
Українці почали купувати все 
більше товарів вітчизняно-

го виробництва. До того ж уже 
з’явилися крамниці, де продають 
винятково українські товари. 
Журналісти вирішили придбати 
там речі й порівняти виданий на 
касі чек із отриманим після купівлі 
закордонних аналогів. 

Так, набір косметики та гі-
гієнічних засобів вітчизняного 
виробника обійшовся у 405 грн, 
а схожі товари іноземного — у 
250 грн. Експерти пояснюють до-

рожнечу вітчизняної продукції 
тим, що сировину для її виготов-
лення доводиться завозити з-за 
кордону. 

Патріотичність — добре, про-
те для багатьох українців усе ж 
більш актуальною залишається 
ціна товарів, а тому поки й купу-
ють іноземне. Проте процес уже не 
зупинити. Тож у вітчизняних ви-
робників з’явився реальний шанс 
наростити обсяги й обійти імпорт-
них конкурентів. 
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До Верховної Ради внесено 
законопроект про смертну 
кару за корупцію 
Законопроект був унесений першим заступником голо-
ви Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та 
пенсійного забезпечення, народним депутатом Сергієм 
Капліним. Документом пропонується посилити кримі-
нальну відповідальність покаранням у вигляді смертної 
кари для посадових осіб, які обіймають особливо відпо-
відальне становище в державі, за корупційні злочини. 
Страта буде виконуватися шляхом розстрілу. 

33,2
по стільки тис. грн припадає 
на кожного українця, якщо 
розділити суму загального 
державного та гарантованого 
державою боргу. Його розмір 
становить 1 трлн 424 млрд 
126 млн 798 тис. 270 грн. 
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Події

Гройсман пропонує місцеві 
вибори за старими правилами
«Було би доцільно зараз провести місцеві вибори, які 
передбачені Конституцією, а далі передбачити пере-
хідний період для внесення змін до законодавства, а 
це більше 500 (супутніх) законів, і за 2 роки провести 
позачергові вибори», — заявив Володимир Гройсман 
на брифінгу. Як відомо, конституційна комісія працює 
над змінами до Конституції, зокрема в плані децентра-
лізації влади. Венеціанська комісія схвалила їх попере-
дньо, рекомендувавши внести декілька коректив. 

Немає відбитків пальців — немає й візи

З 23 червня надання біометричних 
даних є обов’язковим для отри-

мання шенгенської візи.
Саме з цього дня в Україні й ін-

ших країнах Шенгенської зони за-
проваджується Візова інформаційна 
система. Для українців це означає, 
що відтепер кожен охочий отрима-
ти шенгенську візу повинен прийти 
особисто в консульство і надати свої 
біометричні дані — відбитки паль-
ців та цифрову фотографію. Від цьо-

го зобов’язання звільняються тільки 
діти до 12 років, особи, в яких фізич-
но неможливо взяти відбитки, глави 
держав і члени національних урядів 
(а також члени їхніх офіційних де-
легацій та їхні чоловіки/дружини), 
якщо вони подорожують із офіцій-
ними цілями. 

Незважаючи на нововведення, 
вартість самої візи й інших проце-
дур не зміниться. Видається вона на 
п’ять років. Проте тим, хто отримав 
«шенген» до 23 червня 2015 року, не 
варто хвилюватися, що доведеться 
вистоювати в чергах на зміну. Візи, 
видані до цієї дати, залишаться чин-
ними. Ще один нюанс: якщо раніше 
подати документи на шенгенську 
візу можна було через сертифікова-
не турагентство, то тепер першого 
разу оформити її треба у консуль-
стві, здавши біометричні дані, а далі 
впродовж п’яти років можна корис-
туватися послугами агентства.

Не варто плутати призначення 
біометричних даних українських 
біометричних паспортів і шенген-
ських віз. Біопаспорт із відбитками 
його власника видається україн-
ськими владними структурами, а 
отже, органи влади держав Шенген-
ської зони не мають доступу до них. 
Тому, навіть маючи біометричний 
паспорт, волинянам таки доведеться 
прийти у консульство для здачі від-

битків пальців.
Генеральне консульство Респу-

бліки Польща в Луцьку з цього при-
воду повідомляє:

— Мета цього всесвітнього про-
цесу запровадження системи ВІС 
полягає в тому, аби краще захисти-
ти заявників від  крадіжки їхньої 
ідентичності й перешкоджати шах-
райству з документами та торгівлі 
візами. Наприклад, узяття відбитків 
пальців широко використовується 
всередині ЄС для того, аби підняти 
рівень безпеки різних документів 
(посвідчення особи, паспорти). Ви-
користання біометричних даних для 
підтвердження ідентичності люди-
ни, яка має візу, сприятиме точні-
шій, швидшій та безпечнішій пере-
вірці прикордонниками.

