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Цього року на ремонт і реконструк-
цію луцьких доріг витрачено 38 
мільйонів гривень. Днями міський 
голова Микола Романюк разом із 
головою Волинської облдержад-
міністрації Борисом Клімчуком 
оцінював результати роботи буді-
вельників.

— Ми оглянули вулиці, які вже 
практично готові: частину вулиці 
Станіславського, де зроблена рекон-
струкція, частину Гнідавської (до 
Потебні), завершену вулицю Клима 
Савура. Також вулицю Конякіна, 
проте там залишилося ще 150 метрів 
до розважального комплексу «Адре-
налін Сіті», де роботи на заключній 
стадії. Очікується й завершення 
масштабної реконструкції вулиці 
Гетьмана Мазепи, — сказав Микола 
Романюк.

З державного й обласного бю-
джетів на вулиці міста було виді-
лено понад 33 мільйони гривень. 

Ще чотири мільйони використано 
з міського бюджету на поточний і 
частково капітальний ремонт, а з 
благодійного фонду Ігоря Палиці 
надійшов мільйон на реконструкцію 
Театрального майдану. 

— Таким чином, у нас рекон-
струйовано Театральний і Київський 
майдани, частину Привокзальної 
площі біля переходу та 68 вулиць. 
На шести з них здійснено повну ре-
конструкцію, — повідомив міський 
голова. 

Попередньо на наступний рік 
у держбюджеті на ремонт доріг у 
Луцьку буде заплановано близько 20 
млн. грн. Також за сприяння голови 
облдержадміністрації проводити-
муться ремонтні роботи на стикових 
ділянках міста з районами. 

Крім цього, Микола Романюк 
розповів, що в планах на наступний 
рік — реалізувати масштабний про-
ект із реконструкції проспекту Волі. 
Ремонтні роботи продовжаться й на 
Привокзальній площі, адже вокзал 
зараз реконструюється.

— Серед великих проектів — за-
вершення робіт на вулицях Занько-
вецької, Гнідавській. Будемо робити 
і менші вулиці — в межах 300 тисяч, 
а потім візьмемося за прибудинкові 
території, — зауважив мер. — Ро-
боти ще дуже багато, проте осно-
вні вулиці, а також в’їзди в місто й 
мости ми вже зробили. Залишився 
один міст на Рованці, ремонт якого 
планується завершити в листопаді. 
Цей міст здали ще в 80-х роках, від-
тоді його не ремонтували.

Опріч того, Борис Клімчук і Ми-
кола Романюк ознайомилися з ходом 
будівництва навчально-виховного 

комплексу №27, який буде зведений 
у 55-му мікрорайоні. Наразі там за-
вершуються роботи з закладення 
фундаменту. 4,7 мільйона потріб-
но освоїти будівельникам до кінця 
року, більше мільйона буде вико-
ристано на перенесення комуніка-
ційних мереж. Об’єкти будуть здані 
в експлуатацію в дві черги: спочатку 
— дошкільний навчальний заклад, 
потому — школа, сучасний спорт-
зал і басейн. Загальне фінансування 
проекту — понад 100 мільйонів гри-
вень.

— 95% з запланованих обсягів 
робіт із реконструкції та капітально-
го ремонту вулиць міста на цей рік 
уже виконано, — підсумував Микола 
Романюк. — Усього в дороги вкладе-
но 38 млн. грн. Що ж до навчально-
виховного комплексу №27, то якщо 
вдасться наступного року закласти 
10 мільйонів, садочок як першу чер-
гу вже здамо. 
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Події

Одна квартира «Укрзалізниці» 
дорожча, ніж три для інвалідів
Головне управління житлового забезпечення Київ-
ської міськдержадміністрації за результатами тендера 
уклало угоду з КП «Житлоінвестбуд-УКБ» на придбання 
майнових прав на квартири для інвалідів Великої Ві-
тчизняної війни І групи. Вартість угоди склала 1,8 млн. 
грн. Про це повідомляють «Наші гроші». Придбано 
однокімнатну квартиру та дві трикімнатні. Нагадаємо, 
«Укрзалізниця» також придбала в Києві одну квартиру. 
Вартість цього житла склала 1,9 млн. грн.

Україна скасувала мито на 
зерно
Віктор Янукович підписав закон, яким скасовується 
експортне мито на пшеницю й кукурудзу. Про це повідо-
мила прес-служба Президента. Законом передбачається 
скасувати вивізне мито на пшеницю та кукурудзу, проте 
до 1 січня 2012 року залишається експортне мито на 
ячмінь за ставкою 14%, але не менше ніж 23 євро за 
тонну. Як відомо, Верховна Рада 7 жовтня прийняла 
Закон України «Про затвердження ставок вивізного (екс-
портного) мита на окремі види сільськогосподарських 
культур». 
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на такому місці (між ОАЕ та 
Таїландом) опинилась Укра-
їна у рейтингу темпів роз-
витку економіки за минуле 
десятиліття. Вітчизняний 
ВВП зростав із середньою 
швидкістю менше 5% на рік.

