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Європейська комісія заявляє про 
необхідність подальшого продо-
вження співпраці Києва та Брюс-
селя.

Про це сказала офіційний пред-
ставник Європейської комісії Каро-
ліна Коттова у вівторок у Брюсселі, 
повідомляє «Інтерфакс-Україна». 
«Ми продовжуємо працювати з Укра-
їною. Діалог має тривати, співпраця 
— також, адже це в наших спільних 
інтересах, це принесе вигоди обом 
сторонам», — зазначила вона.

Говорячи про скасування візиту 
Президента України до Брюсселя, 
представник ЄК підтвердила, що 
таке рішення було ухвалене за ре-
зультатами двосторонніх контактів 
між Києвом і Брюсселем, тому що 
«це буде краще для відносин Украї-
ни та ЄС».

«Ми чекаємо продовження на-
шого діалогу», — знову підкреслила 
Коттова.

Відповідаючи на запитання про 
перспективи підписання угоди про 
асоціацію, представник ЄК нагадала 
позицію Верховного представника 
ЄС Кетрін Ештон, яка «чітко сказала, 

що пропозиція залишається в силі й 
залишатиметься надалі».

«Ми залишаємося відданими 
нашій співпраці з Україною й про-
довжуємо тісно працювати на тех-
нічному рівні. Щодо підписання, то 

це залежатиме від того, чи дотриму-
ються цінності, про які я говорила», 
— зазначила вона.

За словами Коттової, у Брюссе-
лі «чекають іншої можливості» для 
приїзду Януковича.
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Події

Депутати хочуть заробляти на 
гастролях
Верховна Рада хоче встановити плату за оформлення 
та видачу свідоцтва на право проведення гастролей за 
участю колективів і виконавців у жанрі фольклору в об-
сязі 1%, естрадних і циркових — 3%, а для шоу-програм 
усіх видів — 5% аншлагової вартості. Депутати визна-
чили, що аншлаговою вартістю є сумарна номінальна 
вартість повного комплекту підготовлених до реаліза-
ції квитків на один гастрольний захід, враховуючи ті, де 
не позначені ряд і місце. 

Зимовий час повернули
Верховна Рада повернула Україні зимовий — астро-
номічний — час. За це проголосували 295 депутатів. 
Своїм рішенням нардепи визнали такою, що втрати-
ла чинність, постанову Верховної Ради України «Про 
зміну порядку обчислення часу на території Укра-
їни». Також парламентарі запропонували Кабінету 
Міністрів упродовж одного місяця з дня набрання 
чинності постанови внести на розгляд Верховної 
Ради проект закону щодо порядку обчислення часу 
на території держави. 30 жовтня Україна має пере-
йти на зимовий час.

14%
до стількох відсотків у порівнянні 
з ціною в січні 2011 року у вересні 
поточного року виробники алко-
гольних напоїв і пива підвищили 
середні ціни на свою продукцію. 
Про це свідчать дані Держкомстату 
України.

ЗАБОРОНА  

ПРОГНОЗИ 

Уго Чавесу залишилося жити два 
роки

ДЕФІЦИТ?  

ПО-НОВОМУ 

АЛЬТЕРНАТИВА 

Замість безвізової Європи Янукович пропонує 
українцям їздити до Росії

Президент Вiктор Янукович про-
понує поширити спрощену про-

цедуру проходження прикордонно-
митного контролю на всi поїзди, що 
курсують мiж Україною та Росiєю. 
Про це він заявив на пленарному 
засiданнi II Росiйсько-українського 
мiжрегiонального економiчного фо-
руму, що пройшов у Донецьку, ін-

формує «Інтерфакс-Україна».
«Наразi добре себе зарекоменду-

вав експеримент зi спрощення про-
цедури прикордонно-митного огля-
ду потяга Київ — Москва», — сказав 
Президент. За словами Януковича, 
є багато позитивних вiдгукiв вiд 
пасажирiв, хоча залишилися деякi 
процедури, над якими «треба попра-

цювати». 
«Пропоную прискорити роботу 

з поширення аналогiчної процедури 
на всi поїзди, що курсують мiж Укра-
їною та Росiєю», — наголосив він.

Президент упевнений, що 
це оцiнять, зокрема, росiйськi 
вболiвальники, якi приїдуть в Украї-
ну на матчi Євро-2012.

