Біля дитячої поліклініки будуть
кафе й ігровий майданчик

Шоколад подорожчає відразу
після Різдвяних свят

На території дитячої поліклініки, що на проспекті Волі,
3а в Луцьку, з’явиться кафе з атракціонами для малечі.
Дозвіл на відкриття закладу дали члени виконавчого
комітету Луцької міськради під час чергового засідання
8 листопада. За словами заступника начальника управління розвитку підприємництва та реклами Наталії
Рибай, відкрити заклад планує ТзОВ «Емпіро Україна» —
підприємство з іноземним капіталом, що має намір розбудувати мережу схожих кафе в інших містах України.
Луцьк стане першим у цьому переліку.

Вперше за три сезони світовому ринку шоколадної
продукції загрожує дефіцит. Проблеми можуть виникнути через скорочення поставок какао-бобів із
Західної Африки. Експерти в середньому очікують
підвищення цін на 7,8% — до 1665 фунтів стерлінгів за
тонну в першому півріччі 2013-го. Компанії-виробники шоколаду і какао-порошку скоротили свої резерви,
у той час як купівлі шоколаду стали рости на тлі
посухи і поганого врожаю в країнах, які є основними
постачальниками какао на світові ринки.

Лучанин у гаражі налагодив
виробництво брендової горілки
Лучанин у гаражі виготовляв горілку-фальсифікат під найпопулярнішими торговельними марками. Горілчаний товар, що реалізовувався
під назвами семи найуживаніших
брендових горілок, мав неабиякий
попит: розрекламовані торговельні
марки гарантували якість, а підприємливий лучанин — доступну ціну.
Про реальне походження горілчаного сурогату його споживачі
навряд чи здогадувалися, оскільки
акцизні марки на кожній пляшці
нібито свідчили про легальність
продукту. Втім, співробітники відділу податкової міліції Луцької ОДПІ
з’ясували, що акцизні марки — з
очевидними ознаками підробки.
Власне, сама спиртогорілчана продукція у пляшках — теж підробка.
А от налагоджене у гаражних приміщеннях виробництво — справжній
підпільний цех.
Як розповів перший заступник
начальника Луцької ОДПІ — начальник відділу ПМ Тарас Цибулін,
власник цього підпільного бізнесу
не встиг розгорнути свою діяльність
у більших масштабах.
— Ми своєчасно виявили підпільний цех. Виготовляти і збувати
горілку-фальсифікат сорокарічний
лучанин розпочав у липні цього
року. А вже наприкінці жовтня наші
співробітники мали достатньо напрацювань, щоб задокументувати
діяльність підпільного виробництва
і припинити його роботу, — зазначив керівник відділу податкової міліції Луцької ОДПІ.
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Міліція чекає від Януковича
980 мільйонів гривень «винагороди»

П

ід час наради керівників правоохоронних органів глава
МВС України Віталій Захарченко
попросив у Президента збільшити
у 2013 році видатки на міністерство на 980 мільйонів, пише 24tv.
Він відзначив, що «цей рік для
органів МВС був знаковим та відповідальним».
«Ми на високому рівні провели
Євро-2012. Наші дії отримали по-

М

У ході оперативно-розшукових
заходів правоохоронці вилучили
майже 700 марок акцизного податку з ознаками підробки, пристрої
та обладнання для виготовлення
фальсифікату, 150 корків із цілими
захисними кільцями, пластикові дозатори, скляний посуд, майже 500
літрів водно-спиртової суміші, більше півтисячі пляшок готової горілчаної продукції в асортименті, 270
літрів спирту.
— Протидія податкової міліції
існуванню тіньового ринку на території оперативного обслуговування — досить активна. Сьогодні ми
працюємо над тим, щоб з’ясувати
канали постачання спирту та підроблених акцизних марок. Водночас застерігаємо громадян від таких

М

іністерства економіки України
та Росії домовились підготувати тимчасову угоду строком на
півроку про незастосування утилізаційного збору при двосторонній
торгівлі автомобілями. Про це повідомили у прес-службі Міністерстві
економічного розвитку і торгівлі
України.
Оперативна підготовка такої
угоди була обговорена керівниками
економічних міністерств України і
РФ Петром Порошенком і Андрієм Бєлоусовим під час телефонної
розмови у понеділок, підкреслили у
прес-службі. Нагадаємо, 1 вересня
2012 року Росія ввела утилізаційний збір на імпортні автомобілі. За

підприємницьких ініціатив, як підпільне виробництво підакцизних
товарів. Така незаконна діяльність
карається позбавленням волі від 3
до 5 років або значними фінансовими санкціями, — підсумував Тарас
Цибулін.
Зазначимо, що вже цього року
співробітниками відділу податкової
міліції Луцької ОДПІ викрито сім
злочинів, пов’язаних із незаконним
обігом підакцизних товарів, відповідальність за які передбачена ч. 3
ст. 204 Кримінального кодексу. На
території обслуговування Луцької
ОДПІ припинено діяльність чотирьох підпільних виробництв товарно-матеріальних цінностей, із яких
у трьох незаконно виробляли алкогольні напої.

