
Після тривалої перерви поно-
вив випуск продукції Луцький 

спиртогорілчаний комбінат — прак-
тично єдиний на Волині виробник 
горілчаних напоїв, не враховуючи 
дрібних гуралень із перегонки сла-
боалкогольних настоянок на дарах 
лісу. З конвеєра СГК знову сходити-
ме донедавна популярна серія влас-
ної горілки «Континенти» ТМ «Ві-
ват». Заодно асортимент продукції 
поповнить нова серія під торговою 
маркою «Горілочка». 

Дворічний простій комбінату 
був спричинений його реорганізаці-
єю на початку 2012 року. Через зміну 
юридичного статусу Луцький СГК 
приєднали до державного підприєм-
ства «Укрспирт», що створене згідно 
з урядовою постановою від 28 липня 
2010 року. На луцьке підприємство 
спрямували додаткові інвестиції для 
модернізації виробничих потуж-
ностей. І лише наприкінці 2013-го, 
завдяки сприянню облдержадміні-
страції, новий розпорядник таки 
пришвидшив реанімацію Луцько-
го спиртогорілчаного комбінату. А 
24 грудня конвеєр гуральні знову 
запустили. 

— Головне, що вдалося вряту-
вати чергове виробниче підприєм-
ство, нехай навіть після тривалого 
простою. Наголошую, не перекуп-
ника, а виробника, який продукує 
вітчизняний затребуваний товар. А 
це значить, що волиняни матимуть 
роботу, а державна казна — нові по-
даткові надходження, — зазначає го-
лова ОДА Борис Клімчук. 

Окрім 170 робочих місць безпо-
середньо на комбінаті, які вдалося 
зберегти попри виробничу пере-
рву, додаткову роботу і прибутки 
від запуску СГК одержать і місцеві 
сільгоспвиробники. Адже гуральня 
купуватиме зерно для переробки на 
спирт у волинських аграріїв. 

— Продукція на комбінаті ви-
робляється з якісного спирту і на-
туральної сировини, — запевняє на-
чальник цеху з виробництва горілки 
Луцького СГК Наталія Левчук. — До 
всього ж для приготування горілки 
використовуємо екологічно чисту 
воду з унікальними властивостями. 
Застосовуємо багатоступеневу сис-
тему фільтрації та виганяємо спирт 
за безвідходною технологією. Поки 
що на підприємстві запрацювала 

одна виробнича лінія потужністю 
дві тисячі декалітрів за зміну. На ній 
розливаються горілчані вироби се-
рії «Континенти»: «Європа», «Азія», 
«Австралія», «Антарктида», «Афри-
ка» й «Америка». 

За словами луцьких гуральників, 
колектив комбінату заздалегідь під-
готувався до відновлення роботи. 
Зроблено поточний ремонт цехів, 
всі лінії технічно підготовлені для 
розливу, оновлена технологія вироб-
ництва. За умови стабільного функ-
ціонування комбінат здатен щороку 
сплачувати в бюджет щонайменше 
50 млн грн. А заодно — поступово 
підвищувати зарплати власним ро-
бітникам, поліпшуючи їхній добро-
бут і стимулюючи до праці. 

Зважаючи на відновлення ви-
робництва серії «Континенти», є 
перспектива поновити випуск при-
забутої, та надзвичайно популярної 
серії волинської горілки під колиш-
ньою маркою «Полісянка». Зокрема, 
легендарних горілок «Поліська осо-
блива» та «Волинська», які виготов-
ляли за технологією з додаванням 
екстракту лепехи та настоюванням 
на березових бруньках. Також сво-
єрідною візиткою-брендом досі зо-
стаються на Волині призабуті мар-
ки горілки «Королівський бенкет» 
і «Віче», які впродовж 2000-х років 
сходили з конвеєра Луцького СГК. 
Фахівці сподіваються, що згодом ко-
лективу підприємства таки вдасться 
відновити попередній асортимент 
Луцького спиртогорілчаного комбі-
нату, який ще десятиліття тому на-
лічував 26 видів горілчаних виробів 
під торговою маркою «Віват» і 7 — 
під маркою «Полісянка». 
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Волинський бестселер ТМ «Віват» повернувся на прилавки 

Новий рік на Волині почався з про-
тестів проти реформування меди-
цини. Цього разу на мітинг вийшли 
жителі селища Жовтневе. 

