
«Укрзалізниця» має намір 
ввести компенсації паса-

жирам за запізнення швидкісних 
потягів «Інтерсіті+». Про це пише 
«Коммерсантъ-Украина» з поси-
ланням на прес-службу УЗ.

Згідно зі змінами до правил 
перевезень, які зараз розробляє 
«Укрзалізниця», вартість квитків 
на потяги «Український експрес» 
(«Хюндай») буде відшкодовувати-
ся в разі їх запізнення більш ніж 
на 30 хвилин. Однак уведення ком-
пенсацій іще має бути узгоджене з 
міністерствами інфраструктури, 
фінансів та економічного розви-
тку, а також із Антимонопольним 
комітетом, на що піде не менше мі-

сяця, зазначили в УЗ.
Як відомо, «Український екс-

прес» запізнювався вже кілька 
разів. Так, 10 червня на дві години 
пізніше прибув експрес із Києва до 
Львова. А 11 червня поїзд сполу-
ченням Київ — Донецьк запізнив-
ся на 44 хвилини.

Борис Клімчук вкотре підтвердив своє 
лідерство серед губернаторів

Минулого тижня у Луцьку було 
підписано перший договір на 
придбання квартири, купленої у 
кредит за державною програмою 
пільгового іпотечного кредитуван-
ня. «Відомості» вирішили детально 
розповісти, хто і як може отримати 
пільговий кредит.

Як повідомив керівник Волин-
ського регіонального відділення 
Державного фонду сприяння мо-
лодіжному житловому будівництву 
Олександр Максимчук, на сьогод-
ні волиняни за пільговою програ-
мою можуть придбати 88 квартир 
у Луцьку. Це три різні будинки від 
трьох забудовників. Наразі до фонду 
звернулося 46 сімей. Зазначимо, що 
отримати довгостроковий кредит 
зможуть аж ніяк не всі охочі.

— Перш за все людина має звер-
нутися до нашого фонду, і ми надамо 
їй конкретні роз’яснення, — зазна-
чив Олександр Максимчук. — Хочу 
наголосити, що програма стосується 
тих, хто дійсно потребує поліпшен-
ня житлових умов і може підтверди-
ти це довідкою про перебування на 
квартирному обліку. Повний пере-
лік таких категорій громадян наве-

дений у ст. 34 Житлового кодексу. 
Дуже важливим є те, що дешеві кре-
дити від держави на купівлю квар-
тири вперше можна отримати не 
за місцем реєстрації потенційного 
позичальника. Наприклад, людина 
зареєстрована у Любомлі, а купити 
квартиру вона може у Луцьку.

Варто зазначити, що умови про-
грами дійсно пільгові. У банках, які 
беруть у ній участь (на сьогодні це 
«Ощадбанк» і «Укргазбанк»), іпоте-
ка для позичальника буде коштува-
ти 16% річних. При цьому громадя-
нину потрібно платити лише 3%, а 
решту 13% будуть перераховувати 
з держбюджету. Це дійсно безпре-
цедентно. 

«Відомості» все ж поцікавилися, 
чому немає черг за таким житлом? 
Олександр Максимчук відповів, що 
фонд перевіряє лише те, чи є у люди-
ни підстави отримати кредит. Далі 
— черга за банком: клієнт повинен 
довести свою платоспроможність. А 
це під силу не кожній родині.

— Перш за все людина пови-
нна внести чверть суми від вартості 
квартири, — сказав «Відомостям» 
керуючий Луцьким відділенням 
«Укргазбанку» Анатолій Мартинюк. 

— Крім того, щомісячний платіж по 
кредиту не повинен перевищувати 
40% доходу майбутнього позичаль-
ника. Це прописано у програмі. 

Саме норма про величину су-
купного доходу, на думку керівника 
ПАТ «Луцьксантехмонтаж №536» 
Віктора Чорнухи, є  перешкодою для 
отримання пільгових кредитів.