оцінкою експертів, дія цього збору
може зробити українські автомобілі в РФ на 10-12% дорожчими. Збір
було запроваджено з метою захисту російського автопрому. Свої
зобов’язання перед вступом до СОТ
про зниження мита для іноземних
авто Росія таким чином обійшла світові автовиробники лишилися ні
з чим. Та не вони одні, бо й українські авто, які досі ввозили без мита,
тепер різко зростуть у ціні. Наприклад, така вантажівка як КРАЗ, подорожчала аж на 17 тисяч доларів.
14 вересня Україна у відповідь
ввела утилізаційний збір на автомобілі та автобуси, що імпортуються з
Росії.

Луцькі ОСББ взяли пільговий кредит на нові ліфти та теплові пункти

Пільгова програма кредитування юридичних осіб, у тому числі
ОСББ, спрямована на реконструкцію, капітальні та поточні ремонти об’єктів житлово-комунального
господарства. Вона була затверджена постановою Кабінету Міністрів
у травні цього року. Згідно з нею,
пільговий кредит надається терміном до десяти років з можливістю
дострокового погашення. Розмір
кредитної ставки становить усього
три відсотки річних. Повернення
тіла позики розпочинається лише
через рік, а відсотків — через три місяці після зарахування коштів.

стільки українців готові на додаткову роботу заради збільшення доходів. При цьому кожен
четвертий працевлаштований
громадянин має джерело додаткового заробітку, свідчать дані
опитування порталу Work.ua.
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зитивну оцінку як в країні, так і за
її межами. Міністерство ретельно
готувалося до виборів і забезпечило охорону громадського порядку
як під час виборчого процесу, так і
під час підрахунку голосів», — наголосив Захарченко.
А також додав, що, незважаючи на ці масштабні події, «МВС не
покинуло боротьбу зі злочинністю
та корупцією».

Чому митники фотографують автомобілі

Україна оголосила перемир’я в «автомобільній війні» з Росією

Днями в Луцьку було підписано
угоду про надання пільгового кредитування об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків
(ОСББ). Згідно з нею Асоціація ОСББ
«Лучани» отримає 3,6 мільйона
гривень кредиту для модернізації
та ремонту проблемних об’єктів.
Задоволеними від підписання
угоди залишилися усі: і чиновники, і
представники ОСББ, та й, зрештою,
мешканці обласного центру, члени
ОСББ, які невдовзі відчують економічний ефект на собі.

90%

За словами голови правління
Асоціації ОСББ «Лучани» Юлії Сабатюк, отримані 3,6 мільйона гривень підуть на здешевлення послуг
із теплопостачання, зокрема на встановлення індивідуальних теплових
пунктів. Зекономлені кошти підуть
на погашення кредиту, від чого виграють і жильці, адже їм не доведеться платити більше.
— Так як тепло забирає найбільше коштів у громадян, при встановленні ІТП ми економимо 50%
коштів. Це вже перевірено у тих будинках, які їх мають, — Перемоги, 10
та Відродження, 22, — наголосила
пані Сабатюк.
Позичені кошти підуть також на
встановлення нових ліфтів та утеплення будинків.
— Ми не кинуті напризволяще,
відчуваємо підтримку влади, ми
раді, що була прийнята ця постанова. Позиченими коштами будемо
оплачувати тільки ті послуги, які
ми дійсно отримуватимемо в наших будинках. Крім того, проведемо
капітальні ремонти, щоб запобігти
аварійним ситуаціям, аби було що
залишити дітям у спадок, — каже
пані Сабатюк.

Як з’ясували «Відомості», угода
не передбачає застави, тому мешканці можуть бути спокійними за
свої квадратні метри.
— Це вигідно та зручно. Майна
у нас немає, застави теж. Ми провели розрахунок, і платежі, які будуть
надходити, ми зараховуватимемо на
державний фонд, — пояснила Юлія
Володимирівна.
— Договори про пільгове кредитування юридичних осіб підписано
вперше на Волині для проведення
реконструкції та ремонтів об’єктів
ЖКГ. Найближчим часом на такі ж
потреби пільгові кредити отримають ще чотири організації, — зазначив директор Волинського регіонального управління Держфонду
сприяння молодіжному будівництву
Олександр Максимчук.
До слова, саме згаданий фонд
здійснює кредитування об’єднань.
Поки лише десять об’єднань
співвласників, які входять в Асоціацію «Лучани», зголосилося отримати кредит, але в перспективі, як сподівається перший заступник голови
ОДА Олександр Башкаленко, практику переймуть інші міста області.
Ірина КОСТЮК