Ще одним питанням, яке хвилює 
людей, є проблема безвізового ре-
жиму для України. Як запевняють у 
консульстві, це два процеси, що не 
пов’язані між собою. Запроваджен-
ня біометрії є світовим процесом, 
а лібералізація візового режиму — 
процес, який відбувається між ЄС 
та Україною. Він спирається на до-
сягнення, тобто, щойно Україна ви-
конає всі свої зобов’язання, буде за-
проваджено безвізовий режим для 
громадян України, які мають біоме-
тричні паспорти.

Тетяна ПОЛЮХОВИЧ

До кінця вересня Луцький зоопарк 
повністю модернізують 

Луцьк є учасником проекту 
«Модернізація зоопарків у 

Замості й Луцьку, а також опра-
цювання концепції створення ре-
креаційної зони у Жешуві з метою 
розвитку транскордонного при-
родного туризму», який реалізо-
вується відповідно до програми 
транскордонного співробітництва 
«Польща–Білорусь–Україна». 

В рамках проекту на модерні-
зацію Луцького зоопарку виділено 
1,5 млн євро. Міський голова Ми-
кола Романюк відвідав Луцький 
зоопарк, де провів робочу нараду 
з участю першого заступника місь-
кого голови Тараса Яковлева, пред-
ставників структурних підрозді-
лів міськради та будівельників, 
які виконують роботу. Присутні 
оглянули майбутнє містечко для 
ведмедів, де зараз активно ведуть-
ся будівельні роботи. Після завер-
шення будівництва тут будуть два 
великі літні майданчики з басей-
нами. Відвідувачі зможуть спосте-
рігати за тваринами з оглядового 
майданчика, що буде відділений 
спеціальним склом. Ведмеді вже 
переселені зі старих приміщень у 

нові сучасні зимові вольєри. 
Потому побували на будівни-

цтві містечка для левів. Воно ма-
тиме загальну площу близько 1200 
квадратних метрів. Тут будуть як 
закриті приміщення, де леви змо-
жуть відпочивати, так і відкритий 
майданчик. Для тварин намагати-
муться облаштувати наближені 
умови до природних із влаштуван-
ням різноманітних об’єктів. Також 
на території левиного містечка 
з’явиться й штучна водойма. 

Обговорили учасники наради 
й питання благоустрою території 
звіринцю. Зокрема, планується 
влаштувати пішохідні доріжки з 
бруківки, новий паркан, систему 
водопостачання та водовідведен-
ня. У зоопарку буде підсилено сис-
тему електропостачання, зроблено 
зовнішнє освітлення та встановле-
но систему відеонагляду. 

Мер Микола Романюк по-
дякував голові наглядової ради 
ПАТ «Луцьксантехмонтаж № 536» 
Віктору Чорнусі та його працівни-
кам за швидке та якісне виконання 
усіх робіт. Він наголосив, що все 
йде згідно із затвердженими гра-
фіками. За його словами, роботи 
планують завершити вже до кінця 
вересня. 

Українські товари значно дорожчі, ніж 
іноземні, через закордонну сировину 

Микола Романюк зустрівся з 
Надзвичайним та Повноважним Послом 
Королівства Бельгія в Україні 

Минулого тижня у Луцьку перебу-
вав Надзвичайний та Повноважний 
Посол Королівства Бельгія в Україні 
Люк Якобс. У поїздці його супрово-
джували Почесний Консул Королів-
ства Бельгія у Львові Ярослав Гар-
цула й асистент Почесного Консула 
Королівства Бельгія у Львові Ольга 
Король. 

Міський голова Микола Романюк 
зустрівся з поважними гостями. 

За словами Надзвичайного та 
Повноважного Посла Королівства 
Бельгія в Україні, метою візиту ста-
ло бажання налагодження контактів 
з владою, вивчення потенціалу та 
можливих напрямків співпраці у різ-
них сферах. Люк Якобс зазначив, що 
Бельгія невеличка держава і живе за 
рахунок експорту, а тому вони заці-
кавлені у розширенні бізнес-контак-
тів. «Луцьк розміщений недалеко від 
Республіки Польща, з якою у бель-
гійських підприємців тісні контакти. 
Ми зацікавлені у налагодженні співп-
раці з українськими партнерами», — 

наголосив він. 
Люк Якобс зауважив, що хотів 

би більше дізнатися про можливість 
залучення інвестицій у Луцьк і наці-
лити на це бельгійських бізнесменів. 

Міський голова Микола Романюк 
зазначив, що він особисто і міська 
рада приділяють значну увагу розви-
тку міжнародного співробітництва. 
Луцьк на сьогодні уже має 16 міст-
партнерів у дев’яти країнах світу. І 
було би добре знайти місто-партнера 
у Бельгії. 