— Сама ідея прекрасна,  — ска-
зав Віктор Чорнуха. — Але у самій 
постанові сказано, що сума, яка за-
лишається після здійснення всіх що-
місячних розрахунків за кредитним 
договором, повинна бути не мен-
шою одного прожиткового мініму-
му на позичальника та кожного чле-
на його сім’ї, який проживає разом 
із позичальником. Для волинських 
реалій це неможливо. Я зробив роз-
рахунки. Аби купити квартиру пло-
щею 40 квадратних метрів, треба, 
щоб сукупний дохід чоловіка та жін-
ки був 5700 гривень. Якщо ж хочете 
придбати житло площею 58 «квадра-
тів», то дохід має становити 10 тисяч 
гривень, якщо 72 «квадрати» — 12 
тисяч. У нас в області такі зарпла-
ти мають одиниці. І це при тому, 
що за найбільшу квартиру — 72 кв. 
м — без компенсації людина щомі-
сяця платить 3550 гривень, а з ком-
пенсацією 13% від держави — 2175 
гривень. Чомусь у нас дохід рахують 
із урахуванням не 3, а 16%. Цю про-
блему озвучують і в інших регіонах. 
Тішить те, що в уряді готові на цю 
тему говорити. 

Міністр регіонального розвитку, 
будівництва та ЖКГ Анатолій Близ-
нюк минулого тижня зазначив, що, 
можливо, внесуть зміни до поста-
нови у частині доходів родини. Він 
також наголосив, що розглядаються 
варіанти поширення програми на 
придбання вторинного житла, а та-
кож на будівництво індивідуальних 
житлових будинків. 

Наразі в область уже надійшли 
перші 30 мільйонів гривень на ком-
пенсацію відсотків за вже виданими 
кредитами. 

Наталка СЛЮСАР

Служба безпеки України та про-
куратура Києва вирахували 

дві наркологічні клініки, які не 
просто не лікували людей, а, на-
впаки, ще більше підсаджували їх 
на наркотичні препарати. Проти 
головлікарів медичних закладів 
порушили кримінальні справи, їм 
загрожує до трьох років в’язниці, 
пише газета «Сегодня».

СБУ і прокуратура вийшли на 
два центри (один — на вул. Стель-
маха, другий — на вул. Попудрен-
ка), які у великих кількостях брали 
ампули сильнодіючого наркотич-
ного препарату «Бупренорфін гід-
рохлорид». Він призначається для 
лікування важких травм. «Почали 
перевіряти, чи мають вони право 
колоти. Виявилося, що у них немає 
ліцензії на лікування ін’єкційним 
шляхом наркотичними препара-
тами. Вони повинні проводити 
комплексну таблетовану терапію», 
— розповіла прокурор відділу за-
хисту конституційних прав і сво-
бод громадян прокуратури Києва 
Інна Сухоставець.

У цих клініках, як вважає слід-
ство, було налагоджено конвеєрне 
підсаджування наркоманів і вика-

чування з них грошей.
Згідно з висновками незалеж-

них наркологів, такі ін’єкції не-
надовго знижували ломку, і люди 
знову приходили до клініки за чер-
говою дозою. Один із цих закладів 
знаходився в житловому будинку.

«Мені про це у центрі розповів 
один знайомий. Там за гроші мож-
на вколотися. Заходиш, платиш за 
курс до 10 днів — і тобі колють», — 
розповів наркоман Микола.

За даними прокуратури, 90% 
пацієнтів клінік були постійни-
ми клієнтами. «Оскільки колоти 
наркоману один препарат півроку 
було б підозріло, прізвище й адре-
су проживання пацієнтів для до-
кументації постійно змінювали», 
— розповіли в прокуратурі. 

Щодня в клініку приходило до 
ста осіб. Курс до 10 днів коштував 
близько 900 гривень. Тож укол об-
ходився наркоману десь у 90 гри-
вень, а в аптеці ця ж ампула вартує 
сім. Як розповіли джерела, на до-
питах лікарі запевняли, що робили 
добру справу, допомагаючи людям 
пережити ломку. Експерти впевне-
ні, що таких клінік у столиці кілька 
десятків.

Державна авіаційна служба 
України отримала розпоря-

дження підготувати документи, 
необхідні для анулювання лі-
цензії «Аеросвіту» на здійснен-
ня міжнародних авіаперевезень. 
Причина — нездатність компанії 
забезпечити вчасне відправлен-
ня рейсів і нормальне здійснен-
ня перевезень. 

Починаючи з 8 червня, ком-
панія «Аеросвіт» має труднощі 
зі здійсненням регулярних авіа-
перевезень як усередині країни, 
так і за її межі. В компанії голо-
вними причинами проблем на-
зивають вихід із експлуатації 
літаків закордонних партнерів і 
затримку в постачанні двох лай-
нерів. 