инулого тижня широкого
розголосу набуло повідомлення в Інтернеті про чергові
нововведення на українському
кордоні. А саме — фотографування автомобілів. Через це люди змушені стояти на кордоні годинами.
Зокрема, громадянин України
висловив у листі своє обурення,
що змушений був чекати на митному переході у Краковці (Львівська область) вісім годин через
те, що «митники фотографували
номера машин та їх багажні відділення. Коли запитав, для чого,
митник відповів: «Для керівництва в Києві». Це був якийсь бардак на кордоні. Такого я ще не бачив в Україні з років незалежності.
Було 0...+2°C, у декого закінчилося
паливо (на обігріві). Замерзали. А
люди ж із дітьми їхали... Всі на нервах».
«Відомості» вирішили поцікавитися, у зв’язку з чим проводиться

фотографування автівок на кордоні.
— При митному оформленні
автомобілів ми користуємося автоматизованою системою «Інспектор-2006», — повідомила головний
інспектор із зв’язків із громадськістю — прес-секретар Ягодинської митниці Світлана Бондарчук.
— У разі, коли спрацьовує профіль
ризику автоматизованої системи
аналізу, інспектор зобов’язаний
зафіксувати результати митного
огляду. Для цього і фотографуємо
автомобіль. Такі правила. Наголошу, що це стосується не всіх машин. Як правило, профіль ризику
може спрацювати при внесенні у
базу даних автомобілів, які раніше
уже порушували митні правила,
на які надійшли орієнтування від
правоохоронців тощо. На Ягодинській митниці черг через фотографування немає. Тому що це не є
масовим явищем.

У Хобултові пограбували будинок митника

Ц

е сталося вночі з понеділка на
вівторок. На час виходу газети
подробиці цього розбійного нападу не були відомими. Однак, як
вдалося нам з’ясувати, грабіжників
було 4-5 чоловік, наразі ведеться
опитування свідків, сусідів. Відомо, що у будинку на той момент

перебував чоловік і його дружина,
чи були діти — не відомо. Грабіжникам вдалося винести невелику
суму грошей. Господарі помешкання не постраждали. До речі, садиба
митника розміщується не в самому
селі, а на віддалі. Потерпілий —
працівник Ягодинської митниці.

7 грудня «Газпром» почне будівництво
«Південного потоку»

Б

удівництво газопроводу «Південний потік» розпочнеться
7 грудня 2012 року. Про це сказав
керівник «Газпрому» Олексій Міллер, передають УНН із посиланням на прес-службу компанії.
Інвестиції в словенську ділянку «Південного потоку» складуть
більше 1 млрд. євро. Протяжність
ділянки — 266 км. На територію
Словенії буде постачатися 24 млрд.
м3 газу, а в Італію буде надходити
22 млрд. м3 палива.
Нагадаємо, в Москві у присутності голови уряду Російської
Федерації Дмитра Медведєва та
прем’єр-міністра Словенії Янеза Янші було підписано рішення

учасників компанії South Stream
Slovenia LLC про прийняття позитивного остаточного інвестиційного рішення щодо будівництва
словенської ділянки газопроводу
«Південний потік».

 ПОГОДА

У західних областях 15 листопада змінна хмарність, без опадів. Уночі 0...+1°C, вдень +1...+2°C.
16 листопада хмарно, сухо. Вночі
-2...0°C, вдень 0...+1°C. 17 листопада перемінна хмарність, без
дощу. Температура повітря вночі
0...+1°C, вдень +1…+2°C.
У північних регіонах 15 листопада сонячно, дощів не очікується. Нічна температура -3...
-2°C, денна -2...-1°C. 16 листопада
хмарно, без опадів. Температура повітря вночі -2...-1°C, вдень
0...+2°C. 17 листопада похмуро,
опади не очікуються. Температура вночі -1..-2°C, вдень -1...0°C.
У Києві 15 листопада ясно,
без опадів. Температура вночі
-1…-2°C, вдень 0...+1°C. 16 листопада зміна хмарність, опади не

очікуються. Вночі -2…0°C, вдень
+1...+3°C. 17 листопада хмарно,
дощу не прогнозують. Нічна температура -1…-2°C, денна -1...0°C.
У східних регіонах 15 листопада сонячно, сухо. Вночі -2...0°C,
вдень +2…+4°C. 16 листопада
ясно, без опадів. Уночі -1...-2°C,
вдень +2...+3°C. 17 листопада
змінна хмарність, сухо. Вночі -2...
-3°C, вдень +1...+2°C.
У південних областях 15 листопада перемінна хмарність, сухо.
Температура повітря вночі становитиме +2...+4°C, вдень +4...+6°C.
16 листопада хмарно з проясненнями, без опадів. Вночі +3...+5°C,
вдень +6...+9°C. 17 листопада
хмарно, дощу не передбачається.
Нічна температура +4...+6°C, денна +7...+10°C.