На вулицю понад 200 людей ви-
вело повідомлення про те, що пункт 
невідкладної швидкої допомоги у 
селищі закривають. Як повідомила 
«Відомостям» секретар селищної 
ради Наталія Лобойко, про те, що 
автомобіль швидкої допомоги ма-
ють перевести у Нововолинськ, го-
ворили ще наприкінці 2013 року. 

— Ми неодноразово телефону-
вали у Луцьк перед самим Новим 
роком і нас запевняли, що ніхто ні-
чого не закриватиме, — розповіла 
посадовець. — Із перших чисел січ-
ня «швидкої» у селищі вже не було, 
чергування не проводилося. 

— На пункт невідкладної допо-
моги замок повісили, телефон від-
ключили, — додав депутат селищної 
ради Олександр Топорівський. — 
Фельдшера, медсестру, водія переве-
ли на роботу в Нововолинськ. Нам 
кажуть, що допомогу ми отриму-
ватимемо таку саму. Але ж із Ново-
волинська до Жовтневого по такій 
роздовбаній дорозі за 10 хвилин не 
доїдеш. А коли «швидка» стояла в 
нас у селищі, то приїжджала на ви-
клик протягом 5 хвилин. А у нас 
люди проживають переважно пен-
сійного віку і часто хворіють. Тому 
ми категорично проти, щоб із сели-
ща забрали єдиний медичний авто-
мобіль. Населення Жовтневого ста-
новить 4 тисячі 700 осіб. Ми маємо 
право на швидку медичну допомогу. 

Чому з селища автомобіль пере-
вели у Нововолинськ, «Відомості» 
запитали у головного лікаря Волин-
ського обласного центру екстреної 
медичної допомоги та медицини ка-
тастроф Олега Куца. 

— Наше завдання — зробити так, 
щоб бригада невідкладної допомоги 
ефективно працювала, а не просто 

стояла. Саме для оптимізації роботи 
місце дислокування автомобіля було 
переведене у Нововолинськ. Тепер у 
цьому пункті невідкладної допомоги 
ми маємо 4 бригади медиків і 5 ав-
томобілів, які обслуговуватимуть 
місто Нововолинськ, селище Жов-
тневе і навколишні села. До речі, всі 
нормативи дотримані. Одна бригада 
екстреної медичної допомоги має 
обслуговувати 14 тисяч населення. 
Крім того, у нас є статистика. За 
10 днів автомобіль, що базувався в 
Жовтневому, виїжджав на виклики 
19 разів. У середньому 2 виклики в 
день. Автомобілі у Нововолинську 
працюють інтенсивніше. В інших 
населених пунктах люди також по-
требують медичної допомоги. Тому 
ми не можемо дозволити, щоб ма-
шина просто стояла. Хоча на нічні 
чергування вона може залишатися і 
в Жовтневому. 

Олег Куц особливо відзначив, 
що автомобіль, який перевели з 
Жовтневого, — найгірший в авто-
парку «швидких» області й потребує 
заміни. Що і зроблять першочергово 
вже цього року. 

— У першому кварталі Волинь 
має отримати 33 нових спецавто-
мобілі. Обов’язково поміняємо той, 
що перевели у Нововолинськ із 
Жовтневого. Всього ж нам треба за-
мінити 90 автомобілів невідкладної 
швидкої допомоги, — наголосив по-
садовець. 

У Жовтневому ж вимагають роз-
глянути ситуацію з переведенням 
автомобіля на позачерговій сесії се-
лищної ради. Тут налаштовані від-
стояти право мати власну карету 
швидкої допомоги, щоб бути впев-
неними, що медичну допомогу отри-
мають вчасно. 