ДОМОВЛЕНОСТІ 

НА ВІДКАТІ 

«Львівська залізниця» закупила 
чавунні смітники за ціною 
кришталевих ваз

«Укрзалізниця» знову попала-
ся на сумнівних тендерних 

закупівлях. Цього разу компанія 
придбала чавунні смітники по 
п’ять тисяч гривень за штуку.

Як повідомляється у «Вісни-
ку державних закупівель», за ре-
зультатами тендера 17 жовтня 
державне підприємство уклало 
угоду з ТОВ «Ливарний завод» на 
придбання 200 міських чавунних 
смітників за 1,05 млн. грн. Вар-
тість однієї урни склала 5250 грн. 
При цьому варто відзначити, що 
середня ринкова ціна вуличних 
урн коливається від 600 до 1000 
гривень. Згідно з конкурсною до-
кументацією, смітники з чавуну 
СЧ-20 мають висоту 91 см, діаметр 
55 см. Бетонна основа у діаметрі 
45-22 см, заввишки 6-10 см.

За інформацією видання, при-
дбані чавунні урни на бетонних 
основах виявилися дорожчими, 
ніж кришталеві вази з бронзовою 
підставкою від фірми «Cre Art» 
(Італія), які можна придбати по 
4700 грн.

Нагадаємо, «Укрзалізниця», 
якій безпосередньо підпорядко-
ване львівське відділення, вже не 

вперше фігурує у тендерних скан-
далах. Так, у серпні компанія після 
набуття розголосу в ЗМІ розірвала 
конкурсну угоду на придбання по-
золочених мобільних телефонів. 
Пізніше «Укрзалізниця» скасувала 
тендер із закупівлі золотих і сріб-
них нагрудних значків на суму 279 
тисяч гривень.

У вересні державний моно-
поліст через конкурс закупив за 
бюджетні кошти сорок статуеток 
загальною вартістю 800 тисяч гри-
вень. При цьому лише за січень-
квітень 2011 року збитки компанії 
від перевезень пасажирів склали 
2,4 мільярда гривень.

ДОГОВОРИВСЯ 

Могильов визнав, що в Україні реальна інфляція — 50%

При формуванні бюджету МВС 
на 2012 рік глава відомства 

Анатолій Могильов вважає за по-
трібне враховувати втрати, яких 
міністерство зазнало від скасування 
обов’язкового техогляду автомобі-
лів. 

У міліції вважають, що збіль-
шення фінансування МВС на 1,5 
мільярда гривень слід розглядати як 
перекриття коштів, які не надійдуть 

до бюджету міністерства від техо-
глядів автомобілів. При цьому по-
трібно враховувати інфляцію.

«Я б не говорив про 1,5 мільярда 
як збільшення бюджету. Наш бю-
джет складається з двох складових: 
загальний держбюджет і бюджет 
спецфонду — те, що міліція заро-
бляє сама. B поточному році було 
скасовано техогляд автомобілів. Че-
рез втрату цієї функції відомство за-

знало збитків приблизно на мільярд 
гривень. Півмільярда гривень — це 
компенсація того рівня інфляції, 
який склався в країні», — цитує Мо-
гильова ТСН. 

Зазначимо, раніше пан Моги-
льов оцінив втрати від скасування 
обов’язкового техогляду для при-
ватних легкових автомобілів, мото-
циклів і мопедів лише у півмільярда 
гривень. 

Цього року в дороги Луцька вклали 
38 мільйонів

ПОГОДА 

У західних областях 27 жов-
тня очікується сонячна та суха 
погода. Температура повітря вно-
чі 0...+3°C, вдень +7...+12°C. 28 
жовтня ясно, без опадів. Уночі 
0...+3°C, вдень +8...+13°C. 29 жов-
тня безхмарно, сухо. Температу-
ра повітря вночі 0...+4°C, вдень 
+8...+13°C. 

У північних регіонах 27 
жовтня змінна хмарність, опади 
не передбачаються. Нічна тем-
пература становитиме -1...+1°C, 
денна +4...+7°C. 28 жовтня буде  
похмуро, сухо. Вночі температу-
ра повітря становитиме 0...+1°C, 
вдень +1...+5°C. 29 жовтня пере-
важно ясно, без опадів. Темпера-
тура повітря вночі -1...0°C, вдень 
-1...+3°C. 

У Києві 27 жовтня хмарно з 
проясненнями, без опадів. Тем-
пература вночі -1...+1°C, вдень 
+4...+8°C. 28 жовтня похмуро, 

дощ не очікується. Вночі тем-
пература повітря становитиме 
-1…+1°C, вдень +2...+5°C. 29 жов-
тня ясно, сухо. Нічна температу-
ра -1…+1°C, денна становитиме 
0...+7°C.

