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Майно трьох підпільних букмекерських 
контор арештували 

Військовозобов’язаних викликали повістками до Нововолинського ОРВК 

Перевізники хочуть підняти ціну на проїзд до трьох гривень Економити газ лучанам допоможуть 
американські гроші 

Згідно з рішенням Луцького 
міськрайонного суду, на граль-

не обладнання та майно, вилуче-
не під час примусового огляду в 
трьох підпільних букмекерських 
конторах, що розміщувалися на 
вул. Бойка, 1, вул. Лесі Україн-
ки, 17–19 і вул. Привокзальній, 9 
в Луцьку, накладено арешт, каже 
прес-служба прокуратури Луцька. 

Нагадаємо, прокуратурою міс-

та спільно з працівниками секто-
ра боротьби з кіберзлочинністю 
УМВС Волині в ході проведення 
досудового розслідування у кри-
мінальному провадженні за фак-
тами ведення грального бізнесу 
було викрито і припинено функці-
онування трьох підпільних букме-
керських контор. Згідно з ЗУ «Про 
заборону грального бізнесу», така 
діяльність заборонена. 

Україна почала отримувати 
німецький газ 
Почалися реверсні поставки газу RWE в Україну, йдеться 
в повідомленні німецької газової компанії. Вони прохо-
дитимуть через Польщу. Постачання здійснюватиметься 
на основі п’ятирічного рамкового договору, який був 
підписаний у травні 2012 року між «Нафтогазом» і RWE 
Supply & Trading. Згідно з угодою, обсяг поставок може 
сягнути 10 млрд кубометрів на рік. У повідомленні наго-
лошується, що постачання блакитного палива в Україну 
базується на «європейських оптових цінах на газ», вклю-
чаючи транспортні витрати. 

Нацбанк підвищив офіційний 
курс гривні 
Національний банк України підвищив офіційний курс 
гривні щодо долара до 12,385 грн. Курс нацвалюти 
щодо євро встановлено на рівні 1712,5515 грн за 
100 євро, а щодо російського рубля — 3,4415 за 10 руб. 
Нагадаємо, що вперше НБУ опустив курс гривні нижче 
11 гривень 1 квітня. Зазначимо, що Нацбанк встанов-
лює курс нацвалюти щодо долара як середньозваже-
ний курс на міжбанку. 

100
приблизно стільки мільйонів 
євро вартуватиме проект під-
тримки малого та середнього 
бізнесу в Україні, який, як роз-
повів глава Представництва ЄС 
в Україні Ян Томбінський, буде 
запущено у 2015 році. 
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Замість війська ковельчанин може 
потрапити у в’язницю 

Актуально

Саме таку вартість власники луць-
ких маршруток вважають еконо-

мічно обґрунтованою. Втім, у міської 
влади й Антимонопольного комітету 
дещо інше бачення. Зокрема, вони 
зазначають, що в Луцьку проїзд не 
подорожчає, доки перевізники не 
нададуть документально підтвер-
джених розрахунків своїх витрат. 

У зв’язку зі стрімким зростанням 
вартості пального вже не перший 
день в облцентрі точаться розмови 
про подорожчання проїзду в марш-
рутних таксі. Перевізники твердять, 
що ціну квитка підіймати потрібно 
терміново, бо нині вони працюють у 
збиток. 

Заступник Луцького міського 
голови Тарас Яковлев під час кругло-
го столу, скликаного з приводу цієї 
проблеми, повідав, що у міськраді 
на основі частково наданих переві-
зниками розрахунків підготували 
проект рішення, в якому йдеться, що 
вартість проїзду в Луцьку має стано-
вити 2,5 грн. Частина перевізників 
зреагувала на це дуже агресивно і де-
монстративно покинула зал, а опіс-
ля вони сказали, що не виключають 
можливості найближчим часом уза-
галі не випустити автобуси на рейси.  

Заступник голови Територіаль-
ного відділення Антимонопольного 
комітету України Сергій Луговий 
зазначив, що, зважаючи на надану 
перевізниками інформацію, для час-
тини маршрутів, зокрема коротких, 
узагалі немає економічного підґрун-
тя піднімати ціну. Також він додав, 
що варто було б запровадити в Луць-

ку диференційну вартість проїзду, 
визначивши одну ціну для маршру-
тів протяжністю до 10 км й іншу — 
для тих, що довші. 

Директор підприємства «Сан-
райз» Юрій Девіцький заявив, що за 
нинішньої вартості проїзду підпри-
ємства не мають можливості прово-
дити ремонт транспорту, а тим паче 
оновлювати автопарк, а запчастини і 
паливо нині доводиться брати в борг. 
За його словами, ціну 2 грн за квиток 
було встановлено, коли літр пально-
го вартував 6,6 грн. 

