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З 1 березня подорожчає вино 
і шампанське 
Як повідомляє прес-служба Міндоходів, акциз на кріплені 
натуральні вина, вермути й інші виноградні вина з додаван-
ням рослинних або ароматичних екстрактів підвищується 
з 2,51 гривні до 2,86 гривні за 1 літр. На ігристі вина, вина 
газовані — з 3,65 гривні до 4,16 гривні за 1 літр. Крім цього, 
згідно зі змінами в законодавстві, збільшилися ставки ак-
цизного податку на тютюнові вироби. Сигарети без фільтра 
подорожчають до 77,50 гривні за 1 тисячу штук, із фільтром 
— до 173,20 гривні.  

У країнах Митного союзу 
заборонено продавати 
мереживні труси 
Мереживні труси з синтетичних тканин уже заборонені 
до виробництва, ввезення та продажу на території 
Митного союзу. Про це повідомив міністр із питань тех-
нічного регулювання Євразійської економічної комісії 
Валерій Корєшков. Так він прокоментував твердження 
виробників, що цей вид виробів може зникнути з при-
лавків магазинів із 1 липня 2014 року, якщо не будуть 
внесені зміни в техрегламент Митного союзу. 

5,1
стільки млрд грн планується 
спрямувати на розвиток і ре-
формування санаторно-курорт-
ного комплексу Криму. 
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Трійня, двійня і знову двійняУ Нововолинську 
судили наркоділка 

Життя

Через тиск контролюючих і фіс-
кальних органів призупиняєть-

ся діяльність дев’яти підприємств. 
Власники Національної сервісно-
збутової мережі «Богдан-Авто», що 
входить до корпорації «Богдан», 
вирішили призупинити діяльність 
компаній у Запоріжжі, Кіровограді, 
Дніпропетровську, Кременчуку, Су-
мах, Тернополі, Житомирі, Черкасах 
і Вінниці з можливою подальшою 
ліквідацією. 

За інформацією прес-служби 
корпорації, рішення прийняте че-
рез неможливість працювати в умо-
вах «свавілля і безперервного тиску 
контролюючих і фіскальних орга-
нів». 

На сьогодні, зазначають у «Бог-
дані», за претензіями до фіскальних 

і контролюючих структур розгляда-
ється 40 судових справ, але співро-
бітники податкових органів свідомо 
ігнорують факти й обставини, що 
свідчать про правомірність діяль-
ності підприємств. 

«У разі неприпинення тиску слід 
чекати закриття й інших підпри-
ємств сервісно-збутової мережі, а 
також виробничих компаній», — за-
значають у корпорації. 

Корпорація «Богдан» створена 
у 2005 році й об’єднує потужності 
для виробництва автобусів і тро-
лейбусів, легкових авто, вантажної 
та комерційної техніки, а також має 
власну розгалужену торгово-сервіс-
ну мережу. Її виробничі потужності 
дозволяють сьогодні виготовляти 
120–150 тис. легковиків, до 9 тис. 

автобусів і тролейбусів усіх класів, 
а також приблизно 15 тис. вантажі-
вок і спеціалізованої техніки. Заводи 
компанії розміщені у Луцьку, Черка-
сах і Криму. 

За 2013 рік «Богдан» удвічі 
скоротив випуск продукції — до 
6,738 тис. одиниць, із яких легкових 
автомобілів — 5,958 тис.

Держфінінспектори Володи-
мир-Волинської об’єднаної 

держфінінспекції під час поза-
планової перевірки державних 
закупівель у ремонтному житло-
во-комунальному підприємстві 
№ 2 м. Ковеля (далі — РЖКП 
№ 2) виявили факт зникнення 
вантажного автомобіля. 

З’ясувалося, що, відповідно 
до річного плану закупівлі на 
2013 рік, РЖКП № 2 на тендері 
мало придбати вантажний сміт-
тєвоз. Серед трьох пропозицій 
перевагу віддали ПП «Валява». 
Воно мало поставити вантажів-
ку вартістю 325,2 тис. грн. 

