
Національна комісія, що здій-
снює державне регулювання 

у сфері зв’язку та інформатизації, 
затвердила нові граничні тарифи 
на загальнодоступні телекомуні-
каційні послуги, що надаються 
операторами. 

Затверджені зміни до чинних 
граничних тарифів відбудуться 
у два етапи протягом 2012 року: 
перший — із дати набрання чин-
ності до 31 жовтня включно; дру-
гий — з 1 листопада 2012 року. 

Вони стосуватимуться, зокре-
ма, таких позицій:

- збільшення плати за корис-
тування основним телефонним 

апаратом у містах без погодинної 
оплати для небюджетних юридич-
них осіб на 5% (або на 1,86 гривні), 
для населення та бюджетних — на 
10% (або на 2,48 гривні);

- за користування основним 
телефонним апаратом у містах із 
погодинною оплатою для небю-
джетних юридичних осіб на 10% 
(або на 3,22 гривні), для населення 
та бюджетних — на 10% (або на 
2,24 гривні);

- за користування основним 
телефонним апаратом для насе-
лення в сільській місцевості на 
10% на першому етапі (без пого-
динної оплати — з 13,52 до 14,88 
гривні, з погодинною — з 11,84 до 
13,02 гривні без ПДВ). На другому 
етапі — ще на 10% (без погодинної 
оплати — з 14,88 до 16,38 гривні, 
з погодинною — з 13,02 до 14,32 
гривні без ПДВ).

Водночас уже на першому 
етапі зменшується розмір плати 
за встановлення телефону для на-
селення на 30% — до 70 гривень, 
а для юридичних осіб — на 60%, 
тобто до 100 гривень.

Рішення набуде чинності з 1 
липня.

«Я не хочу «курчакової» зеленки — 
ще здатна сама собі її купити»

З 1 липня колишніх військовос-
лужбовців та пенсіонерів сило-

вих міністерств і відомств чекає 
перерахунок пенсій. Відповідно до 
Постанови Кабінету Міністрів від 
23.04.2012 р. №355 «Про збільшення 
розмірів пенсій, призначених відпо-
відно до Закону України «Про пен-
сійне забезпечення осіб, звільнених 
з військової служби, та деяких інших 
осіб», підвищення пенсій здійснюва-
тиметься у три етапи:

- з 1 липня 2012 року буде про-
ведено підвищення пенсій військо-
вослужбовцям і деяким іншим ка-
тегоріям громадян у розмірі 11% від 
основних розмірів пенсій;

- з 1 вересня 2012 року пенсія 

збільшиться до 23% від основних 
розмірів пенсій;

- з 1 січня 2013 року відбудеть-
ся підвищення до 35% від основних 
розмірів пенсій.

Як повідомила заступник на-
чальника Головного управління 

Пенсійного фонду України у Во-
линській області Марія Ковалюк, в 
управлінні ПФ області перебуває 
на обліку 11600 пенсіонерів силових 
структур і відомств, які одержують 
пенсії відповідно до Закону України 
«Про пенсійне забезпечення осіб, 
звільнених із військової служби, та 
деяких інших осіб». Середній розмір 
пенсії складає 1790,77 гривні.

Із загальної кількості пенсіо-
нерів одержують пенсії: за вислугу 
років — 9323 особи, середній розмір 
пенсії складає 1856,85 гривні; по ін-
валідності — 736 осіб, середній роз-
мір пенсії — 2190; у разі втрати го-
дувальника — 1541 особа, середній 
розмір пенсії — 1200 гривень.
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Події

Понад 2,5 тисячі дітей із початку року 
не змогли перетнути український кордон

На кордоні процвітає 
цигарковий бізнес

Розмови по стаціонарному телефону 
стануть дорожчими ще на 10%

Щороку в період літніх кані-
кул значно збільшується 

кількість відмов у пропуску через 
державний кордон дітей. Тіль-
ки з початку року співробітники 
Державної прикордонної служби 
відмовили у пропуску 2557 дітям. 
Основною причиною стало вкрай 
недбале ставлення батьків та орга-
нізаторів поїздок до правил пере-
тину кордону. Більшість, а це 1363 
дитини, не змогли подорожувати, 
оскільки було відсутнє доручен-

ня від батьків. Іще 995 дітей мали 
недійсні документи, решта 199 не 
перетнули рубежу з інших причин. 

Тому в разі виникнення за-
питань щодо оформлення до-
кументів прикордонники радять 
консультуватися з туристичними 
фірмами, послугами яких користу-
ються громадяни, також необхідну 
інформацію можна отримати на 
веб-сайті прикордонного відом-
ства dpsu.gov.ua або за телефоном: 
527-63-63.

Для перекваліфікації 
безробітних видаватимуть 
ваучери на 12 тисяч гривень
Держава видаватиме ваучер для перекваліфікації 
людям старше 45 років за умови, що вони мають не 
менше п’ятнадцяти років трудового стажу. Про це 
заявив віце-прем’єр-міністр України Сергій Тігіпко. 
За його словами, з наступного року, коли закон про 
зайнятість набуде чинності, вартість такого вауче-
ра буде становити 12 тисяч гривень. 