Його колега Олександр Шаміс, 
керівник АТП № 1, додав, що у місь-
краді обіцяли підняти тариф на про-
їзд до 2,5 грн ще з січня, як тільки 
бензин став коштувати 9,3 грн. Але 
цього не було зроблено, а тепер, коли 
пальне вже по 15 грн, вартість про-
їзду потрібно збільшувати хоча б до 
3 грн. При цьому підвищувати ціну 

потрібно вже, а не чекати до червня, 
як це пропонує міська влада. 

Зважаючи на це, Яковлев за-
значив, що найближчими днями 
перевізникам необхідно подати всі 
документи з розрахунками й об-
ґрунтуваннями підвищення тарифу. 
З його слів, що швидше будуть одер-
жані такі папери, то швидше підні-
муть і вартість проїзду. Й, можливо, 
це станеться ще до 1 червня. Заступ-
ник мера також сказав, що, ймовір-
но, тарифи будуть диференційовані 
залежно від протяжності маршруту. 

Крім того, влада з перевізниками 
дійшли згоди, що вартість проїзду 
для дітей лишиться незмінною — 
1 грн. Одним із заходів економії може 
стати зменшення кількості автобусів 
у вихідні дні приблизно на 30%. Але, 
поки триватиме паперова робота, 
Луцьком можна їздити за дві гривні. 

Ольга УРИНА

У І кварталі 2014 року Ягодин-
ська митниця Міндоходів за-

безпечила 448,6 мільйона гривень 
митних платежів, повідомили у 
координаційно-моніторингово-
му управлінні ГУ Міндоходів у 
Волинській області. Зокрема, до 
загального фонду держбюджету 
надійшло 380,2 млн грн митних 
платежів, до спеціального фонду 
— 68,4 млн грн. 

Незважаючи на спад обсягу 
імпортних операцій протягом січ-
ня–березня 2014 року на 41,4%, 
фахівці Ягодинської митниці Мін-
доходів забезпечують стабільне 

надходження визначених законо-
давством платежів до бюджету. 

Разом із тим у І кварталі в зоні 
діяльності Ягодинської митниці 
Міндоходів зафіксовано зростан-
ня на 2,7% обсягу експортних опе-
рацій. 

Як свідчить статистика, за-
гальний зовнішньоторговельний 
обсяг імпорту в І кварталі по-
точного року в зоні діяльності 
Ягодинської митниці становить 
177,7 млн дол. Тим часом обсяг 
експортних операцій за цей період 
сягнув 166,6 млн дол. 

Ковельська міжрайонна про-
куратура здійснює проце-

суальне керівництво досудовим 
розслідуванням у кримінальному 
провадженні за фактом ухилення 
39-річного мешканця Ковельсько-
го району від призову за мобіліза-
цією. Зауважимо, що покарання, 
передбачене за це, — позбавлення 
волі на строк від двох до п’яти ро-
ків. 

Хід досудового розслідування 
перебуває у прокуратурі на осо-
бливому контролі, адже, як наго-
лосив прокурор області Анатолій 
Коцура, ми всі маємо усвідом-
лювати, що Україна перебуває в 

стані війни. Захист Вітчизни, не-
залежності й територіальної ціліс-
ності України є конституційним 
обов’язком громадян України. 

Луцьк став одним із 17 україн-
ських міст, які отримали шанс 

провести енергетичну реформу за 
рахунок американських грошей. 

В Україні розпочалася реалі-
зація проекту Агентства США з 
міжнародного розвитку «Муні-
ципальна енергетична реформа» 
загальною вартістю 13,5 мільйона 
доларів. 

Відповідними меморандумами 
про співпрацю обмінялися пред-
ставники USAID і міст-учасників 
проекту під час його презентації 
в Києві. 

Як зазначається, в рамках 
цього проекту USAID допоможе 
17 українським містам у проведен-
ні енергетичної реформи та підви-
щенні енергоефективності. 

Присутній на презентації віце-
прем’єр-міністр — міністр регіо-
нального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господар-
ства Володимир Гройсман заявив, 
що допомога USAID дозволить 
підвищити енергоефективність 
країни, а отже, скоротити спожи-
вання газу. 

«Сьогодні 17 муніципалітетів 
включилися в процес реформ... 
Ми повинні все зробити для того, 
щоб ми могли виробляти енергію з 
відновлюваних джерел, забезпечи-
ти ефективне використання енер-
гії на всіх етапах споживання», — 
заявив Гройсман, зазначивши, що 
такі реформи дозволять Україні 

зменшити залежність від росій-
ського газу. 

Він також додав, що в рам-
ках проекту USAID кожне з міст-
учасників отримає чіткий план дій 
із енергозбереження та допомогу 
в залученні недорогих кредитних 
ресурсів для реалізації проектів із 
підвищення енергоефективності. 

