвиненко на засіданні Національ-
ної комісії регулювання у четвер, 
повідомляє агентство «Інтерфакс-
Україна».

За його словами, 28 липня пред-
ставники енергокомпанії спробу-
вали обмежити енергопостачання 
хімічного підприємства до рівня 
екологічної броні.

Їх допустили на територію «Азо-
ту», однак здійснити обмеження не 
дозволили.

НКРЕ дала «Черкасиобленерго» 
термін до 1 вересня 2011 року, щоб 
підписати з «Азотом» графік пога-
шення заборгованості або ж досягти 
її ліквідації іншим законним шля-
хом.

До погашення заборгованості 
«Азоту» перед «Черкасиобленерго» 
інші незалежні постачальники елек-
троенергії не зможуть здійснювати 
постачання на підприємство.

«Черкасиобленерго» експлуатує 
розподільчі електричні мережі на 
території Черкаської області, надає 
послуги з транспортування та поста-
чання електроенергії споживачам.

«Group DF International» є час-
тиною групи компаній «Group DF», 
яка належить українському бізнес-
менові, власнику великих хімічних 
підприємств в Україні, Естонії і Та-
джикистані Дмитру Фірташу.

В Україні йому належать чер-
каське ВАТ «Азот», ПАТ «Сєвєро-
донецьке об’єднання «Азот», ПАТ 
«Концерн «Стирол» і ВАТ «Рівнеа-
зот».

Невідомий заробив 8 мільярдів на 
зниженні рейтингу США

Невідомий інвестор у липні по-
ставив 850 мільйонів доларів 

на те, що США втратить макси-
мальний кредитний рейтинг.

Газета «Th e Daily Mail» ствер-
джує, що умови ставки становили 
десять до одного, тому фінансист 
міг заробити більше восьми мі-
льярдів доларів.

Видання зазначає, що за чут-
ками, які поширюються ринком, 
організатором угоди міг виступи-
ти відомий фінансист і мільярдер 
Джордж Сорос, який у 1992 році 
обвалив британський фунт. Тоді 
фінансист зіграв на падінні курсу 

фунта стерлінгів і за добу отримав 
прибуток у мільярд доларів.

Утім, інші джерела видання за-
певняють, що Сорос жодного сто-
сунку до гри проти американсько-
го рейтингу не має. Не виключено, 
що людина, котра уклала таке парі, 
могла володіти інсайдерською ін-
формацією про намір міжнарод-
ного рейтингового агентства «S 
& P» знизити кредитний рейтинг 
США з ААА до рівня АА+.

До слова, кредитний рейтинг 
Сполучених Штатів 5 серпня був 
знижений уперше за всю історію 
спостережень. 

ПОГОДА 

У західних областях 11 серп-
ня переважно хмарно, опади. Тем-
пература вночі +8...+11°C, вдень 
+16...+18°C. 12 серпня похмуро, 
дощитиме. Вночі +11...+14°C, 
денна температура +18...+20°C. 
13 серпня хмарно, передбача-
ються опади. Температура вночі 
+13...+16°C, вдень +20...+22°C. 

У північних регіонах 11 
серпня хмарно з проясненнями, 
без опадів. Нічна температура 
+12...+14°C, денна +17...+20°C. 12 
серпня змінна хмарність, дощу не 
передбачається. Вночі +8...+12°C, 
вдень +17…+20°C. 13 серпня 
хмарно з проясненнями та сухо. 
Температура вночі +8...+12°C, 
вдень +20...+23°C. 

У Києві 11 серпня хмар-
но з проясненнями, без опадів. 
Температура вночі +11...+14°C, 
вдень +17...+20°C. 12 серпня по-
хмуро, сухо. Вночі +9...+13°C, 

вдень +18…+21°C. 13 серпня 
змінна хмарність, дощу не перед-
бачається. Нічна температура 
+10…+13°C, денна становитиме 
+19...+22°C.

У східних регіонах 11 серп-
ня сонячно, без опадів. Уночі 
+18...+21°C, вдень +28…+30°C. 
12 серпня хмарно з прояснен-
нями, можливі опади. Нічна 
температура +19...+22°C, денна 
+27...+30°C. 13 серпня невелика 
хмарність, дощ. Нічна температу-
ра +18...+22°C, денна +27...+30°C.

У південних областях 11 серп-
ня хмарно, дощитиме. Температу-
ра вночі становитиме +19...+23°C, 
вдень +22...+26°C. 12 серпня пе-
реважно ясно, вранці можливий 
дощ. Уночі +16...+20°C, вдень 
+23...+26°C. 13 серпня переважно 
сонячно, сухо. Нічна температура 
+15...+19°C, денна +23...+27°C. 

Іноземні туристи цікавляться 
агросадибами в Україні

Існує тенденція до збільшення 
попиту іноземних туристів на 

український сільський зелений 
туризм. Про це повідомив на прес-
конференції в медіа-холі УНН го-
лова Спілки сприяння розвитку 
сільському зеленому туризму в 
Україні Володимир Васильєв.

«В останні три-п’ять років 
збільшується тенденція до попиту 
з боку міських жителів і з боку іно-
земців, яким цікаві наші традиції, 
природне середовище, культура», 
— сказав Васильєв.

Він наголосив, що протягом 15 
років існування сільського зеле-

ного туризму поступово зростає 
якість послуг і активно запрова-
джується програма «Українська 
гостинна садиба», у якій викорис-
тано досвід країн ЄС. 

Васильєв пояснив, що ця про-
грама поширюється на всіх, хто 
надає послуги сільського зелено-
го туризму. Власники агросадиб 
отримують сертифікати, позначе-
ні певною кількістю, наприклад, 
колосків, ромашок або півників. 
І кількість значків означає рівень 
послуг. «Готелі позначаються зі-
рочками, а у нас — кількістю кві-
точок», — сказав пан Володимир. 

Комісію у банкоматах можуть 
заборонити

Продаж близько третини усієї 
деревини українських лісгоспів 

проходить не через аукціони, а за 
посередництвом кіпрського офшо-
ру «Eloderio Ltd». «Особливу увагу 
представники компанії приділяють 
цінним і рідкісним породам. Їх заку-
півельна ціна в Україні в 15-20 разів 
менша за ту, за яку потім сировина 
продається в Європі. Різниця осідає 
в кишенях цілої мережі посередни-
ків», — пише у своєму розслідуван-
ні «Економічна правда». За даними 
джерел, директором «Eloderio» є 
брат водія керівника Держагентства 
лісових ресурсів Віктора Сівця.