Наталка СЛЮСАР 

Греція запропонує полегшити 
візовий режим для українців 
Греція, як країна, що головує в ЄС, у середині березня 
представить в Європейському Союзі пропозиції щодо по-
легшення візового режиму для громадян третіх країн. Про 
це повідомляє РІА «Новости». «Під час головування Греція 
запропонує перегляд візового кодексу, що дуже важливо 
для Греції, щоби зняти бюрократичні бар’єри для громадян 
третіх країн, таких як українці, росіяни, турки, китайці, яким 
потрібна віза для в’їзду до Європи. Ми повинні полегшити 
їм в’їзд до нашої країни», — пояснила міністр туризму Греції 
Ольга Кефалоянні. 

Аграріям обіцяють міндобрива 
за пільговою ціною 
Аграрний фонд планує незабаром почати реалізацію 
аміачної селітри за пільговими фіксованими цінами для 
аграріїв, із якими укладено форвардні контракти на 
поставку зерна врожаю 2014 року. Про це йдеться в по-
відомленні фонду. При цьому деталі продажу міндобрив 
не уточнюються. Фонд нагадує, що закупівля зерна на 
умовах форварда триває: приймаються заявки на реалі-
зацію пшениці, ячменю та жита майбутнього врожаю. 

13
стільки мільярдів євро, що стано-
вить третину грошей із бюджету 
Олімпіади в Сочі, розікрали. Тако-
го висновку дійшов Міжнародний 
олімпійський комітет. 
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У Жовтневому люди вимагають 
повернути «швидку» 

Українці отримали можливість 
реструктуризувати борги за послуги ЖКГ

Екс-директорку санаторію звинувачують 
у розтраті мільйонів 

Кабінет Міністрів схвалив зако-
нопроект «Про внесення змін 

до Закону України «Про реструк-
туризацію заборгованості з квар-
тирної плати, плати за житлово-
комунальні послуги, спожиті газ 
та електроенергію», згідно з яким 
громадяни отримують можливість 
реструктуризувати свою заборго-
ваність за комунальні послуги та 
послуги на утримання будинків, 
споруд і прибудинкових терито-
рій, яка утворилася в них станом 
на 1 січня 2013 року. Реструкту-
ризація заборгованості населення 
за послуги ЖКГ дозволить людям 
поступово, протягом 60 місяців, 
погашати борги комунальникам 
за умови повної сплати поточних 
платежів. Тепер законопроект має 
прийняти Верховна Рада України. 

— Уряд створює можливості 
для зменшення боргів населення 
за комунальні послуги. Зокрема, 
за 2013 рік борг населення за кому-
нальні послуги зменшився на 5% 
(з 12,7 млрд грн до 12,1 млрд грн). 
Набрання сили цим законом ста-
не ще одним важливим кроком 
на цьому шляху, — сказав віце-
прем’єр-міністр Олександр Вілкул. 

Реструктуризація боргів до-
зволить підняти фінансово-еко-
номічний стан комунальних під-

приємств, які зможуть підвищити 
обсяги розрахунків за енергоносії 
та інших платежів. Це, в свою чер-
гу, сприятиме підвищенню якості 
комунальних послуг. 

Згідно з законопроектом, для 
реструктуризації заборгованості 
громадяни мають підписати з під-
приємствами, що надають житло-
во-комунальні послуги, договори 
про щомісячне рівномірне пога-
шення заборгованості. 

Актуально

Поки волиняни, як і всі укра-
їнці, празникували, співро-

бітники УМВС в області в ае-
ропорту «Бориспіль» провели 
процедуру екстрадиції з Італії до 
України директорки одного з во-
линських санаторіїв. Як зазнача-
ють у прес-службі УМВС, жінка 
розшукувалася співробітниками 
міліції за вчинення злочину, пе-
редбаченого ч. 5 ст. 191 (привлас-
нення, розтрата майна або заво-
лодіння ним шляхом зловживання 
службовим становищем, учинені 
в особливо великих розмірах або 
організованою групою) Кримі-
нального кодексу України. Щоб 
уникнути кримінальної відпові-
дальності, спритниця тривалий 
час переховувалася від правоохо-
ронних органів. 

