
Новорічний сюрприз у вигляді 
кредитів на понад 80 мільйонів до-
ларів поклали лучанам під ялинку 
депутати міської ради. Тепер протя-
гом десяти років місто має щорічно 
виплачувати по сім мільйонів гри-
вень. Заради чого залізли у борги, 
з’ясовували «Відомості». 

Для того щоб узяти кредит, 
Луцький міський голова навіть спе-
ціально позачергову сесію скликав 
за тиждень до чергової. Заступник 
мера Тарас Яковлев переконував, що 
кредит дуже вигідний і необхідний 
місту. Кошти потрібні для купівлі 
30 тролейбусів для Луцького підпри-
ємства електротранспорту, будівни-
цтва мереж водовідведення в мікро-
районі Вересневе (перша черга) та на 
Львівському масиві. 

— Кредит дається на десять ро-
ків під 10% річних. Частину коштів 
віддаватимуть за рахунок держав-
ного бюджету. Якщо конкретно, то 
по проекту щодо тролейбусів 50% 
віддаватиме міський бюджет, 50% 
— державний. Щодо проекту водо-
відведення, то 70% кредиту спла-
тить держава. Таким чином, місто 
упродовж десяти років віддаватиме 
54 мільйони гривень, у рік — по сім 

мільйонів. Працюватиме місто з дер-
жавним банком «Укргазбанк». Угода 
не передбачає застави майна, а діє на 
підставі державної гарантії, — пере-
конував Тарас Яковлев. 

Здавалося б, кредит вигідний. 
Але це на перший погляд, якщо не 
надто вникати. На багато питань 
відповідей немає. Так, заступник 
міського голови сказав, що стосов-
но проекту вже є попередні домов-
леності з віце-прем’єр-міністром 
Олександром Вілкулом. Щоправда, 
відповідної постанови Кабінету Мі-
ністрів ще не прийняли. А саме на 
неї сподіваються, беручи такий кре-
дит. 

Наступне питання — плато-
спроможність держави. Всі розу-
міють, що держава, м’яко кажучи, 
не завжди виконує свої фінансові 
зобов’язання. 

— Якщо з виплатою державних 
зобов’язань виникнуть проблеми, 
то банк вирішуватиме питання з 
державою, — тут же парирував Та-
рас Яковлев. 

Треба сказати, що схема «пози-
чальник — держава — банк» далеко 
не нова. Варто лише згадати широ-
ко розрекламоване кредитування 
молодіжного будівництва житла. 

Молоді сім’ї кредити побрали, спо-
діваючись, що держава платитиме 
якусь частку. Платежі від держави 
надходять, але несистематично та 
нерегулярно. А банку платити треба. 
Чи не опиниться і місто у такій же 
ситуації? 

Ще один привід для занепокоєн-
ня: левова частина кредиту має піти 
на закупівлю тролейбусів. Ми всі 
добре пам’ятаємо, як брали у лізинг 
автобуси. Тоді переконували, що для 
міста це буде надзвичайно вигідно. 
Що вийшло? Не минуло і три роки, 
як почали кричати: «Караул! Це над-
то обтяжливо для бюджету!». 

— Джерела покриття кредиту 
ніхто не вказав. Ми вже сьогодні 
маємо бюджетне недофінансуван-
ня у 40 мільйонів гривень. Зокрема, 
бюджет розвитку, звідки можна по-
гашати тіло кредиту, недофінансо-
вано на шість мільйонів гривень. А 
тут ще додаткове навантаження, — 
зазначив «Відомостям» голова по-
стійної комісії міської ради з питань 
житлово-комунального господар-
ства, екології, транспорту й енер-
гозбереження Роман Бондарук. — Є 
невирішені питання відносно само-
го підприємства електротранспор-
ту. 30 тролейбусів — це додаткові 
штати, виплата зарплати. А там на 
сьогодні є борги. Фінансовий стан 
підприємства залежить від держав-
них субвенцій. Із цим також маємо 
проблеми. А чи взагалі така нагаль-
на потреба купувати тролейбуси у 
той час, коли у нас 80% будинків по-
требують капремонтів? 

