
У вівторок, 31 березня, у Луцьку 
представники запорізького підприєм-
ства «Метпромсервіс» зібрали прес-
конференцію, щоб повідомити про 
корупційні схеми Державної фіскаль-
ної служби на Волинській митниці. 

Директор ТОВ «Метпромсервіс» 
Фелікс Кусаєв коротко розповів про 
свою компанію, яка виготовляє фе-
росплави — феротитан і феронікель 
— уже більше 15 років. Донедавна, 
як наголосив він, підприємство пра-
цювало на внутрішній ринок — по-
ставляло продукцію на вітчизняні 
металургійні заводи. Та рік тому 
вони почали експорт у європейські 
країни. Все було добре. Однак 26 січ-
ня цього року п’ять вантажівок із 
продукцією на майже 350 тисяч до-
ларів не пустили через Ягодинську 
митницю. 

— І справа не в митниці, — роз-
повів директор підприємства Фелікс 
Кусаєв. — Це сталося з подання вну-
трішньої безпеки Головного управ-
ління Державної фіскальної служби 
України у Волинській області. За 
цим фактом 27 січня податківці по-
рушили кримінальне провадження 
за ч. 1 ст. 366 КК України, причиною 
якого є нібито подання службовими 
особами ТОВ «Метпромсервіс» до 
Запорізької митниці ДФС вантаж-
но-митних декларацій, що містять 
завідомо неправдиві відомості щодо 
задекларованого товару (феротитан, 
феронікель). 

Продовження на cтор. 3

Незгодних із тим, що РФ 
агресор, пропонують 
карати 

cтор. 2 cтор. 4cтор. 9-11

Бюджетні установи 
та підприємства 
платитимуть 
за газ на 19% менше 

Ти маєш знати більше!

Рекомендована ціна - 5 грн.Передплатний індекс - 21769 № 13 (755) 2 - 8 квітня 2015 року

Ти маєш знати більше!

Рекомендована ціна - 5 грн.Передплатний індекс - 21769 № 13 (755) 2 - 8 квітня 2015 року

h
tt

p
:/

/w
w

w
.v

id
o

m
o

st
i.

in
fo

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Молодик, який поширював 
порно в соцмережах, 
заплатить штраф 

cтор. 5

Нацгвардійці продали 
зі знижкою два бойові 
вертольоти 

cтор. 9

Торік Гонтарева заробила у 
10 разів більше за голову 
ФРС США Джанет Єллен 

cтор. 2

Консульства відкликають 
візи при скасуванні 
бронювання готелю 

cтор. 3

Активісти спіймали 
«козирне» авто, набите 
п’яними міліціонерами 

cтор. 13

За тепло лучани можуть 
платити менше 

cтор. 5

У Луцьку роблять 
перший крок із 
наведення порядку 
з парковками 

Навчатись у вузах 
Міністерства оборони 
України не лише 
престижно, але й цікаво

Вакарчук отримав стипендію Єльського університету

Породіллю довірили 
недосвідченому інтерну Запорізькі бізнесмени звинуватили 

волинських податківців у корупції 

Нововолинський підпри-
ємець Олександр Богдан запо-
чаткував виробництво саперних 
«кішок», які вдосконалив та до-
робив. Пристрій призначений 
для знешкодження протипіхот-
них і танкових мін, саморобних 
виробів із натяжними датчика-
ми, а також розтяжок. Спочатку 
чоловік виготовляв засоби роз-
мінування самотужки. Волонтер 
і підприємець Андрій Рязанов, 
дізнавшись про захоплення Саш-
ка, не тільки вирішив допомогти, 
а й організував виробництво. 

cтор. 4

Денис Суховій родом із міс-
течка Ватутіне Черкаської облас-
ті. Зростав, як усі хлопчаки: не-
уважний на уроках, неспокійний 
в іграх, задерикуватий із батьками. 
Характер і життєві цінності Дени-
са змінилися після того, як повер-
нувся додому зі строкової служби. 
Тоді зрозумів, що у 20 років нічого 
особливо не вміє, не знає, що ро-
битиме далі, що йому цікаво. 

cтор. 12

Хлібом-сіллю, квітами, жов-
тими і блакитними кульками, па-
тріотичними плакатами, вигуками 
«Герої!» та, звісно, маршами у вико-
нанні духового оркестру сотні лучан 
у центрі міста зустрічали військо-
вослужбовців 14-ї окремої механі-
зованої бригади, які повернулися на 
рідну Волинську землю із фронту. 
Ці герої виконували бойові завдан-
ня в населених пунктах Луганської 
та Донецької областей. Хлопці піш-
ли на службу ще навесні 2014 року. 

cтор. 8

Понад сорок літ працюю в 
районній газеті. За цей час на-
писала десятки матеріалів про 
медичних працівників — відда-
них своїй справі, сумлінних, та-
ких, які знають толк у професії. 
Завжди поважала медиків. Але 
життя підкидає нам свої «сюже-
ти»… 

cтор. 5

cтор. 12

Луцьк — місто богинь, які цікавляться 
випіканням хліба 

Волинь зустрічала своїх героїв 

Останнім часом, із огляду на 
зазіхання на територіальну ці-
лісність нашої держави та гостру 
необхідність негайного розгор-
тання засобів для національної 
оборони, українське військо по-
чало активно відроджуватися, 
держава стала більше уваги при-
діляти розвитку Збройних сил, 
зокрема підвищенню рівня про-
фесійної підготовки особового 
складу. 

cтор. 7

«Кішки», що рятують 
життя на передовій, 
виготовляють 
у Нововолинську 

На розгляд членів виконав-
чого комітету Луцької міської 
ради було внесено питання «Про 
конкурс із визначення операто-
рів для паркування транспорт-
них засобів у місті Луцьку». 
Заступник директора КП «Авто-
ПаркСервіс» Анатолій Носалюк 
поінформував присутніх про 
основні аспекти проекту рішен-
ня. 

cтор. 3

У цьому переконався гість зі столиці — пекар, письменник і 
музикант Денис Суховій 

На Ягодинській митниці затримано машини з продукцією, що прямувала на експорт 

Після чого їй довелось пере-
жити операцію, яка кошту-
вала кількох тисяч гривень, 
великих нервів і проблем у 
післяопераційний період

Крім того, навчання 
безкоштовне і його період 
зараховується до загального 
військового стажу 