У східних регіонах 27 жов-
тня сонячно, без опадів. Уно-
чі -1...+1°C, вдень +3…+7°C. 28 
жовтня хмарно з проясненнями, 
сухо. Нічна температура станови-
тиме -1...+1°C, денна +4...+8°C. 29 
жовтня змінна хмарність, опадів 
не очікується. Температура вночі 
-1...+2°C, вдень +3...+8°C.

У південних областях 27 
жовтня похмуро, опади не очі-
куються. Температура повітря 
вночі становитиме 0...+3°C, вдень 
+7...+10°C. 28 жовтня сонячно, 
без дощу. Вночі 0...+10°C, вдень 
+7...+10°C. 29 жовтня буде ясно, 
дощ не очікується. Нічна темпе-
ратура 0...+4°C, денна +7...+11°C. 

Щороку в Україну без мита будуть 
імпортувати 48 тис. європейських 
автомобілів

Україна домовилася з Європей-
ським Союзом про безмитний 

імпорт 48 тисяч автомобілів на 
рік.

На думку Прем’єр-міністра 
Миколи Азарова, українські спо-
живачі повинні мати можливість 
купувати будь-які автомобілі, а 
вітчизняному автопрому необхід-
но підніматися на рівень світових 
виробників і гідно конкурувати з 
ними.

Азаров зазначив, що така 
кількість автівок відповідає об-
сягу імпорту в 2005-2007 роках. 
Він підкреслив, що уряд має намір 
сприяти розвитку українського 
автопрому й вкладанню іноземних 
інвестицій у галузь.

Нагадаємо, що, за словами пре-
зидента Корпорації «УкрАВТО» 
Таріела Васадзе, однією з головних 
проблем для України став вступ до 
Світової організації торгівлі.

СТАРЕ-НОВЕ У ПОДАТКОВОМУ КОДЕКСІ 

Депутати лишили спрощену 
систему оподаткування для 
чотирьох груп підприємців

Депутати 264-ма голосами при-
йняли в цілому законопроект 

«Про внесення змін до Податково-
го кодексу України та деяких інших 
законодавчих актів України (щодо 
спрощеної системи оподаткуван-
ня, обліку та звітності суб’єктів 
малого підприємництва)». Доку-
ментом, зокрема, залишили спро-
щену систему оподаткування для 
чотирьох груп підприємців, пи-
шуть «Комментарии».

До першої групи увійшли під-
приємці з оборотом до 150 тис. 
грн. без права найму інших осіб. 
Вони платитимуть від десяти до 
ста гривень у місяць. Ці бізнесме-
ни можуть здійснювати винятко-
во роздрібний продаж товарів на 
ринках або надавати побутові по-
слуги населенню.

Друга група включає підпри-
ємців із оборотом до 1 млн. грн. 
і з правом найму 10 осіб. Розмір 
податку для них пропонується 
затвердити на рівні від 20 до 200 
грн. залежно від рішення місцевої 
ради. Ці підприємці здійснюють 
господарську діяльність із надан-
ня послуг, зокрема побутових, 

платникам єдиного податку та/або 
населенню, а також діяльність у 
сфері ресторанного господарства.

Третя група — бізнесмени з 
оборотом до 3 млн. грн. і з правом 
найму 20 осіб. Їхній податок скла-
де 3% або 5% залежно від того, чи 
включать сюди ПДВ.

У четверту групу потрапили 
юридичні особи з оборотом до 5 
млн. грн. і з правом найму до пів-
сотні осіб. Податок для них також 
повинен скласти 3% або 5% за-
лежно від того, чи увійде до нього 
ПДВ.

Не можуть бути платниками 
єдиного податку 10 категорій під-
приємців, які здійснюють діяль-
ність у сфері азартних ігор; обміну 
валюти, виробництва, експорту, 
імпорту та продажу підакцизних 
товарів (окрім роздрібного прода-
жу пально-мастильних матеріалів 
у ємностях до 20 л, а також пива 
і вина); діяльність із проведення 
гастрольних заходів; видобуток і 
реалізацію корисних копалин.

Крім того, відмовили в «спро-
щенці» фізособам-нерезидентам, 
аудиторам, страховим брокерам, 
особам, які здають в оренду житло 
площею понад 100 кв. м і суб’єкти 
господарювання, у статутному ка-
піталі яких від 25% мають особи, 
які сплачують єдиний податок.

Як повідомлялось, Україна у 
рейтингу сприятливості ділового 
середовища втратила за рік три 
позиції та перемістилася на 152 
місце. З таким показником наша 
країна опинилася в аутсайдерах 
списку між Ліберією (151) та Болі-
вією (153).

БІЗНЕС В УКРАЇНІ 