Згідно з договором, ПП «Ва-
лява» протягом 30 календарних 
днів із дня надходження пере-
доплати мало доставити товар, 
а РЖКП № 2 — впродовж 10 ро-
бочих днів із моменту прийман-
ня-передачі на підставі рахунку-
фактури здійснити остаточний 
розрахунок. 

Здавалося б, усе правильно, 
проте ревізорам не змогли по-
казати головного — автомобіля 
ГАЗ-3309. Матеріали перевірки 
передали до Ковельської міжра-
йонної прокуратури. 

Радісна новина завітала останньо-
го дня січня до Анатолія та Віри 
Мартинюків із Володимира-Волин-
ського — їхня віруюча та по-своєму 
унікальна родина, в якій підростає 
перша трійня і друга пара малюків, 
поповнилася ще одними двій-
нятами — Марком і Мирославою. 
Маленьких братика та сестричку 
нетерпляче чекали шестирічні 
трійнята — Сашко, Ромчик й Естер 
— і двійнятка-дівчатка Софійка та 
Світланка, яким більше трьох років. 

Як тільки їхня 26-річна матуся 
Віра повернулась із Луцького по-
логового будинку, від малюків ні на 
крок не відходять старші «чомучки», 
котрі все допитуються у батьків, чи 
й вони були такі маленькі. Хоча на-
справді найменші мають добру вагу 

— 2,350 і 3,050 кілограма, Мирос-
лава переважила свого братика на 
700 грамів! 

Як живуть у цій дружній вірую-
чій сім’ї, де панує любов, затишок і 
повага? По правді, поспілкувавшись 
із старшими, подумала, що отак би у 
кожній сім’ї — і про розлучення за-
були б. 

— Моя Віруня найгарніша, щира 
і проста. Про іншу і не мріяв, — із те-
плотою каже про дружину Анатолій. 
А вона від цих слів ніяковіє, хоча 
чує їх не вперше, а відтоді, як по-
знайомились у Рівненській духовній 
семінарії, де волинянка навчалася 
на музичному факультеті, а її май-
бутній чоловік опановував церковне 
служіння. 

— Як побачила Толю, аж серце 
завмерло. З першої зустрічі відчула, 

що він мій суджений, — це вже Віра 
продовжує про свою другу половин-
ку. — За півроку одружились і пере-
бралися жити до моїх батьків у Во-
лодимир. У чоловіка на Рівненщині 
велика родина — 11 сестер і братів, 
то і ми планували багато діток, але 
першого року після заміжжя все не 
могла завагітніти. День і ніч проси-
ли Всевишнього, щоб чимшвидше 
збулася наша мрія. Коли ж лікарі 
сказали, що народиться трійня, дя-
кували Йому за те, що почув наші 
молитви. 

Перша Вірина вагітність мину-
ла напрочуд легко і без клопоту, як 
і дві інші. Правда, місцеві медики 
все ж рекомендували жінці обласну 
лікарню, звідки пацієнтку, оглянув-
ши, відправили назад у Володимир. 
А ось уже свої дві двійні вона наро-

джувала у Луцьку. 
Коли на світ з’являлися трійня-

та, у пологовому відділенні чергу-
вала реанімаційна бригада — про 
всяк випадок. Ще тоді підготували 
автомобіль, щоб доставити новона-
роджених в обласну дитячу лікарню, 
бо малят очікували з меншою від 
норми вагою. Натомість трійнята 
побили всі місцеві рекорди й важи-
ли понад півтора кілограма кожен. 
Того дня відзначав іменини Вірин 
тато — Петро Каганюк, то вже мав 
кому радіти, бо безцінний подару-
нок отримав — відразу трьох онуків! 