Не так давно ця справа набула 
неабиякого розголосу. В ній було 
задіяно керівництво кількох са-
наторіїв України, зокрема й «Ту-
рії», що в Ковельському районі. 

Суть справи полягає в тому, 
що керівництво санаторію протя-
гом 2008–2009 років, зловживаю-
чи своїм службовим становищем, 
при використанні коштів, виді-
лених для санаторно-курортного 
лікування, діючи в інтересах низ-
ки страхових компаній, вчиняло 
розтрату цих коштів. Так, згідно 
з нормативними документами, 

для підприємств комунального 
сектора економіки, яким є сана-
торій «Турія», були встановлені 
граничні обсяги витрат на стра-
хування на рівні не більше 1,5% 
обсягу чистого прибутку, а також 
обмеження максимального роз-
міру страхового тарифу. Однак 
керівник санаторію «Турія», ді-
ючи всупереч цьому обмеженню, 
в інтересах страхових компаній, 
укладала договори страхування 
фінансових ризиків, страховий 
платіж за якими становив 15% від 
суми договору, за яким здійсню-
валося страхування. 

Таким чином, слідством вста-
новлено, що директор санаторію 
упродовж 2008–2009 років вчи-
нила розтрату коштів у понад 
1 мільйон 186 тисяч гривень, які 
були виділені з державного бю-
джету для санаторно-курортно-
го лікування. Це та сума, за яку 
могли б бути додатково придбані 
путівки для оздоровлення дітей, 
які потерпіли від аварії на ЧАЕС. 
Вони ж осіли у кишенях страхо-
виків. 

Наразі у кримінальному про-
вадженні ще триває досудове 
слідство. А екс-директорці сана-
торію Ковельським міськрайон-
ним судом обрано запобіжний 
захід — домашній арешт. 

 ПОГОДА

У західних областях 16 січня 
похмуро, сніг із дощем. Темпера-
тура вночі 0...-1 °C, вдень 0...0 °C. 
17 січня хмарно, без опадів. Тем-
пература повітря вночі -5...-4 °C, 
вдень -1…0 °C. 18 січня очікуєть-
ся хмарність, дощитиме. Вночі 
температура повітря становитиме 
0...0 °C, вдень +1...+2 °C. 

У північних регіонах 16 січ-
ня хмарно, очікується мокрий 
сніг. Температура повітря вночі 
-3...0 °C, вдень 0...+1 °C. 17 січня 
переважно хмарно, без опадів. 
Уночі -5...-7 °C, вдень -6...-5 °C. 
18 січня похмуро, йтиме сніг. 
Температура повітря вночі -9... 
-8 °C, вдень -6...-5 °C. 

У Києві 16 січня хмарно, про-
гнозують дощ. Уночі -1…+1 °C, 
вдень +1...+2 °C. 17 січня змінна 
хмарність, опадів не очікуєть-
ся. Температура повітря вночі 

-5...-4 °C, вдень -4...-2 °C. 18 січня 
хмарно, йтиме сніг. Температура 
повітря вночі становитиме -5… 
-4 °C, вдень -3...-2 °C. 

У східних регіонах 16 січня 
похмуро, передбачається дощ. 
Вночі -4...0 °C, вдень +2...+3 °C. 
17 січня переважно похмуро, 
опади не прогнозують. Уночі -1... 
-4 °C, вдень -2...0 °C. 18 січня по-
хмуро, вночі можливий сніг. Тем-
пература повітря вночі -6...-5 °C, 
вдень -4...-3 °C. 

У південних областях 16 січ-
ня хмарно, дощитиме. Темпера-
тура повітря вночі становитиме 
+6...+7 °C, вдень +8...+9 °C. 17 січ-
ня переважно ясно, короткочас-
ний дощ. Температура повітря 
вночі +4...+5 °C, вдень +5...+6 °C. 
18 січня похмуро, прогнозу-
ють опади. Нічна температура 
+3...+6 °C, денна +8...+9 °C. 


