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стільки резонансних
міжнародних фінансових
злочинів розкрила протягом
2012 року податкова міліція
ДПС України з допомогою
іноземних колег.

На «Ягодині» побільшає
прикордонників і митників

«КОМО» продали кіпрській
компанії

Державна прикордонна служба України інформує,
що в пункті пропуску «Ягодин» на Волині на період
новорічних свят задля зменшення часу для проходження
контрольних процедур вирішено збільшити кількість
прикордонних нарядів, інспекторів митниці та
представників інших контрольних служб. Основною
причиною накопичення вантажівок на цьому напрямку
стали погодні умови. Також це найкоротший для
більшості перевізників маршрут до Варшави.

Кіпрська компанія купила один із українських
сирзаводів. Про це повідомляють УНН із посиланням
на Антимонопольний комітет. Як ідеться у
повідомленні, компанії Fromer Holding Limited
(м. Лімасол, Кіпр) надано дозвіл на придбання частки
в статутному капіталі ТОВ «КОМО-Експорт» (м. Луцьк),
що забезпечує понад 50% голосів у вищому органі
управління товариства.

Обласну дитячу лікарню укомплектовано
сучасними медичними апаратами

Золото під ялинку

В

Що ближче Новий рік, то нагальнішим стає питання, чим новим і
оригінальним порадувати рідних і
близьких. Цього року один із хітів
— золоті монети. На думку астрологів, вони припадуть до смаку
практичній і одночасно артистичній Змії, покровительці 2013 року.

олинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання
отримало сучасне обладнання від
німецьких благодійників — Фонду «Акція допомоги Чорнобилю».
Його директор Рита Лімротт забезпечила купівлю базисного
дитячого лапароскопа вартістю
68 тисяч євро зі стійкою та УЗапарата 2007 року випуску фірми
Toshibа вартістю 26 тисяч євро.
Партнерами німецьких меценатів на Волині виступає благодійний фонд «Лелеки Волині».
Саме його директор Світлана Михайловська передала лікарні це
обладнання. «Завдяки зусиллям
Рити Лімротт волинські діти безкоштовно їздять у Німеччину на
оздоровлення. Її Фонд «Акція допомоги Чорнобилю» надає гуманітарну допомогу сім’ям, які цього
потребують, і дітям-сиротам. Як

результат нашої тісної співпраці —
обласна дитяча лікарня отримала
медичне обладнання», — повідомила пані Михайловська.

Чотири лікарні на Волині отримали п’ять
машин швидкої допомоги
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’ять машин швидкої допомоги
отримали дві районні та дві
міські лікарні. Транспорт придбаний коштом держави. По одному
автомобілю спрямовано у Ковельське міськрайонне та ВолодимирВолинське територіальне медичні
об’єднання, два — у комунальний
заклад «Луцька станція швидкої
медичної допомоги» та один — у
Нововолинську центральну міську
лікарню. Вартість однієї машини
Ford Transit сягає 650 тис. грн.
Автомобілі швидкої медичної
допомоги типу В призначені для
транспортування та здійснення

основного медичного нагляду за
пацієнтом. Їх вироблено у Києві
вітчизняною фірмою на базі автомобіля Peugeot Boxer. Кожне авто
оснащено сучасним медичним обладнанням, серед якого сім видів
нош, дефібрилятор, шприцевий
насос, монітор нагляду за пацієнтом та інше устаткування. У салоні
встановлено системи незалежного
опалення та кондиціювання.
Загалом цьогоріч Волині з
держбюджету виділено 10 мільйонів гривень на закупівлю медичного автотранспорту з урахуванням
профілю та потреб.

Сучасні золоті монети — не просто гарний подарунок. Це ще й спосіб зберегти і примножити заощадження. Особливо якщо врахувати,
що вартість золота за останні п’ять
років зросла в 1,5 разу і, за прогнозами експертів, упродовж найближчих двох-трьох років ціни на нього
збільшаться ще як мінімум на стільки ж.
Люди шукають стабільності, а
золото завжди було та залишається
головним орієнтиром і забезпеченням всіх грошових знаків у світі.
Цікаво, що, попри такий негативний
чинник, як подальший розвиток
кризи в єврозоні, вартість золота не
постраждає.
Українці вже зрозуміли всю привабливість золотих монет як об’єкта
інвестицій і з початку року придбали 908 тис. пам’ятних екземплярів
на 118 мільйонів гривень і 11,6 тис.
інвестиційних монет майже на 40
мільйонів. І це при тому, що Нацбанк розпочав випуск інвестиційних
монет тільки на початку 2012 року.
До речі, на відміну від пам’ятних і
ювілейних монет із дорогоцінних
металів, інвестиційні схожі на банківські злитки, оскільки їх вартість
стійкіша та прив’язана до складу металу, а не художньої або нумізматич-