Перший рік, поки дітки підрос-
тали, ніхто з дорослих не спав уночі, 
чоловік із дружиною чергували біля 
ліжечка, бо коли плакало одне маля, 
то прокидалася решта. Особливо 
важко доводилося, коли хворіли, 
адже нараз усі троє. 

— То я Віруню буджу, щоб вста-
вала до дітей, то вона — мене. «А 
хіба я спав?» — запитую у дружини, 
бо ж ніби й не прилягав, і сонний 
біжу на кухню гріти молоко, — зга-
дує глава родини. — А коли народи-
лися двійнята Світланка та Софійка, 
котрі з’явилися на світ у день наро-
дження моїх рідних сестер-близнят, 

то вже труднощів не боялися, бо до-
свід маємо. 

Відколи наймолодших Марка та 
Мирославу привезли додому, старші 
дітки від них не відходять ні на мить, 
бавлять. Ще допомагають Вірина 
мама Надія Володимирівна, сестри і 
брати Анатолія, які зумисне приїж-
джають із Рівненщини. 

Чи Анатолій і Віра ще діток пла-
нують? «А чому б ні? На все воля 
Божа», — відповідають молоді бать-
ки. 

Унікальна сім’я Мартинюків 
претендує якщо не на всеукраїн-
ський рекорд, то вже, очевидно, на 
волинський, бо у багатодітних роди-
нах часто народжуються двійнята, 
але щоб трійня і дві двійні — це яви-
ще сенсаційне. 

Тетяна АДАМОВИЧ 

Шість із половиною років 
проведе за ґратами ділок, 

який реалізував наркотичні за-
соби в Нововолинську. Про це 
повідомляє портал «Новово-
линськ діловий». 

Одна пігулка зі вмістом бу-
пренорфіну коштувала 500 гри-
вень, але від клієнтів відбою не 
було. Щоб напрацювати клієнт-
ську базу, зловмисник продавав 
«за доступною ціною» і полови-
ну, і навіть чверть таблетки. 

У поле зору правоохоронців 
чоловік потрапив як підозрюва-
ний у продажу медичного препа-
рату, який містить психотропну 
речовину. Встановлено, що його 
злочинна діяльність тривала три 
місяці, при цьому він мав що-
найменше двадцять клієнтів на 
день. 

Правоохоронці розпоча-
ли кримінальне провадження 
за ст. 307 (незаконне виробни-
цтво, виготовлення, придбання, 
зберігання, перевезення, пере-
силання чи збут наркотичних 
засобів, психотропних речовин 
або їх аналогів) Кримінального 
кодексу. 

Розглянувши матеріали 
справи, суд призначив ділку по-
карання — 6,5 року позбавлення 
волі. 

У Національному університе-
ті «Острозька академія» до 

200-річчя з дня народження Тараса 
Шевченка з 20 лютого по 9 березня 
реалізовуватиметься безпреце-
дентна акція світової значущос-
ті — безперервне читання поезії 
генія українського народу. Про 
це повідомили у відділі зв’язків із 
громадськістю НаУОА. 

Процедура поетичного мара-
фону погоджена з адміністрацією 
Книги рекордів Гіннеса та номі-
нована на новий світовий рекорд 
у розділі «Найдовший естафетний 
марафон читання». 

У реалізації проекту візьмуть 
участь найвидатніші культурні, 

громадські, політичні діячі та за-
соби масової інформації. Перед-
бачається участь керівників різних 
вітчизняних політичних сил для 
консолідації їхніх зусиль заради 
творення України, омріяної Вели-
ким Кобзарем. 

Студенти і викладачі Острозь-
кої академії впевнені, що спільна 
участь у встановленні цього сві-
тового рекорду стане найкращим 
вшануванням ювілею видатного 
сина українського народу, його 
невмирущого пророчого слова, 
сприятиме утвердженню в україн-
ському суспільстві духовних запо-
відей Тараса Григоровича. 

Початок акції — о 9.00. 


