На Волині невідомі напали на
прокурора
Двоє невідомих скоїли напад на прокурора одного з відділів прокуратури Волинської області. Про це повідомили в
правоохоронних органах, розповіло «Волинське Агентство
Розслідувань».
«Тілесні ушкодження прокуророві було нанесене телескопічною палицею. У результаті нападу прокуророві спричинено ушкодження у вигляді забою м’яких тканин голови»,
— повідомили у правоохоронних органах.
За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 4
ст. 296 КК України (хуліганство).
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Українські експортери
втратять від російських
санкцій до $ 600 млн

стільки мільярдів гривень у 2015 році
кияни залишили в ресторанах. Це на
15% більше в порівнянні з попереднім
роком.

Прямі втрати українських експортерів від російських торговельних санкцій, запроваджених з
початку 2016 року, становитимуть 420–600 млн
дол. США, а від товарного ембарго — 98 млн
дол. Про це під час брифінгу повідомив міністр
економічного розвитку та торгівлі Айварас
Абромавичус.
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Події

СБУ затримала на хабарі в 50 тис. гривень
начальника поліції Голосіївського району

П

рокуратура м. Києва спільно
зі співробітниками управління «К» Служби безпеки України
затримали на великому хабарі начальника поліції Голосіївського
району м. Києва Бурденюка В. М.
та начальника сектора Голосіївського відділу захисту економіки
Департаменту захисту економіки
Національної поліції України майора поліції Ткачука Ю. О.
Як повідомило джерело «дорожнього контролю» в прокуратурі, Бурденюка В. М. і Ткачука Ю. О.
затримали при отриманні хабара
на суму 50 тис. гривень за «кришування» суб’єктів торгівлі на території Голосіївського району. Під

час обшуку було знайдено значні
суми в доларах. Безумовно, що ці
корупційні схеми не могли здійснюватися без відома центрального керівництва МВС.
Раніше глава МВС України Арсен Аваков неодноразово говорив,
що трансформація в поліцію дозволить очистити лави МВС і не
допустити потрапляння туди корупціонерів. Однак, на практиці,
нова поліція нічим не відрізняється від старої міліції. Ті, хто розкрадав бюджетні гроші та грабував
підприємців, успішно пройшли в
Національну поліцію і продовжили займатися своєю злочинною діяльністю.

У 2016-му лучанам доведеться жити дещо
скромніше

Чи можна прожити за 1300
гривень на місяць

На сесії міської ради депутати
прийняли бюджет міста Луцька
на поточний рік. Як і передбачалося, у зв’язку з децентралізацією
влади в Україні збільшуються
функції управління на місцях і відповідно зростає навантаження на
фінансову частину. Насамперед
це стосується освіти та медицини.

Якщо за мірками Яценюка — так, якщо в реальності — ні
Останнім часом український
Прем’єр Арсеній Яценюк дуже
багато говорить про підвищення
зарплат чиновникам. А як прожити
тим, хто не має ніякого стосунку
до цієї категорії працівників? Щоб
не бути голослівними, журналістка
«Відомостей» вирішила провести
власний експеримент.
Виділила 1300 гривень на місяць.
Поділила їх на 30 днів. Вийшло по 43
гривні на день. Відразу стало якось
не по собі. Коли 1300 разом — ніби
сума значна, коли поділила на дні,
виявляється, що немає з чим іти на
ринок, а про магазин взагалі говорити нічого.
Перше, вирішила придбати овочі. І буряк треба, і моркву, і картоплю. Живу в місті, своєї немає, мушу
купувати. Щоб зварити борщ, треба
хоча б один буряк і одну морквину.
Взяла і одного, і другого по кілограму з такою метою, щоб протягом
місяця зварити ще хоча б разів чотири. Вийшло 20 гривень. Кілограм
картоплі — 6 гривень. Разом 26. Подумала, і взяла ще кілограм цибулі,
бо який борщ без засмажки з цибулі.
Відняла ще 10 гривень. На руках залишилося 7 гривень. Стою і думаю:
що далі робити? Не заправиш борщ
олійкою чи маслом, то хто ж його
буде їсти? Зайшла в магазин і на решту купила 0,3 літра соняшникової
олії. Все. Цього дня я залишилася
без хліба, лише з борщем.
А оскільки за одним борщем
жити не будеш, потягнулась рука
до гаманця за новими купюрами.
Думаю так: давай я до власного бюджету підійду з іншого боку. Закуплюсь не на день, а на тиждень. Це