На рахунках волинських банків
зберігається близько 5 мільйонів гривень
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Луцьку
відбулася
пресконференція щодо підсумків роботи банківських установ
Волинської області за 11 місяців
2012 року й основних тенденцій
грошово-кредитного ринку України.
Керівники різних відділів
представили дані Управління Національного банку України у Волинській області та матеріали НБУ
з грошово-кредитної статистики.
Як повідомили на пресконференції, у Волинській області
на 2800 осіб населення припадає
одна банківська установа разом
із безбалансовими відділеннями.
Свою діяльність здійснюють один
банк — юридична особа, п’ять філій і 354 безбалансових відділення
банківських установ.
Загальний обсяг кредитних
вкладень по області за листопад
зменшився на 2,4%, або на 148,2
млн. грн., і на 1 грудня склав 6099
млн. грн.
Кредити населенню становили
2159,4 млн. грн. (35,4% кредитного
портфеля), кредити суб’єктам господарювання — 3939,6 млн. грн.
(64,6% кредитного портфеля).
Кредити, надані в національній валюті, зменшилися на 3,0%
порівняно з минулим місяцем і
становили 2738,2 млн. грн., або
44,9% кредитного портфеля. Кредити, надані клієнтам в іноземних
валютах, на 1 грудня зменшились
на 1,8% проти попереднього місяця і становили 3360,8 млн. грн., або
55,1% всього кредитного портфеля
банків області.
На 1 грудня Волинь посіла за
обсягами наданих кредитів 11 місце по країні. За наданими кредитами на душу населення область
перебувала на дев’ятому місці в
Україні. Кредити на душу населення з урахуванням нарахованих відсотків по області станови-

ли 6542 грн. (по Україні — 17896
грн.).
Середньозважена відсоткова
ставка за кредитами юридичним
особам у національній валюті
у листопаді знизилася до 21,0%
(проти 21,8% у жовтні), в іноземних валютах — до 9,3% (проти
11,3% у жовтні).
Середньозважена
відсоткова ставка за кредитами фізичним
особам у національній валюті по
області в листопаді знизилася до
27,4% (проти 28,2% у жовтні), в
іноземних валютах — до 11,0%
(проти 16,7% у жовтні).
Загальний обсяг коштів клієнтів із початку року збільшився на
7,1% і склав 4756,5 млн. грн.
Довгострокові вклади населення станом на 01.12.2012 зросли на
24,7% і становили 1766,7 млн. грн.,
короткострокові — на 9,5% і становили 1335,0 млн. грн.
За обсягами зобов’язань банків за коштами суб’єктів господарювання та фізичних осіб область
посідала 21 місце по Україні, за обсягами зобов’язань банків на душу
населення Волинь опинилася на
18 місці у країні. Зобов’язання на
душу населення по області становили 4563 грн. (по Україні — 11679
грн.).
Вартість депозитів юридичних
осіб у національній валюті знизилась із 22,3% в жовтні до 19,4% у
листопаді, в іноземних валютах —
зросла з 5,5% до 7,3%. Вартість депозитів фізичних осіб у національній валюті підвищилася з 18,7%
в жовтні до 19,3% у листопаді, в
іноземних валютах — знизилась із
7,9% до 7,8%.
На 01.12.2012 фінансовий результат діяльності банківських
установ області склав 264,3 млн.
грн. прибутків (за аналогічний період 2011 року прибуток складав
297,4 млн. грн.).

У Луцьку стріляли
в нардепа
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грудня за номером 102 надійшло повідомлення від
жителя міста Ковеля, 1966 року
народження, про те, що невстановлена особа на вулиці Глушець
у місті Луцьку здійснила постріл
із невідомої зброї по його легковику марки Mitsubishi Lancer. У
результаті було пошкоджене переднє пасажирське скло. За попередніми даними, зловмисник
стріляв із пневматичної зброї.
Потерпілим виявився депутат Верховної Ради України сьомого скликання від ВО «Свобода» Валерій Черняков. Того дня
він їхав із Ковеля до Києва на
пленарне засідання. Нардеп одразу звернувся у лікарню. Його
не госпіталізували, адже куля
тільки зачепила скроню. Народний обранець прибув у слідче
управління УМВС України у Волинській області для свідчень.
Варто зазначити, що потерпілий не пов’язує цей інцидент
зі своєю депутатською чи професійною діяльністю. Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство)
Кримінального кодексу України.