СПРАВИ СЕРЙОЗНІ 

Національний банк Білорусі ви-
ставив на продаж майно — як 

нове, так і те, що було у вжитку. 
Відповідне оголошення розміщене 
на сайті мінського міськвиконко-
му, пише «Лента». У списку нових 
речей, запропонованих для прода-
жу, є цукорниця, кавник із чашка-
ми, папір і коробки. У списку «б/у» 
майна є, зокрема, герби Білорусі, 
диктофон, гобелен «Пінськ», іо-
нізатори повітря й кілька сейфів. 
Покупцям також пропонуються 
кілька валіз: дві нові й дві старі.

В оголошенні зазначена й вар-
тість речей. Так, нова цукорниця 
оцінена в 4270 білоруських рублів 
(близько 75 центів). Вартість гер-

бів Білорусі (що були у вжитку) 
становить 466 тисяч 931 білорусь-
кий рубль (близько 80 доларів) і 
1,1 мільйона білоруських рублів 
(близько 200 доларів) за штуку.

Найдорожчим предметом є го-
белен — 37,2 мільйона білоруських 
рублів (близько шести з полови-
ною тисяч доларів).

Заявки запропоновано надси-
лати на ім’я начальника головного 
управління адміністрації Нацбан-
ку Білорусі. Повідомляється, що 
пропозиції про покупку прийма-
ються протягом п’яти робочих 
днів із моменту розміщення оголо-
шення на сайті (воно було опублі-
коване 11 жовтня).

Українські депутати стали в чергу 
по іномарки

Автодилери України фіксують 
рекордні обсяги продажів. Так, 

у січні-вересні попит на авто виріс 
на 48% в порівнянні з аналогічним 
періодом 2010 року. Причому на-
віть у сегменті преміум-класу, де 
зростання склало 14% від загаль-
ної кількості проданих авто, тоді 
як у попередні роки — не більше 
10%, пише «Сегодня».

Гендиректор Всеукраїнської 
асоціації автоімпортерів і дилерів 
Олег Назаренко пояснив тенден-
цію тим, що влітку ажіотаж почав-
ся у зв’язку з розмовами про май-
бутнє підвищення мит на імпортні 
авто до 47%, а пізніше у населення 
додалися валютні побоювання.

«Як тільки повідомили, що в 
уряду США проблеми, долар може 
обвалитись, а НБУ почав активно 
підтримувати гривню, українці 
побігли вкладати валютні нако-
пичення в авто — в гривню вже 
ніхто не вірить. Розмітають будь-
які марки і моделі. Автоімпорте-
ри були до цього не готові, утво-
рилися черги. Раніше депутати й 
інші «віпи» просили мене дістати 
знижку, тепер — дістати машину 
без черги», — розповів Назаренко.

Як повідомлялось, українці ку-
пили у вересні 21,2 тис. автомобі-
лів, що на 43% більше, ніж у верес-
ні 2010 року, та дещо більше, ніж у 
серпні 2011-го.

Нацбанк Білорусі розпродує 
майно — цукорницю і старі валізи

Українцям 
заборонять 
купувати дешеві 
авто

ОБЕРЕЖНО, ЗА ВАМИ СТЕЖАТЬ! 

Чоловіка, який купив $2 тисячі, 
терміново викликали в податкову

Після покупки громадянином 
України валюти в обсязі дві ти-

сячі доларів податкова зажадала від 
нього в терміновому порядку заде-
кларувати свої доходи. Про це роз-
повів слухач Олег із Донецька в ефірі 
«Радіо-Ера ФМ», повідомляє «Левий 
берег».

Слухач розповів, що 30 вересня 
він купив дві тисячі доларів у пунк-
ті обміну валюти, подавши паспорт. 
Після чого, за його словами, він 
одержав листа з податкової, у якому 
його в обов’язковому порядку ви-
кликають для декларування суми в 
16 тис. грн. «Це дохід, який я не за-
декларував. У разі, якщо я цього не 
зроблю, погрожують притягнути 
до кримінальної відповідальності 
згідно з законодавством», — роз-
повів він. У свою чергу керівник 
інформаційно-аналітичного центру 
«Forex Club» Микола Івченко за-

вірив, що податкова не має права 
одержувати таку інформацію, тому 
йти туди не потрібно. Краще зверта-
тися до суду. «Ви не зобов’язані при-
ходити й пояснювати, звідки у вас 
гроші», — підкреслив він. 

Нагадаємо, що постанова №278 
Нацбанку дещо відкоригувала пра-
вила здійснення фінустановами 
валютно-обмінних операцій.

Колишній хірург президента 
Венесуели вважає, що зі вста-

новленим діагнозом Уго Чавес 
проживе ще максимум два роки. 
Онкологічне захворювання, яке 
було діагностовано у лідера Ве-
несуели, не залишає сподівань на 
благополучний результат, пише 
newsru.ua.