ж значно більша сума — 301 гривня. Оскільки я вже використала 43
гривні, то на руках у мене залишилося 258. Перше, що зробила, побігла
купила кави. Дуже вже люблю каву.
Два рази на день мушу випити, чого
б мені це не вартувало. Брала з розрахунку на тиждень — 100 грамів.
Залишила в магазині 35 гривень. Ну і
як без чаю? Купила 100-грамову упаковку за 35 гривень. Дешевшого не
знайшла. Дорогого скільки завгодно. Але ж я виходжу зі своєї суми,
тому розкошувати не доводиться.
Тут якраз пригадалися слова лікарів:
людина повинна харчуватись якісною їжею. Звісно, якісною. Але хороший продукт і коштує відповідно.
Разом кава і чай склали 70 гривень.
Відмінусовую від загальної суми
— залишається 188 гривень. Вода,
овочі — це добре, але з м’ясом смачніше. Вирішила взяти півкілограма
телятини. Кілька шматочків кину
в борщ, бо готувати котлети, тушкувати, цього мало, а так, по шматочку, розтягну на тиждень. Можна
було б взяти й свинину, вийшло б на
гривень 10 дешевше. Можна було б і
курку купити, але на неї ще більше
треба — гривень 80. А так витратила
лише 50. Бюджет же обмежений.
Їсти цілий тиждень один борщ
— неправильно. Тому вирішила купити десяток яєць — 30 гривень,
булку хліба — 10 гривень, пачечку
масла — 24 гривні. Разом — 64 гривні. На руках залишилося 69. Купила
ще кілограм яблук –—13 гривень,
пачку гречки — 30 гривень, щоб був
гарнір до яєць. Залишилося 26 гривень. Ура, думаю, ще вистачило грошей на шматок туалетного мила, яке
тільки-но закінчилося.

У перший тиждень вклалася.
Як буду харчуватись наступного,
не знаю, бо виникли інші потреби.
Негайно треба придбати шампунь
— щонайменше 50 гривень, пачку
прального порошку — 35 гривень.
Як на біду, зубна паста має властивість закінчуватися, тому змушена буду купувати. А це ще 35–50
гривень. Автоматично з бюджету
зникає, як мінімум, 120 гривень.
Залишається 880, які знову треба
розподіляти на три тижні. Уже виходить по 293 гривні. Але ж я ще не
сказала, що щодня вимушена їздити транспортом на роботу в обидва
боки. Щодня, як мінімум, потрібно 5
гривень. Множу на 24 дні, виходить
120 гривень. Від 880 віднімаю 120.
Залишається 760 гривень. Тепер уже
цю суму ділю на три тижні. І якби
не плата за комунальні послуги, а це
ще 400 гривень, то мені фактично на
три тижні залишилося б 360 гривень
— по 120 у тиждень.
Це при тому, що я не купувала
собі ні цукерок, ні тістечок, не ходила на каву з подругами, не придбала
собі жодної одежини, взуття… Тільки мінімум. Добре, що не захворіла,
а то ще б ліки довелося б купувати.
Настрій, скажу вам, дуже кепський. Може й справді, як казала
моя подруга, краще працюватиму на
пана, але з відчуттям ситості, ніж на
рідній землі «погибатиму» з голоду.
Я дівчина ще молода. Заміж хочу.
Але хто ж мене таку, голу й босу, візьме за дружину? Доки буду чекати
економічного покращення від Яценюка, то вже й зістаріюся. Таки подамся я до Польщі на заробітки…
Настуся ПОШУКАЙЛО

Як проінформувала депутатів
начальник управління фінансів та
бюджету Лілія Єлова, у 2015 році
до бюджету міста надійшло 1 мільярд 309 млн грн. Цього року дохідна частина бюджету міста буде
становити 1 мільярд 379 млн грн,
що на 70 мільйонів більше. У тому
числі доходи загального фонду
бюджету міста 1 324 788,8 тис. грн,
доходи спеціального фонду бюджету міста 54 239,914 тис. грн.
Доповідачка зазначила, що
основним джерелом наповнення
дохідної частини загального фонду бюджету міста Луцька залишається податок на доходи фізичних
осіб (ПДФО). Збільшенню надходжень податку на доходи фізичних осіб сприятиме подальше
зростання середньомісячної заробітної плати у зв’язку з ростом
мінімальної заробітної плати та за
рахунок легалізації виплати заробітної плати.
Прогнозований показник надходжень на 2016 рік акцизного
податку до бюджету міста визначений за даними Луцької ОДПІ
ГУ ДФС у Волинській області, виходячи з середньомісячних надходжень цього податку протягом
2015 року та з врахуванням змін
до Податкового кодексу України,
та становить 76 600,0 тис. грн.
Прогнозована сума місцевих
податків і зборів, що надходитимуть до бюджету міста у 2016 році,
становить 142 480 тис. грн або
24,4% загального фонду. Прогно-