— Ми не можемо закривати очі 
на фінансовий стан підприємства. 
Проект може бути вигідним, якщо 
поміняти менеджмент ЛПЕ та гра-
мотно перерозподілити маршрут-
ні перевезення у місті, — сказав 
член постійної комісії міської ради 
з питань планування соціально-
економічного розвитку, бюдже-
ту і фінансів Олександр Пиза. — 
Маршрутні автобуси треба забрати 
з центру Луцька. В усіх містах, де 
підприємство електротранспорту 
більш-менш виживає, схема руху 
така, що центром міста маршрутки 
не їздять. 
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Волинським фермерам запропонували 
придбати доїльні міні-зали 

Аптекам тимчасово заборонено 
продавати аспірин, валер’янку та спирт 

Верховний суд: Оформлення закордонного 
паспорта коштує 170 гривень 

Минулого місяця 
найбільше 
подорожчали 
яйця та молоко 

Про модернізацію особистих 
селянських фермерських 

господарств, де утримують 10 і 
більше корів, говорили під час на-
ради у заступника голови ОДА Ві-
талія Карпюка. Зокрема, йшлося 
про можливості обладнання їх у 
2014 році доїльними міні-залами. 

Як зазначив Віталій Карпюк, 
Волинь першою в Україні запро-
вадила програми підтримки для 
власників ОСГ. Нині 76% сімей-
них (родинних) ферм забезпечені 
доїльними апаратами, куплени-
ми коштом обласного бюджету. 
Також малі родинні ферми, що 
утримують п’ять і більше корів, 
безкоштовно забезпечують спеціа-
лізованим холодильним обладнан-
ням. Так, цьогоріч господарям і 

сільськогосподарським обслугову-
вальним кооперативам передано 
20 холодильних установок. 

«Це заміна ручної праці та по-
ліпшення якості молока. Наш до-
свід успішно поширено на загаль-
нодержавному рівні», — зазначив 
посадовець. 

«Ми йдемо в Європу, тому во-
линське молоко має відповідати 
європейським стандартам. Наше 
завдання — допомогти людям зро-
бити міні-ферми. Щоб молоко було 
якісним, ми готові фінансувати на 
поворотній основі будівництво до-
їльних міні-залів, застосовуючи об-
ладнання і вітчизняного, й інозем-
ного виробництва» — повідомив 
Віталій Карпюк. 

У свою чергу присутній на на-
раді менеджер компанії A-Lima-Bis 
Гжегош Куява (Республіка Поль-
ща) розповів про можливості мон-
тажу доїльних міні-залів, які бу-
дуть обладнані молокоприймачем, 
системою промивки, холодиль-
ною та вакуумною установками, 
лічильниками молока тощо. Він 
зауважив, що волинські фермери 
мають можливість пройти навчан-
ня у Польщі та перейняти досвід 
роботи доїльних міні-залів у поль-
ських господарствах. 

Державна служба з лікарських 
засобів України ввела тимча-

сову заборону на продаж деяких 
препаратів. Серед них екстракт 
валеріани, ацетилсаліцилова кис-
лота (аспірин), «Мукосанін» від 
стоматиту, масло гарбуза й етанол 
96-відсотковий (спирт). Відповідні 
розпорядження з’явилися на офі-
ційному сайті Держлікслужби. 

Заборонені препарати аптекам 
слід тимчасово вилучити з прода-
жу і помістити в карантин, ідеться 
у розпорядженнях. 

Як повідомлялося раніше, на-
передодні в Україні повністю за-
боронили продаж і застосування 
«Корвалдину» та «Корвалолу». 

Як розповіли в Держлікслуж-
бі, панікувати не варто. Заборони 
стосуються не самого препарату, а 
конкретних серій або конкретного 
виробника. 

«Якщо якість препарату ви-
кликає підозри, наприклад, на 
нього надійшла скарга, ми від-
правляємо ліки на лабораторний 
контроль. До отримання результа-
тів препарат тимчасово вилучаєть-
ся з обігу. Якщо лабораторія під-
тверджує, що препарат неякісний, 

Держлікслужба України видає 
розпорядження про його повну за-
борону. Це означає, що його вилу-
чать із усіх аптек протягом кількох 
днів і відправлять на утилізацію», 
— пояснила глава прес-служби 
Державної служби з лікарських за-
собів Олена Ліцоєва. 

«Все, що перевищує 170 гри-
вень за оформлення паспор-

та, — незаконні побори Державної 
міграційної служби України», — 
заявляють у «ДемАльянсі». 

Єдиним обов’язковим плате-
жем при оформленні закордонно-
го паспорта за 30 календарних днів 
є державне мито у сумі 170 гри-

вень. Про це свідчить постано-
ва Верховного Суду України від 
3 грудня, повідомляє «Демокра-
тичний альянс». 