Із початком Євро-2012 си-
туація суттєво загострилася. 
Наразі «Аеросвіт» намагається 
врегулювати проблеми й у пер-
шу чергу забезпечує перевезення 
футбольних уболівальників. 
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Події

У Києві викрили лікарів, які 
«підсаджували» пацієнтів на наркотики

«Укрзалізниця» обіцяє повертати гроші 
за запізнення «Хюндаїв»

На Волині продають квартири
за пільговими кредитами

Німці скуповують 
український брухт
Як повідомили в Українській асоціації вторинних 
металів, основні експортні поставки брухту зросли 
на 60% у порівнянні з минулим роком. Загалом уже 
експортовано 184 тисячі тонн сировини. Найбіль-
ше брухту експортувалося до Німеччини — майже 
180 тисяч тонн. Утричі зріс експорт до Угорщини — 
до двох тисяч тонн. Натомість експорт до Греції та 
Польщі впав на понад 60%.

Мобільних операторів хочуть 
штрафувати за поганий 
зв’язок
Національна комісія, що здійснює держрегулювання 
в сфері зв’язку, хоче посилити відповідальність опе-
раторів мобільного зв’язку за низьку якість зв’язку. 
Законопроектом, розробленим відомством, зокрема 
передбачається включити до ліцензійних вимог нор-
ми показників якості послуг зв’язку. Контролювати це 
повинен Український державний центр радіочастот.

71,3
на стільки мільйонів гривень 
Національний банк України 
закупив телевізійної техніки для 
власного телеканалу «Банк-ТБ». 
Про це повідомили в Мінеко-
номрозвитку.

«Аеросвіт» може 
втратити ліцензію 
на міжнародні 
авіаперельоти

Таку прогнозовану новину пові-
домив тижневик «Коментарі» 

від 8 червня, оприлюднивши рей-
тинг керівників регіонів. Перші 
проміжні підсумки розвитку регі-
онів у 2012 році вивели на верхню 
сходинку голову обласної держав-
ної адміністрації Бориса Клімчука. 

Ще свіжі у пам’яті волинян 
реалії статистики економічного 
та соціального розвитку краю на 
межі століть, де традиційно наш 
регіон посідав 25-у позицію. На 
те були свої причини, і, здавалося, 
так буде вічно. Проте за останні 
два роки ми вже звикли бачити 
нашу область у різних рейтингах 
і дослідженнях у десятці найсиль-
ніших. 

Ті ж «Коментарі» у березні 
цього року оприлюднили рейтинг 
економічного розвитку регіонів за 
підсумками 2011 року й віддали 
Волині почесне третє місце. Наша 
область тоді поступилася лише 

економічно сильнішим Дніпропе-
тровщині та Київщині. 

Цього разу голова Волинської 
облдержадміністрації Борис Клім-
чук із результатом у 79,5 бала очо-
лив порівняльну таблицю розви-
тку регіонів. Розрахунки рейтингу 
проводилися, виходячи з даних 
Державної служби статистики.

Волинська область єдина, яка 
за жодним із 20 критеріїв, що вра-
ховуються в рейтингу, не увійшла 
до п’ятірки тих, що відстають. 
Найгірший наш показник і 22 міс-
це у списку — сальдо зовнішньої 
торгівлі. 

Як пише ділове видання, ліди-
руюче місце в рейтингу Волині за-
безпечили високі темпи зростання 
реальної зарплати і повільне зрос-
тання споживчих цін, мінімальна 
заборгованість (у перерахунку на 
душу населення) жителів із оплати 
ЖКП і місцевих бюджетів із суб-
сидій. 

Окрім того, важливими скла-
довими успіху Волинської області 
стали екологічні (невелика щіль-
ність шкідливих викидів у атмос-
феру) та демографічні показники 
(велика народжуваність). Висока 
позиція області за підсумками чо-
тирьох місяців ще за двома кри-
теріями — динамікою сільського 
господарства й обсягами будівни-
цтва. 

Як вважають «Коментарі», у 
Бориса Клімчука непогані шанси 
зберегти лідерство в рейтингу і за 
підсумками півріччя. 