Микола Романюк розповів гос-
тям про те, що в Луцьку успішно 
працюють спільні підприємства з 
іноземним капіталом. Зокрема, це 
«СКФ Україна», де задіяні швед-
ські інвестиції. «Це підприємство 
— одне з найбільших виробників 
підшипників. Їхню продукцію вико-
ристовують світові автовиробники, 
— сказав він. — Ще одним підпри-
ємством є «Кромберг енд Шуберт», 
де виготовляють електропроводку 
для автомобілів БМВ, «Ауді», «Мер-
седес» тощо. Потужне підприємство 

з іноземним капіталом — «Модерн-
Експо», яке є лідером у виробництві 
обладнання для торговельних мереж 
та логістичних центрів. Ще є спільні 
підприємства у сфері середнього та 
малого бізнесу. Луцьк зацікавлений у 
подальшій співпраці з бельгійськими 
інвесторами», — наголосив Микола 
Романюк. 

Обговорили учасники зустрічі й 
питання проведення реформ та де-
централізації влади в Україні. Над-
звичайний та Повноважний Посол 
Королівства Бельгія в Україні Люк 
Якобс поцікавився у Миколи Рома-
нюка його думкою щодо цих проце-
сів.

— Усі розуміють необхідність 
проведення реформ у країні. Без цьо-
го держава не може розвиватися. Вже 
відчутні перші кроки децентралізації 
влади. З ухваленням змін до Бюджет-
ного та Податкового кодексів органи 
місцевого самоврядування отримали 
додаткові фінансові ресурси. Нині 
нема жодного обласного центру, який 
би не перевиконував бюджет. Ми 
отримали нові податки та збори, які 
дають можливість наповнити казну. 
Зменшили навантаження на міський 
бюджет медична й освітня субвен-
ції. Раніше частина коштів міського 
бюджету йшла на утримання закла-
дів охорони здоров’я й освіти. Нині 
вивільнені фінансові ресурси ми 
можемо спрямувати на вирішення 
нагальних проблем територіальної 
громади, — прокоментував міський 
голова. 

Розповів Микола Романюк і про 
зміни у виборчому законодавстві, які 
стосуються обрання органів місцево-
го самоврядування.

Надзвичайний та Повноважний 
Посол Королівства Бельгія в Україні 
Люк Якобс розказав, що в Бельгії уже 
давно провели укрупнення громад. 
За його словами, це дало поштовх до 
їх розвитку. 

На завершення зустрічі Микола 
Романюк подякував за цікаву розмо-
ву та висловив готовність до подаль-
шої співпраці. 

У західних областях 2 лип-
ня прогнозують мінливу хмар-
ність, без опадів. Температура 
повітря вночі +12...+14 °C, вдень 
+24...+26 °C. 3 липня буде ясно і 
сухо. Вночі +14...+16 °C, денна тем-
пература +23...+25 °C. 4 липня про-
гнозують сонячну погоду, без опа-
дів. Температура вночі +14...+16 °C, 
вдень +27...+29 °C. 

У північних регіонах 2 липня 
впродовж дня очікується невелика 
хмарність, можливий дощ. Тем-
пература вночі +14...+16 °C, вдень 
+23...+25 °C. 3 липня буде ясно 
і без опадів. Уночі +12...+14 °C, 
вдень +23...+25 °C. 4 липня синоп-
тики прогнозують сонячну пого-
ду, без опадів. Нічна температура 
+14...+16 °C, денна становитиме 
+27...+29 °C. 

У Києві 2 липня обіцяють мін-
ливу хмарність, можливий дощ. 
Нічна температура +15...+17 °C, 

денна +24...+26 °C. 3 липня синоп-
тики прогнозують невелику хмар-
ність, без опадів. Уночі +14...+16 °C, 
вдень +24...+26 °C. 4 липня 
ясно і сухо. Температура вночі 
+13...+15 °C, вдень +26...+28 °C. 

У східних регіонах 2 липня 
невелика хмарність, без істотних 
опадів. Уночі +13...+15 °C, вдень 
+24...+26 °C. 3 липня мінлива хмар-
ність, без опадів. Нічна температу-
ра +16...+18 °C, вдень +27...+29 °C. 
4 липня ясно, без опадів. Уночі 
+14...+16 °C, вдень +25...+27 °C. 

У південних областях 2 липня 
синоптики прогнозують невели-
ку хмарність, дощ. Температура 
вночі становитиме +16...+18 °C, 
вдень +24...+26 °C. 3 липня буде 
мінлива хмарність, грози. Вно-
чі +14...+16 °C, вдень +23...+25 °C. 
4 липня очікується сонячна пого-
да, без опадів. Нічна температура 
+17...+19 °C, денна +26...+28 °C. 

 ПОГОДА

Бельгійці мають бажання інвестувати в економіку Луцька. 
Шукають бізнес-партнерів 

або Хочеш «шенген» — готуй пальчики


