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Служба безпеки України спільно 
з європейськими партнерськими 
спецслужбами завершила безпре-
цедентну операцію з ліквідації між-
народного організованого злочин-
ного угруповання, яке налагодило 
транснаціональний «тіньовий» обіг 
товарів і валютних цінностей на 
території України, Польщі, Литви, 
Латвії, Чехії та Німеччини. Грошові 
потоки зловмисники «пускали» 
через автомобільний і залізничні 
пункти пропуску «Ягодин» на Воли-
ні та «Чоп» на Закарпатті. Місячний 
обсяг валюти становив 30-35 млн. 
доларів США, повідомляє прес-
центр СБУ.

Вжитими Службою безпеки 
України заходами викрито багато-
ланкову схему проходження коштів 
через державний кордон України 
та накопичення їх на рахунках під-
контрольних злочинцям комерцій-
них структур у банках країн Балтії, 
розроблену з метою фінансування 
контрабандних потоків із Китаю 
до країн Європейського Союзу та 
СНД. Документування протиправ-
ної діяльності угруповання, до яко-
го входили громадяни В’єтнаму, 
Польщі, Литви та України (всього 28 
осіб), проводилось у тісній взаємо-
дії з Агенцією внутрішньої безпеки 
(АВБ) Республіки Польща. Впро-
довж восьми місяців із партнерами 
проведено шість робочих нарад, під 
час яких сплановано комплекс спіль-
них заходів для затримання злочин-
ців «на гарячому».

Особи, залучені до переміщен-
ня валютних коштів, користувалися 
схованками, гроші перевозилися що-
денно. Місячний обсяг валюти ста-
новив 30-35 мільйонів доларів США. 
В подальшому валюта виводилась на 
рахунки у закордонних банках через 
«конвертаційні центри» України, 
клієнтами яких були понад 2,5 тися-
чі суб’єктів підприємницької діяль-

ності — резидентів України.
Після встановлення всіх учасни-

ків угруповання та виявлення кана-
лів контрабанди було проведено спе-
цоперацію, у ході якої на території 
України затримано лідера злочинної 
організації (громадянин В’єтнаму) 
та 15 активних членів угрупован-
ня, проведено 18 обшуків у офісних 
приміщеннях і приватних помеш-
каннях. При спробі контрабандного 
ввезення вилучено понад мільйон 
доларів США (в схованках на заліз-
ничному каналі — 420 тисяч доларів, 
на автомобільному каналі — 600 ти-
сяч доларів). У офісах «конвертацій-
них центрів» і місцях проживання 
зловмисників вилучено готівки в ек-
віваленті на суму понад 5,5 мільйона 
гривень і 26 печаток іноземних ком-
паній, які використовувалися для 
легалізації злочинних коштів, шість 
мобільних пристроїв для керуван-
ня банківськими рахунками через 
систему «клієнт-банк». Одночасно 

польськими правоохоронцями за-
тримано п’ять осіб, вилучено міль-
йон доларів США та півтора мільйо-
на польських злотих. Литовськими 
партнерами затримано три особи та 
накладено арешт на відкриті у ли-
товському банку рахунки підконтр-
ольних злочинцям компаній.

Спільними діями вдалося при-
пинити функціонування злочинної 
схеми на всіх її ланках. Необхідно 
зазначити, що документування зло-
чинної діяльності ускладнювалося 
через конспірування членами угру-
повання своїх дій, у тому числі шля-
хом зміни номерів мобільних теле-
фонів, транспортних засобів, місць 
розташування офісів, схем контр-
абандного перевезення та незакон-
ного виведення валютних коштів за 
кордон.

За таких обставин тільки з укра-
їнського боку на завершальному 
етапі спецоперації було задіяно май-
же 300 співробітників СБ України.
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Україна в десятці 
найнещасніших країн світу
Згідно з рейтингом нещасних країн, Україна за «індек-
сом нещастя» з 38 країн посіла десяте місце й опинила-
ся між Португалією та Грецією, які нині на грані дефолту. 
Індекс залежить від рівнів безробіття та річної інфляції, 
повідомляє dt.ua. У 2009-му через економічну кризу 
Україна очолила цей список — інфляція у 12,3% ви-
явилася найбільшою у світі. Нині у рейтингу нещасних 
країн лідирує Білорусь, де гроші знецінились удвічі, а 
рівень інфляції за І півріччя 2011-го зріс до 36,2%. Най-
щасливішими виявилися Норвегія та Швейцарія.