4

 ОГОЛОШЕННЯ

Волинський аукціонний центр оголошує аукціон з продажу права оренди земельної ділянки, 
що розташована на території Гіркополонківської сільської ради

 Луцького району Волинської області: 
лот №1 – право оренди земельної ділянки площею 0,04 га.       
Місцерозташування – земельна ділянка розташована в с.Гірка Полонка Луцького району Волин-
ської області. Категорія земель – землі комерційного призначення.
Цільове призначення – для розташування магазину роздрібної торгівлі та складських приміщень. 
Кадастровий номер – 0722881600:01:001:3602.
Початкова вартість продажу лоту – 11932,00 грн.    
На період будівництва нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 7720,00 грн.  
Після введення в експлуатацію нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 38592,00 грн.  
Річна орендна плата – 8% від нормативної грошової оцінки, що становить 617,60 грн.
Термін оренди – 5 років.
Земельна ділянка чотирикутної конфігурації. Межує: з землями Луцького ДЕП (ш-5м), з землями 
гр.Вегери О.С., з землями загального користування. Земельна ділянка розташована поряд з до-
рогою, яка веде до Луцька та знаходиться на відстані 2,0 км від межі м.Луцьк.   
Обмеження відсутні, сервітути не встановлені.
Грошові кошти в розмірі 1193,20 грн., що становить 10% від початкової вартості об’єкта аукціону 
(гарантійний внесок) та плата за реєстрацію заяви в розмірі 547,00 грн. вносяться на: 
р/р 26003203233 в ВОД ВАТ „Райффайзен Банк Аваль”, МФО 380805, код 21733635.
Отримувач: ПАТ ДАК “НМАЦ“ – філія “Волинський аукціонний центр”. 
Аукціон відбудеться 16 липня 2012р. об 11 год. за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична, 13.
Кінцевий термін прийняття заяв та плата грошових внесків – три робочі дні до початку аукціону. 
Ознайомитися з технічною та землевпорядною документацією можна в ПАТ ДАК “НМАЦ“ – філії 
“Волинський аукціонний центр” за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична, 13. 
Заяви приймаються за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична, 13, контактна особа – Мельничук Мирос-
лава Степанівна, тел. (0332) 244-188.

Волинський аукціонний центр оголошує аукціон з продажу земельної ділянки, 
що розташована на території Гіркополонківської сільської ради

 Луцького району Волинської області: 
лот №1 – земельна ділянка площею 0,0045 га.       
Місцерозташування – земельна ділянка розташована в с.Гірка Полонка Луцького району Волин-
ської області. 
Категорія земель – землі комерційного призначення.
Цільове призначення – для будівництва та обслуговування кафе з легкої будівельної конструкції.
Кадастровий номер – 0722881600:01:001:3564.
Початкова вартість продажу лоту – 5000,00 грн.    
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 3888,90 грн.  
Експертна грошова оцінка земельної ділянки – 3283,00 грн.
Земельна ділянка прямокутної форми. Межує: з землями, які надані у власність гр.Пась Н.В. та 
землями загального користування, землями Служби автомобільних доріг у Волинській області. 
Земельна ділянка розташована поряд з трасою Луцьк-Радехів-Львів, під’їзд з твердим покриттям, 
знаходиться на відстані 1,0 км від межі м.Луцьк.   
Обмеження відсутні, сервітути не встановлені.
Грошові кошти в розмірі 500,00 грн., що становить 10% від початкової вартості об’єкта аукціону 
(гарантійний внесок) та плата за реєстрацію заяви в розмірі 547,00 грн. вносяться на: 
р/р 26003203233 в ВОД ВАТ „Райффайзен Банк Аваль”, МФО 380805, код 21733635.
Отримувач: ПАТ ДАК “НМАЦ“ – філія “Волинський аукціонний центр”. 
Аукціон відбудеться 16 липня 2012р. об 12 год. за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична, 13.
Кінцевий термін прийняття заяв та плата грошових внесків – три робочі дні до початку аукціону.
Ознайомитися з технічною та землевпорядною документацією можна в ПАТ ДАК “НМАЦ“ – філії 
“Волинський аукціонний центр” за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична, 13. 
Заяви приймаються за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична, 13, контактна особа – Мельничук Мирос-
лава Степанівна, тел. (0332) 244-188.