Кожен громадянин, який ба-
жає отримати закордонний пас-
порт, повинен подати лише такі 
документи (п. 10 Правил затв. 
ПКМУ № 231): квитанцію про 
сплату державного мита або до-
кумент, що підтверджує право на 
звільнення від його сплати; заяву-
анкету встановленого зразка; пас-
порт громадянина України (після 
прийняття документів поверта-
ється); копію виданої податковим 
органом довідки про надання 
ідентифікаційного номера; дві фо-
токартки розміром 3,5 × 4,5 см. 

Усі, хто стикається з відмовою 
у прийнятті документів службов-
цями Державної міграційної служ-
би та примушуванням до сплати 
додаткових платежів, можуть по-
дати заяву про вчинення злочину. 

За даними Державної служби 
статистики України, індекс 

споживчих цін у країні в листо-
паді становив 100,2%, з початку 
року — 100,0%, на Волині — від-
повідно 100,3% та 99,4%. Про це 
повідомили у Головному управ-
лінні статистики у Волинській 
області. 

На споживчому ринку облас-
ті у листопаді ціни на продукти 
харчування та безалкогольні на-
пої підвищилися на 0,4%. 

Найбільше подорожчали 
яйця (на 5,2%) та молоко (на 
5,1%). Незначно зросли ціни на 
сметану, сир, зокрема домашній, 
масло, гречану крупу, кисломо-
лочну продукцію, рибу та про-
дукти з риби, сало, хліб і хлібобу-
лочні вироби. 

Алкогольні та тютюнові ви-
роби подорожчали в середньому 
на 0,4%. 

В той же час спостерігалося 
зниження цін на фрукти, соняш-
никову олію, борошно, маргарин, 
овочі, свинину, м’ясо птиці, яло-
вичину і телятину. 

На волинських ґвалтівників 
чекає тривале ув’язнення 
Заступник прокурора Горохівського району підтримав 
державне обвинувачення у кримінальному провадженні 
щодо трьох жителів району, які у серпні 2013 року 
скоїли групове зґвалтування 39-річної жінки. Досудовим 
розслідуванням встановлено, що троє молодиків віком 
від 21 до 23 років до всього ж сильно побили жертву, 
яка чинила опір. Вироком суду їх визнано винними у 
зґвалтуванні групою осіб за попередньою змовою між 
собою та призначено покарання у вигляді 9,8 і 5 років 
позбавлення волі. 

У міліції кажуть, що активіст 
Майдану помер від пневмонії 
У столичній міліції підтвердили факт смерті 41-річного 
Павла Мазуренка, якого побили по дорозі з Майдану 
додому. «До міліції надійшла 21 грудня заява від 
лікаря 12-ї столичної лікарні про смерть громадянина 
Мазуренка. За офіційними висновками судмедексперта, 
смерть настала внаслідок пневмонії. Проте з травмами 
громадянин Мазуренко потрапив до іншої лікарні. Понад 
те, потерпілий написав заяву, що його побили невідомі, 
а не співробітники міліції», — у міліції спростовують 
інформацію, що чоловіка побили «беркути». 

700
до стількох мільярдів гривень 
може зрости до кінця 2014 року 
борг України через політику, яку 
провадить влада України. Про 
це заявив у ефірі «Шустер live» 
народний депутат від «УДАРу» 
Віктор Пинзеник. 

У Боратині засвітили новорічну ялинку 

Головна зелена красуня Луцького 
району засяяла у селі Боратин 

19 грудня — у День святого Мико-
лая. 

З нагоди такого свята перед сіль-
ським стадіоном зібралося чимало 
боратинців і гостей із інших сіл. 

Відкривати новорічну ялинку 
саме 19 грудня — це вже тутеш-
ня традиція. Тож символічно, що 
яскравими вогниками вона засяяла 
саме по команді Святого Миколая. 

По тому з вітальними слова-

ми до присутніх звернулися голова 
Луцької районної ради Володимир 
Демчук і голова Боратинської сіль-
ської ради Сергій Яручик. 

— Хочу привітати вас із при-
йдешнім Новим роком і Різдвяними 
святами, побажати, щоб вони про-
йшли для вас у мирі та злагоді, спо-
кої та любові, всього вам найкращо-
го! — віншував односельців Сергій 
Олександрович. 

А далі на присутніх чекали весе-
лі розваги та виступи артистів. 

Депутати вирішили за кредитні 
кошти купити Луцьку тролейбуси
Віддавати гроші будуть із міського та державного бюджетів 