Водії їздитимуть із 
увімкненими фарами півроку
Кабмін із подання ДАІ готує чергові зміни до Правил 
дорожнього руху. Серед запланованих нововведень, 
зокрема, є вимога сім місяців у році цілодобово 
їздити з увімкненими фарами: з 1 жовтня по 1 травня. 
Штраф за порушення пропонують ввести в розмірі 
340-425 гривень. Також пропонується встановити 
поруч зі знаком, що обмежує швидкість, знак, який 
пояснює, чому треба їхати повільніше.

1,39
на стільки відсотків, або на 0,35 
мільярда доларів,скоротився за 
минулий місяць прямий зовніш-
ній борг України, склавши на 31 
травня 24,190 мільярда доларів, 
повідомили у Мінфіні. 

Військовослужбовцям перерахують пенсії у три етапи

У редакцію «Відомостей» зателе-
фонувала наша постійна чи-

тачка з Рожищенського району. 
Вона розповіла, що днями при-

йшли люди від благодійного фон-
ду «Пана Курчака» та принесли 
пакетик із носовичком, іконкою 
та якимось папірцем на безплатні 
ліки. «Та там такі ліки, що я й сама 
їх можу купити. Це ж іще треба до-
думатися: щоб отримати безплат-
но бинт чи вату, я маю за рецептом 
до лікаря сходити! Та за кого нас 
мають, що такі примітивні по-
дачки роздають! Перед виборами 
купують чи що? — обурювалася 
читачка. — На пакеті серце нама-
льоване, так ніби він від Тимошен-
ко. Але ж це не так. Як не сором-
но!».

Цей дзвінок змусив «Відомос-
ті» поцікавитися, хто і що роздає 
людям. Виявляється, такі пакети-
ки отримують жителі не лише з 
Рожищенського, але й Локачин-
ського та Турійського районів від 
Волинського обласного благо-
дійного фонду «Європейський 

вектор», створеного з ініціативи 
депутата обласної ради, голови 
Агропромислової групи «Пан Кур-
чак» Сергія Мартиняка.

Ми зайшли на сайт «Європей-
ського вектора», де прочитали, що 
фонд втілює програму «Турбота», 
за якою пенсіонери зможуть отри-
мувати безплатні ліки. Ідея, без-
перечно, хороша. Та коли пильно 
переглянули сертифікат, який нам 
надала читачка, то побачили, що 
у переліку пропонованих медика-
ментів — найдешевші: бинт, вата, 
валеріанка, «Каптопрес», «Фуро-
семід», шприци одноразові тощо. 
Всього 34 найменування. 

Щоб їх отримати, пенсіонеру, 
виявляється, потрібно ще добре 
походити. Спершу треба запо-
внити анкету в ФАПі, отримати 
посвідчення учасника програми, 
а лише тоді можна йти й одержу-
вати, скажімо, безплатну зеленку. 

Тому обурення читачки можна 
зрозуміти.
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У волинському прикордонні цигар-
ковий бізнес популярний давно. 
Оскільки роботи на селі практично 
немає, люди викручуються хто як 
може. І якщо так звані дрібні під-
приємці — «мурашки» — возять 
цигарки через кордон невелички-
ми партіями, то ті, хто вже освоївся 
у цьому бізнесі, створюють цілі 
мережі та фірми з переміщення 
цигарок на той бік кордону. 

— Цигарковим бізнесом почала 
займатися після кризи 2008 року. 
Тоді втратила роботу, — розпові-
ла «Відомостям» мешканка Ковеля 
Валентина (прізвище зі зрозумілих 
причин не називаємо). — Узялася 
за цю справу від безвиході. Дочка 
вчилася на платному відділенні, 
син школу закінчував, також вчити 
треба було. Чоловікової зарплати не 
вистачало. Знайома запропонувала 
такий спосіб заробітку. Адже я про-
писана в одному з сіл прикордоння, 
що входить до зони 50-кілометрової 
смуги. З того часу, можна сказати, 
живу на кордоні. Бували дні, коли 
перетинала його по три-чотири рази 
в день. До поляків возимо цигарки 
на собі. Ховаємо де тільки можна. 
Буває, що на вулиці спека, а мусиш 
надягати на себе широку теплу до-
вгу кофту, щоб побільше цигарок 
заховати. На собі до чотирьох блоків 
пронести можна — примотати клей-
кою плівкою попід руки, до стегон. 
Возили молдовські цигарки, а також 
свої, українські. Найкраще продава-
лася синя «Прима». На тому боці зі 
збутом проблем немає. Нас уже че-
кають поляки, самі підходять і купу-
ють усе, що провезеш. Пачка сигарет 
вартує до 15 гривень. За день мож-
на заробити до 500 гривень. Буває 

й більше. Декілька разів польські 
митники все забирали. Взагалі, вони 
до нас зневажливо ставляться. Хоча 
самі поляки також грішать контр-
абандою — возять цигарки далі у 
Німеччину.

Пані Валентина каже, що остан-
нім часом бізнес став не такий вигід-
ний, як декілька років тому: цигарки 
в Україні значно подорожчали. 