ерез зростання курсу долара про
здешевлення бензину мови бути
не може, вважає експерт нафтопереробного ринку Сергій Куюн.
«Всім сьогодні говорять — нафта
подешевшала у світі, а в нас бензин
дорогий, але ми навіть не можемо
нафту привезти сюди, ці нафтопродукти, тому що немає валюти в
трейдерів для цього. Тобто Нацбанк
її просто не продає! Дешева нафта
є, але вона є десь там!», — зазначив
Куюн.
«Минулого тижня мова про це
(ціна на пальне, — ред.) йшла на засіданні в міністра Демчишина і там
була конструктивна та продуктивна розмова. Там було заявлено, що
важелі впливу на цю ситуацію по-

вністю знаходяться сьогодні в руках
уряду, а не ринку. Трейдер заробляє
сьогодні 2–2,5 грн на літрі, а уряд —
біля 10 грн, — зазначив експерт.
Подорожчання бензину відбудеться, якщо долар ростиме.
«Тиждень минув — курс гривні
вчора вже був 26,5 у продажу, сьогодні не бачив, але думаю, що не
менше. Офіційний курс на міжбанку вже 25! Тому те здешевлення, яке
було на минулі вихідні — воно буде
останнім. Якщо так далі піде — постане питання не зниження цін, а
їхнього зростання, тому що кожна
гривня в курсі долара — це гривня у
собівартості нафтопродуктів. Тобто
уряд каже — знизьте на 50 коп., на 1
грн. Але ж у нас уже курс з початку

року 2016 зріс більше ніж на 1 грн
50 коп., тобто вже закупівля стала
дорожча на 1 грн 50 коп., тільки за
рахунок курсу, без урахування податків нових, які були введені з Нового року. То яке зниження, якщо
курс зростає?», — підкреслив Сергій
Куюн.
Разом з тим, у Міненергетики
визнали, що в структурі ціни бензину для українців податки та акциз
займають понад половину його вартості.
Нагадаємо, що неофіційний
курс гривні за останні декілька днів
впав в середньому на 1,50 грн і складає 26,5–27 грн.

Наталія ТИМОЩУК

Відбувся чемпіонат з лижного туризму

Через ріст долара бензин знову може подорожчати

Ч

зовані надходження до цільового
фонду бюджету міста у 2016 році
передбачені в загальній сумі 286,0
тис. грн.
Освітню та медичну субвенції
в бюджет міста передбачено в обсягах 200 264,1 тис. грн та 139 379,2
тис. грн відповідно. Однак, за словами Лілії Єлової, коштів цих субвенцій недостатньо і з міського
бюджету на галузі освіти та медицини буде виділено 70 млн грн. Тут
варто зазначити, що у зв’язку з децентралізацією відтепер з міського
бюджету фінансуватимуться п’ять
професійно-технічних
училищ,
які раніше функціонували за рахунок субвенції з обласного бюджету. Цьогоріч на їхнє утримання
передбачено в міському бюджеті
42 млн грн.
Також на міські бюджети покладено фінансування пільгових
перевезень громадян і харчування дітей у школах та дошкільних
навчальних закладах. У січні змін
щодо харчування дітей не буде, а в
лютому, березні, квітні, травні передбачено в міському бюджеті по
3,50 грн у день на дитину. Надалі
безоплатно будуть харчуватися
лише діти-сироти та діти з аналогічних пільгових категорій. На це
треба буде виділити з міського бюджету 16 млн грн.
Як позитив, у Луцьку бюджетна сфера повністю забезпечена
коштами на енергоносії, заробітну плату, доплати, усі необхідні
виплати на оздоровлення по усіх
категоріях працівників охорони
здоров’я, загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів,
закладів культури, соціального
захисту. Передбачена матеріальна
допомога молодшому медперсоналу та технічному персоналу в
школах.

Н

а змагання, які відбувалися
15–16 січня на базі волинського обласного Центру туризму,
спорту та екскурсій «табір Сонячний», що в с. Гаразджа Луцького району, прибули 12 команд.
Крім волинських спортсменів, за
першість змагались і дві команди
туристів-лижників із сусідньої Рівненської області. Для подолання
маршруту спортсменам потрібно

було пройти близько 4 км лісовим
масивом с. Гаразджа, орієнтуючись
по карті, та продемонструвати свої
вміння і навички у проходженні
різних технічних та лижних етапів.
Серед хлопців найкращі результати показали: Деонисій Семенюк (Луцький район), Василь
Кондрачук (Рівненська обл.) та
Дмитро Охоцький (Ківерцівська
станція юних туристів). Серед дівчат найспритнішими виявились:
Софія Варинюк (Луцький район),
Олена Коблюк (Рівненська обл.) та
Анастасія Демянчук (Ківерцівська
станція юних туристів).
Змагання проходили в досить
таки екстремальних умовах — через малу кількістю снігу в перший
день дистанції були льодяні, проте
за ніч його випало вдосталь, що й
порадувало учасників.
Ольга ЯЦЮК