«Думаю, що прогноз щодо 
здоров’я Чавеса не дуже хороший, 
а коли я так говорю, це означає, що 
йому залишається до двох років 
життя», — розповів хірург Навар-
рете, який раніше входив до на-
ближених медиків, які займалися 
лікуванням Чавеса з 2002 року. 
«Судячи з інформації, яку я отри-
мав від його родини, у Чавеса — 
пухлина в ділянці таза. Саме тому 
в його лікуванні застосовується 
така агресивна хіміотерапія», — 
додав медик.

Наваррете, що непогано зна-
йомий зі звичками Чавеса, описав 
його повсякденний побут. Прези-
дент зациклений на чистоті: «Він 

стежить за нігтями на руках і но-
гах, за своєю фізичною формою, 
піклується про зовнішність, за-
вжди чистий і зібраний». 

Крім того, Уго Чавес випиває 
величезну кількість кави, може і 
покурити в моменти напруги або 
просто для задоволення, проте без 
свідків (на публіці — ніколи). Та-
кож він — «сова», що працює до-
пізна і вимагає від своїх міністрів 
працювати за таким же графіком. 
Встає Чавес о пів на сьому ранку.

Українські банки переходять на 
плаваючу ставку кредитування

Банкіри знайшли спосіб обійти 
заборону на зміну умов креди-

тування в односторонньому поряд-
ку та почали активно видавати дов-
гострокові кредити з плаваючою 
ставкою, повідомляє канал «24». 
17 жовтня в Цивільному кодексі 
вперше врегульовано застосуван-
ня плаваючих кредитних ставок. 
Відповідний закон надав банкам 
право підвищувати плаваючу 
ставку і зобов’язав знижувати її 
за певних обставин. Про ці зміни 
клієнта повинні повідомляти в 
письмовому вигляді за 15 днів до 
набрання чинності нових ставок. 

Утім, активно видавати позики 
з плаваючою ставкою банки поча-
ли ще близько року тому, відразу 
ж після поновлення кредитування. 
Плаваючу ставку в основному ви-
користовують банки з іноземним 
капіталом. У групі найбільших ди-
намічну ставку застосовують «Ук-
рСиббанк», «Укрсоцбанк», «ОТП 
Банк» і ПУМБ. Кредити з плава-
ючою ставкою просувають та-
кож банки з другої і третьої груп. 
Спектр використання такої ставки 
практично безмежний, але поки її 
застосовують при довгострокових 
кредитах.

У Єврокомісії «чекають іншої можливості» 
для приїзду Януковича

ПЕРСПЕКТИВА  

ЗОЛОТОВАЛЮТНІ ЗАПАСИ УКРАЇНИ 

Уряд має намір заборонити 
пропуск у країну автомо-

білів, розрахованих на бензин 
нижче стандарту Євро-5. Це ви-
пливає з проекту закону, опри-
людненого на сайті Міністерства 
інфраструктури, повідомляє 
ТСН. 

Депутатам пропонується за-
боронити з 1 січня 2012 року 
пропуск на митну територію 
України та першу реєстрацію ТЗ, 
розрахованих на паливо нижче 
рівня Євро-3, нижче рівня Євро-
4 — з 1 січня 2014 року, нижче 
рівня Євро-5 — з 1 січня 2016 
року, нижче рівня Євро-6 — з 1 
січня 2018 року. 

У Європі діє стандарт для 
палива Євро-5, тоді як в Україні 
досі чинні Євро-2 і Євро-3.

В українському селі знайшли 
півтори тонни золота

Невелике село Бобрикове на Лу-
ганщині найближчим часом 

може стати українським Клондай-
ком. Компанія «Lugansk Gold Ltd» 
(голова правління — громадянин 
Австралії) почала активні роботи 
з розробки Бобриківського родо-
вища золотовмісних руд.

Як розповіла перший заступ-
ник голови Антрацитівської ра-
йадміністрації Наталія Сафроно-
ва, вже закладена капсула на місці 
будівництва збагачувальної фа-
брики, пише «Сегодня». 

Скільки коштуватиме інвес-
торам проект золотодобування в 
Луганській області, владці не гово-
рять. За підрахунками експертів, 
при вдалих розкладах вони змо-
жуть отримати золота приблизно 
на 45 млн. доларів (близько 367 
млн.   грн.). Адже, за інформацією 
В’ячеслава Михальова, директора 
компанії-підрядника ТОВ «Доне-
цький кряж», офіційно в Бобрико-
вому є 220 тис. тонн золотовмісної 
породи, з якої можна отримати до 
1,6 т золота.