— Сьогодні дуже добрий «на-
вар» на білоруських папіросах, — 
продовжує жінка. — Адже пачка 
уже на нашому боці коштує 4 грив-
ні 50 копійок. У поляків — 15. От і 
рахуйте. Знайомий рік тому почав 
возити білоруські цигарки. Машину 
вже шикарну купив. Хоча цей бізнес 
дуже небезпечний. Адже тут шалені 
гроші заробляє той, хто нелегально 
проходить через кордон. Це чолові-
чий бізнес. Через болота ящики на 
собі нести треба. Невеликими пар-
тіями «партизанськими» стежками 
переносять із Білорусі. Потім ванта-
жать на машину і звозять до якоїсь 
приватної хати. Звідти уже розбира-
ють. Але скоро, кажуть, Лукашенко 

підніме акциз, і різниця у ціні буде 
не такою привабливою. 

Пані Валентина зізнається, що 
останнім часом возити контрабанд-
ні цигарки стає все важче. 

— Хочу перейти в інший бізнес. 
На польську сторону брати тільки 
ту кількість цигарок і горілки, яка 
дозволена, а назад везти різний то-
вар для підприємців: твердий сир, 
ковбасу, каву, шоколад та іншу про-
дукцію. 

— Проблема контрабанди цига-
рок була і є. Обумовлена різницею 
цін на них у Білорусі, Україні та 
ЄС, — зазначив у коментарі «Відо-
мостям» начальник Північного ре-
гіонального управління Державної 
прикордонної служби України Ігор 
Токовий. — Але сьогодні нашим 
службам вдається ефективно їй про-
тидіяти. Якщо порівнювати з мину-
лим роком, то у 2012-му ми затрима-
ли контрабандних цигарок у шість 
разів більше. 

Якщо взяти статистику, то, як 
зазначив начальник відділу при-
кордонної служби штабу Луцького 
прикордонного загону Іван Чаплін-
ський, від початку року на волин-
ській ділянці українсько-білорусь-
кого кордону було вилучено 398 
тисяч 150 пачок цигарок на загаль-
ну суму майже 1 мільйон 919 тисяч 
гривень. Це більше, ніж вилучили на 
українсько-польському кордоні.

— Сьогодні ж 90% вилучених 
цигарок, які незаконно ввезені в 
Україну, — білоруського виробни-
цтва, — каже прикордонник.  Везуть 
їх в основному поза пунктами про-
пуску. Для порівняння: коли у пунк-
тах пропуску ми вилучили з початку 
року 1 тисячу 386 пачок цигарок, то 
поза ними — 186 тисяч 110 пачок. 
Цим «бізнесом» займаються, як пра-
вило, групи осіб. Перевозять на гу-
жових підводах або ж автомобілях 
із підвищеною прохідністю. Можу 
навести приклад: на початку трав-
ня прикордонний наряд із пункту 
«Піща» доповів про затримання мі-
кроавтобуса «Фіат-Дукато» під ке-
руванням мешканця Ковельського 
району, який перевозив 99 ящиків 
цигарок білоруського виробництва. 
Документів у нього не було. Чоловік 
пояснив, що перевозить товар на за-
мовлення. Вилучили 49 з половиною 
тисяч пачок цигарок на суму 247 ти-
сяч 500 гривень.

Зазначимо, що, згідно з новим 
Кримінальним кодексом, статті з 
контрабанди декриміналізовані. Те-
пер це називається «незаконне пе-
реміщення товарів». Найбільше, що 
загрожує цигарковому «човнику», 
— це конфіскація товару і штраф, 
який дорівнює його вартості. 

Такі серйозні фінансові ризики 
не лякають контрабандистів. Адже 
за вдалого перебігу вони можуть за-
робити солідну суму. 

Тому і надалі знаходитимуться 
охочі підзаробити на різниці у цінах. 
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ДО УВАГИ АБІТУРІЄНТІВ!
Луцький гуманітарний університет (III — IV рівень державної акредитації) оголо-
шує набір на денну і заочну форму навчання за освітньо-професійними програма-
ми «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» за напрямами та спеціальностями:
- менеджмент;
- менеджмент зовнішньоекономічної діяльності;
- економічна кібернетика (комп’ютерні технології);
- журналістика.
Молодші спеціалісти споріднених спеціальностей зараховуються на III курс денної 
або заочної форми навчання відповідних напрямів підготовки.
Випускники шкіл до 2007 року включно мають право на вступ за результатами 
вступних іспитів (без урахування сертифікатів ЗНО).
Випускники отримують дипломи державного зразка.
Ми відкриваємо вам двері в успішне майбутнє.
Адреса приймальної комісії: м. Луцьк, вул. Лазо, 5.
Телефони для довідок: (0332) 72-94-49, 050-337-87-86

 ОГОЛОШЕННЯ
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Пачка цигарок у середньому коштує: 

Велика Британія, Ірландія, 

Італія чи Німеччина — 10-12 євро 

Польща — 2 євро 

Україна — 0,9 євро 

Росія — 0,6 євро

Білорусь — 0,46 євро 