ної цінності.
Українці можуть спокійно зберігати свої заощадження в монетах із
дорогоцінних металів і отримувати
свій стабільний відсоток, вважає
директор Інституту фінансово-економічних досліджень, доктор економічних наук Ігор Івасів.
Наприклад, станом на кінець
листопада вартість інвестиційної
монети «Архістратиг Михаїл» зі срібла 999 проби у НБУ становить 345
гривень, а в комерційних банках —
близько 400. Ця ж монета на нумізматичних форумах продається зараз
за ціною близько 420 гривень.
До плюсів українських інвестиційних монет можна зарахувати високу прибутковість за умови
зростання ринкових цін на золото. Є можливість зворотного продажу монети Нацбанку за ціною,
прив’язаною до офіційного курсу
банківських металів. Причому на
злитки та пам’ятні монети такі гарантії не поширюються. Варто відзначити, що популярність вітчизняних інвестмонет і в тому, що вони

звільнені від оподаткування, тоді як
із початку року було введено ПДВ
на купівлю іноземних монет. Обираючи монети на подарунок або для
інвестицій, варто пам’ятати, що номінал значення не має, оскільки він
не впливає на їх вартість. Найважливіше звертати увагу на масу металу і термін вкладення.
Потішити себе або близьких
блиском золота можна за цілком доступними цінами. Вартість українських інвестиційних монет на ринку
зараз становить від 100 доларів, що
цілком по кишені середньостатистичному громадянину.
Альтернативою золоту можуть
стати цінні папери. Казначейські
папери, які «Ощадбанк» реалізує за
ціною 500 доларів США за одиницю,
гарантують своїм вкладникам прибуток у обсязі 8% при обороті в два
роки. До речі, прибуток повністю
звільняється від оподаткування.
Такі новорічні подарунки стануть чудовим початком веселого
свята й успішного року.
Олег ЯНІВЕЦЬ

Від морозів на Волині померло 11 людей

С

таном на 25 грудня на Волині
від морозів постраждало 44 людини, серед яких одна дитина. На
жаль, одинадцятеро чоловік від переохолодження померли. У Луцьку,
скажімо, лише до поліклініки №2
з обмороженнями різного ступеня
звернулося шестеро осіб. Щоби не
допустити таких випадків, ТУ МНС
України у Волинській області спільно з органами місцевої влади організувало роботу 64 пунктів обігріву,
забезпечених гарячим чаєм і продуктами харчування.
Якщо минулого року такий
пункт у Луцьку облаштували на
видноті поблизу вокзалу, де зазвичай найбільше скупчення людей, то
тепер його «заховали» на Словацького, 28. А розпочав роботу пункт,
який, до речі, називається «стаціонарним», бо розміщений у будівлі, а
не у наметі, лише 20 грудня. У перший день його функціонування відвідувачів там не було.
Як пояснив нам працівник МНС
Юрій Савицький, який того дня був
у пункті на чергуванні, це місце обрали, бо безхатченкам воно вже
відоме. Адже торік поблизу стояла
палатка, де їх годувала громадська
організація «Спілка самаритян».
— От подивіться, — запрошує
оглянути стіл Юрій Савицький, —
тут у нас є сало, хліб, цибуля плюс
гарячий чай. Прийшла людина, з’їла
бутерброд, посиділа тут 20-30 хвилин і пішла, ночівлі нема.
У кімнаті стоїть потужний обігрівач, тому достатньо тепло.
На запитання, як бездомні мають дізнатися про те, що тут можна
поїсти й обігрітися, каже, що аби
хтось один завітав, то й решта підійде.
В управлінні МНС ми поцікавилися, чому не поставили намет,

У пункті обігріву МНС

як минулого року, в людному місці,
адже інколи погрітися треба не лише
безхатькам, а й будь-якій людині чи
дитині, що довго перебувають на вулиці.
— Оскільки температура не доходить до -15°C, то потреби розгортати мобільні пункти нема, — каже
начальник відділу роботи зі ЗМІ та
громадськістю Ірина Варварук. —
Але якщо виникне така потреба, то
ми завжди готові.
Допомагати у цей складний час
бездомним людям зголосилась і релігійна організація — церква «Голгофа». Вони обіцяють із 25 грудня
щовівторка годувати безхатченків
гарячими обідами також на Словацького, 28.
Але як виживати цим людям в
інші дні та де ночувати у сильний
мороз? Поки що місцеву владу такі
питання не хвилюють. Адже ще й
досі у Луцьку немає притулку, де б
бездомні могли деякий час перебувати.
Людмила ШИШКО