Випускники педагогічних 
вузів отримають по 5 тисяч 
Відповідно до порядку надання одноразової 
допомоги деяким категоріям випускників вузів, 
у 2011 році допомогу отримають випускники, які 
отримали освіту за напрямками і спеціальностями 
педагогічного профілю й уклали на строк не 
менш як три роки договір про роботу на посадах 
педагогічних працівників у загальноосвітніх і 
професійно-технічних навчальних закладах. 
Одноразова допомога дорівнює п’ятикратному 
розміру мінімальної заробітної плати.
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таке місце за результатами 
міжнародного опитування 
посів Хрещатик у рейтингу 
найдорожчих вулиць світу 
за ставками оренди торго-
вих приміщень.

ГОТУЄМОСЬ ДО ВИБОРІВ? 

ШУКАЙ ВІТРА В ПОЛІ  

ПОПЕРЕДИЛИ 

Автомобілісти обіцяють 
«бензинові» протести

Автомобілісти та перевізники 
погрожують розпочати акції 

протесту в разі підвищення ак-
цизних ставок і мита на бензин 
та дизпаливо. Про це йдеться у 
зверненні громадянської ініціати-
ви «Автофронт» до Президента, 
прем’єр-міністра та голови Верхо-
вної Ради.

На думку авторів листа, підви-

щення акцизів на паливо не тільки 
спровокує черговий стрибок цін 
на бензин і дизпаливо, а «вкотре 
негативно позначиться на спожив-
чих можливостях кожного укра-
їнця, оскільки вартість нафтопро-
дуктів впливає на ціноутворення 
більшості товарів і послуг».

«Якщо ви не припините спе-
кулювати на акцизах і миті на па-
ливо, ми вповні скористаємося 
своїм конституційним правом на 
організацію та проведення ак-
цій громадянської непокори», — 
йдеться у зверненні, повідомляє 
прес-служба громадянського руху 
«Спільна Справа».

Нагадаємо, 1 вересня в Україні 
поновлюється дія підвищених ста-
вок акцизного збору на нафтопро-
дукти. Також експерти вважають 
імовірним уведення мита на ім-
портне паливо. Водночас міністр 
енергетики Юрій Бойко виключає 
підвищення роздрібних цін на на-
фтопродукти з 1 вересня, коли пе-
рестануть діяти знижені акцизи.

«ПЕНСІЙНИЙ КАЛЬКУЛЯТОР» 

Віднині пенсію кожен зможе вирахувати собі сам

Пенсійний фонд України розро-
бив нову послугу — «Пенсійний 

калькулятор» — програму, яка до-
зволить самостійно визначити роз-

мір пенсії за віком на загальних під-
ставах у солідарній системі.

Як повідомили у прес-службі 
Пенсійного фонду України, нова по-
слуга дозволить громадськості отри-
мати інформацію про визначення 
розміру пенсії за віком на загаль-
них підставах у солідарній системі 
відповідно до статей 27 і 28 Закону 
України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування».

Щоб отримати таку інформацію, 
необхідно завантажити з веб-сайту 
ПФУ програму «Пенсійний каль-
кулятор» на комп’ютер і провести 
розрахунок розміру майбутньої тру-
дової пенсії за віком на загальних 
підставах у солідарній системі.

Разом з тим в ПФУ наголошують: 

слід врахувати, що розрахунок ро-
биться тільки за двома параметрами 
— заробітна плата і страховий стаж, 
тому обчислена таким чином сума 
пенсії може розглядатися лише як 
орієнтовна.

Як підкреслила заступник голо-
ви Пенсійного фонду України Вален-
тина Никитенко, «Калькулятор» не в 
змозі врахувати всі обставини, які є 
підставою для визначення права на 
пенсію, та окремих особливостей, 
що впливають на розмір пенсії.

«Точну суму пенсії кожній кон-
кретній особі зможе визначити тіль-
ки працівник управління Пенсійно-
го фонду на підставі всіх поданих 
заявником документів», — підкрес-
лили в ПФУ.

Через Волинь контрабандою щодня 
перевозили мільйони доларів

На «Лівелі» «відмили» мільярд 
доларів і зникли

Закриття Антимонопольним ко-
мітетом справи проти «Лівели» 

пов’язане з тим, що схема, за якою 
вона працювала, вже виконала 
свою функцію. Таку думку в ко-
ментарі gazeta.ua висловив еконо-
міст Борис Кушнірук.

«Зрозуміло, що «Лівелу» за-
крили для того, щоб зняти питан-
ня про законність існування цієї 
компанії, через яку були прокачані 
величезні товарні ресурси, але при 
цьому не сплачені податки. Схема 
відпрацювала, підприємство лікві-
доване — питань ставити немає до 
кого. Заробивши, мабуть, гарний 
мільярд доларів, компанія при-
пинила своє існування», — сказав 

він. 
Зі слів Кушнірука, сам розгляд 

справи у Антимонопольному комі-
теті був політичною грою. Припи-
нення діяльності «Лівели» він по-
яснив можливими протиріччями 
між певними групами в уряді. 