— Луцьк цікавить залучен-
ня коштів у реформування перш 
за все закладів бюджетної сфери, 
— прокоментував «Відомостям» 
начальник відділу з енергозбере-
ження управління економіки місь-
кої ради Костянтин Патракеєв. 
— Насамперед це школи, дитячі 
садочки, лікарні. Хочемо утепли-
ти зовнішні стіни, змінити вікна, 
поставити індивідуальні теплові 
пункти, щоб можна було регулю-
вати тепло залежно від погодних 
умов. 

За словами посадовця, наразі 
не знають, яку саме суму отримає 
обласний центр Волині. 

Під час презентації проекту 
«Муніципальна енергетична ре-
форма» його керівник Біл Такер 
поінформував, що проект розра-
хований на чотири роки. 

За словами Такера, за час 
його реалізації USAID спільно 
з містами-учасниками розрахо-
вує додатково залучити близько 
200 млн дол. для реалізації про-
ектів у сфері енергетичного комп-
лексу міст. 

Тисячі волинян минулого 
тижня пішли до війська 

Минулого тижня у містах і селах 
Волині чоловіків забирали в армію. 
«Приходили серед ночі та збирали 
у сільській раді, — повідав житель 
Рожищенського району. — Від-
правили тільки після 10-ї. Хлопці 
дзвонили, розказували, що цілий 
день голодні сиділи». «Зателефо-
нували вночі й сказали прийти у 
військкомат. А я ж навіть в армії не 
служив. Хіба мають право?» — по-
дзвонив у «Відомості» мешканець 
Ковеля. Різних чуток із цього при-
воду можна вдосталь наслухатись 
і в громадському транспорті. Тож 
ми вирішили з’ясувати, що з цього 
правда. 

За роз’ясненнями звернулися 
до заступника військового комісара 
Волині Володимира Бондарука. 

Він підтвердив, що ми-
нулого тижня дійсно прохо-
див черговий етап мобілізації 
військовозобов’язаних. 

— Ішло доукомплектування 51-ї 

окремої механізованої бригади у Во-
лодимирі-Волинському та військо-
вих комісаріатів області до потреб 
воєнного часу. Доукомплектовували 
навіть людьми з інших областей. За-
раз вони проходять бойове злаго-
дження і перебувають у військовій 
частині. 

Володимир Володимирович на-
голосив, що військові можуть при-
ходити і серед ночі: оповіщення три-
ває цілодобово. Більше того, згідно з 
Законом «Про мобілізацію», грома-
дяни, які отримали повістку, мають 
прибути до військкомату самостій-
но у зазначений час, маючи при собі 
добовий запас їжі. 

— Поки людина у військкоматі, 
її ніхто не годуватиме — це не пе-
редбачено. На повне забезпечення 
перейде лише у військовій частині. 
Військовозобов’язані мають про це 
знати, — зауважив заступник вій-
ськового комісара. 

Володимир Бондарук зазначив 
також, що сьогодні військова части-

на практично всім забезпечена. По-
трібна допомога лише у придбанні 
матраців, постільної білизни. Але в 
цьому напрямку працюють із волон-
терами. 

— Сьогодні мобілізації підляга-
ють військовозобов’язані чоловіки 
віком від 20 до 45 років (рядові та 
сержанти) й офіцери віком до 50 ро-
ків. Якщо у військовозобов’язаного 
є рідкісна військова облікова спеці-
альність, то можуть призвати і чо-
ловіка до 55 років. Ще раз наголошу, 
що йде часткова мобілізація і при-
зивають тих військовозобов’язаних, 
які мають потрібну військову спеці-
альність. Це до питання, чому при-
звали, умовно, Петра, а Івана зали-
шили. 

Щодо чуток, що волинських 
хлопців відразу відправлятимуть на 
Схід України, то заступник військо-
вого комісара їх спростував: найда-
лі, куди вони можуть поїхати, то це 
на полігон у Рівне. Принаймні поки. 
Коли ж чоловіки повернуться додо-
му, Володимир Бондарук сказати не 
може: доки не буде Указу «Про демо-
білізацію». 

До речі, чоловіки служитимуть 
у війську не за просто так. Ті, хто 
має вищу освіту й, відповідно, офі-
церське звання, отримуватимуть 
грошове забезпечення у межах п’яти 
тисяч гривень. Солдатам і сержан-
там платитимуть до 2,5 тисячі. При 
тому, що за мобілізованими залиша-
ється робоче місце. 

Якщо молодий чоловік не слу-
жив у армії, проте закінчив вуз, де 
була військова кафедра, то його мо-
жуть також мобілізувати. Військові 
сподіваються, що багато хто з таких 
залишиться в подальшому в армії на 
контрактній основі. 

Про всі випадки неправових дій 
чи хабарництва у комісаріатах на 
предмет уникнення від мобілізації 
просять повідомляти безпосередньо 
військового комісара чи його за-
ступника за номерами телефонів у 
Луцьку: 25-25-21, 25-21-52. 

Наталка СЛЮСАР 