«Є певні групи в уряді, які 
конкурують. Можливо, були якісь 
внутрішні протиріччя, які вимага-
ли, щоб ця структура припинила 
свою діяльність. Найлегше — за-
крити її. І нічого не залишиться, 
крім папірця в архіві про ліквіда-
цію», — зазначив економіст. 

Як відомо, своїми діями компа-
нія завдала збитків державі тільки 
за 2010 рік на 5 млрд. грн. 

ПОГОДА 

У західних областях 8 верес-
ня буде похмуро, місцями можли-
ві дощі. Температура повітря вно-
чі +11...+19°C, вдень +16...+18°C. 
9 вересня хмарно, дощитиме. 
Вночі +11...+19°C, денна темпе-
ратура +13...+14°C. 10 вересня 
хмарно з проясненнями, опадів 
не очікується. Температура вночі 
+7...+10°C, вдень +16...+19°C. 

У північних регіонах 8 ве-
ресня прогнозують похмуру по-
году, без істотних опадів. Темпе-
ратура вночі +14...+15°C, вдень 
+16...+20°C. 9 вересня буде хмар-
но, цілий день ітиме дощ. Вночі 
+11...+14°C, вдень +14...+16°C. 
10 вересня похмуро, опадів не 
очікується. Нічна температура 
+9...+12°C, денна становитиме 
+15...+18°C.

У Києві 8 вересня буде по-
хмуро, проте без опадів. Нічна 
температура +15...+17°C, денна 
+18...+21°C. 9 вересня хмарно, 
синоптики прогнозують дощі 

протягом дня. Вночі +12...+15°C, 
вдень +14...+16°C. 10 вересня 
хмарно, опадів не очікується. Тем-
пература вночі +9...+12°C, вдень 
+16...+19°C. 

У східних регіонах 8 верес-
ня прогнозують похмуру погоду, 
місцями невеликий дощ. Вночі 
+13...+14°C, вдень +21...+24°C. 
9 вересня хмарно, йтиме силь-
ний дощ. Нічна температура 
+15...+19°C, денна +16...+20°C. 10 
вересня буде похмуро, проте без 
опадів. Уночі +11...+13°C, вдень 
+15...+16°C.

У південних областях 8 ве-
ресня буде хмарно, можливий не-
великий дощ. Температура вночі 
становитиме +18...+21°C, вдень 
+22...+25°C. 9 вересня буде по-
хмуро, опадів не очікується. Вночі 
+20...+22°C, вдень +21...+24°C. 10 
вересня змінна хмарність, опадів 
не очікується. Нічна температура 
становитиме +13...+17°C, денна 
+18...+21°C. 

Ахметов пробує взяти під 
контроль Яценюка

Ринат Ахметов робить актив-
ні спроби взяти під контроль 

«Фронт змін». Про це повідомля-
ють джерела «Української прав-
ди».

Протягом минулого літа Ах-
метов і Яценюк провели кілька 
зустрічей про співпрацю в рам-
ках майбутньої парламентської 
кампанії. Факт цих зустрічей під-
твердили відразу три джерела, які 
стверджують, що ініціатором пе-
реговорів виступав бізнесмен.

За інформацією редакції, 
остання зустріч Рината Ахметова 
з Арсенієм Яценюком відбулася 
вже після арешту Тимошенко — у 
середині серпня. Її організатором 
виступив Давид Жванія, якого 
пов’язують давні партнерські від-
носини з нинішнім керівником 
виборчого штабу «Фронту змін» 
— Миколою Мартиненком.

Джерела, близькі до перегово-
рів, стверджують, що однією з тем 
зустрічі була пропозиція власника 
СКМ фінансувати парламентську 
кампанію Яценюка в 2012 році в 
обмін на квоту в партійному спис-
ку. За різною інформацією, йшло-
ся про 100-120 млн. дол. США і 
30-50% місць у списку кандидатів 
у народні депутати.

Джерела «Української правди» 
стверджують, що вже остаточно 
вирішено питання переходу низ-
ки бютівців у ряди «Фронту змін». 

Серед тих, хто вже в найближчому 
майбутньому може опинитися в 
оточенні Яценюка, називають, на-
приклад, віце-спікера парламенту 
Миколу Томенка.

Втім, усі три співрозмовники 
«Української правди» стверджу-
ють, що остаточна домовленість 
між сторонами так і не була до-
сягнута. Факт співробітництва з 
Ринатом Ахметовим заперечують 
і люди в штабі Арсенія Яценюка. 
Сьогодні Жванія робить активні 
спроби опинитись у списку Арсе-
нія Яценюка вже за квотою Рината 
Ахметова.

ТЕЛЕФОН ПОДОРОЖЧАВ 


