
Україна та Польща підписали 
протокол, який стосується зони 

малого прикордонного руху між 
Україною та Польщею. 

Зміни до угоди про малий при-
кордонний рух розширюють мож-
ливість його використання україн-
ськими громадянами. 

«Головними змінами, які впрова-
джує протокол, є розширення перелі-

ку адміністративно-територіальних 
одиниць із українського боку на чо-
тири населених пункти, збільшення 
безперервного перебування грома-
дян сторін у прикордонній зоні іншої 
держави до 90 днів кожного разу з 
дати перетину кордону», — розпові-
ли у посольстві України в РП. Крім 
того, буде скасована оплата за вида-
чу другого та наступного дозволів на 
перетин кордону. 

В свою чергу Президент Петро 
Порошенко після переговорів із 
польським колегою Броніславом Ко-
маровським заявив, що цією мож-
ливістю зможе скористатися майже 
мільйон українців. 

«Ми говорили про розширення 
малого прикордонного руху. Доступ 
сьогодні до нього будуть мати май-
же 1 млн українців», — повідомив 
глава держави. 

«Коли керівник називає працівника 
«мудаком», а міська рада мов-
чить, коли пан директор отримує 
6,5 тисячі в місяць заробітної плати, 
а підлеглі вимушені терпіти по два-
три місяці, то як тоді працювати? 
Вимагаємо негайного звільнення 
директора Олександра Киричука». 
Саме з такими вимогами зверну-
лися до Луцького міського голови 
працівники ДКП «Луцьктепло». 
Люди налаштовані категорично, 
жодних поступок, бо вбачають у 
діях керівництва зумисне неефек-
тивне управління виробництвом 
із метою подальшої приватизації 
підприємства. І якщо влада не піде 
назустріч людям, пообіцяли зірвати 
сесію міськради, а на перспективу 
— більш радикальні рішення. 

Міський голова Микола Рома-
нюк, як і обіцяв, завітав на «Луць-
ктепло», аби поспілкуватися з пра-
цівниками та розібратись у ситуації, 
що склалася тут. 

Під час зустрічі працівники Нео-
ніла Слюсар, Володимир Федотов 
від імені колективу висловили своє 
невдоволення роботою керівництва 
комунального підприємства та ви-
магали звільнення директора Олек-
сандра Киричука, фінансового ди-
ректора Тетяни Казачек, ліквідувати 
службу безпеки. 

В свою чергу Микола Романюк 
розповів про те, що ситуація на 
«Луцьктеплі» тісно пов’язана із си-
туацією в Україні. За його словами, 
урядом було доведено ліміти спо-
живання газу. Тож нині всі змуше-
ні економити. Через недостатню 
кількість газу, який має держава, та 
необхідність його раціонального ви-
користання, було припинено подачу 
гарячої води у помешкання лучан 
на певний період. Окрім того, із за-
пізненням розпочато опалювальний 
сезон. Через це надходжень за нада-
ні послуги на рахунки «Луцьктепла» 
не було. До того ж лучани боргують 
підприємству більше 34 мільйо-
нів гривень за уже надані послуги. 
З листопада діють нововведення, 
згідно з якими 80% коштів, які над-
ходять на рахунки підприємства, 
автоматично списуються на користь 
НАК «Нафтогаз України», що поста-
чає «Луцьктеплу» газ, у зв’язку із за-
боргованістю. Микола Романюк вва-
жає, що все це призводить до того, 
що коштів підприємство не має і 
утворюється заборгованість перед 
найманими працівниками. 

Звернув увагу він і на те, що 
міська рада спільно з керівництвом 
«Луцьктепла» шукає шляхи покра-
щення роботи і розвитку комуналь-
ного підприємства. Більше двох 

років тривала робота з ЄБРР щодо 
можливості реалізації проекту ре-
конструкції мереж централізовано-
го теплопостачання міста Луцька. 
Цьогоріч отримано погодження і 
підписано кредитний договір із Єв-
ропейським банком реконструкції 
та розвитку. Згідно з підписаною 
угодою, ДКП «Луцьктепло» отри-
має 10 мільйонів євро на реаліза-
цію проекту модернізації системи 
централізованого теплопостачання. 
За ці кошти буде замінено пальни-
ки у котлах, ліквідовано підвальні 
котельні, частково замінено тепло-
траси тощо. Крім того, до кредиту 
надається ще чотири мільйони гран-
тових коштів, які повертати не по-
трібно. Ця сума буде використана на 
встановлення ІТП у двохсот луць-
ких багатоповерхівках та котла на 
альтернативному паливі у котельні 
на вулиці Боженка. Міський голова 
наголосив, що ці заходи дадуть мож-
ливість зменшити споживання при-
родного газу, електроенергії, води, 
а відповідно, забезпечать економію 
коштів. 

Усі роботи планують розпочати 
у квітні-травні 2015 року. 

Також Микола Романюк повідо-
мив, що не звільнив із посади Те-
тяну Казачек раніше, бо вона є хо-
рошим і досвідченим спеціалістом. 
Саме вона працювала з ЄБРР щодо 
отримання кредитних коштів на мо-
дернізацію систем теплопостачання 
Луцька. Його ж завданням є забезпе-
чення нормального функціонування 
міста, зокрема й належна подача 
теплоносія та гарячої води у помеш-
кання лучан. 

Представник профспілкового 
комітету Неоніла Слюсар зауважи-
ла, що в працівників є побоювання 
щодо можливої приватизації під-
приємства. 

У відповідь Микола Романюк за-
спокоїв присутніх та запевнив, що 
його позиція — ДКП «Луцьктепло» 
має бути комунальним підприєм-
ством і про приватизацію мови не 
може бути. 

Також вона нарікала на постій-
ний тиск із боку керівництва на ро-
бітників. За її словами, людям по-
грожували звільненням, якщо вони 
прийдуть на збори працівників. 

Володимир Федотов додав, що 
діяльність Олександра Киричука та 
його оточення призводить до не-
задовільного стану підприємства, 
а тому колектив вимагає звільнити 
його та фінансового директора Те-
тяну Казачек, розформувати службу 
безпеки установи. 

Міський голова Микола Рома-
нюк повідомив присутнім про своє 
рішення — Олександр Киричук 
працюватиме на посаді директора 
ДКП «Луцьктепло» до 31 грудня 
цього року. Він наголосив, що не 
має повноважень звільняти фінан-
сового директора Тетяну Казачек 
чи когось іншого з працівників під-
приємства. Приймати рішення про 
припинення трудових відносин між 
підприємством і працівником має 
лише його керівник. Міський голо-
ва може призначити чи звільнити 
лише керівника «Луцьктепла». 
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Мобілізованих у січні бійців у зону АТО 
відправлять не раніше березня 

Росія пропонує Україні 
знижку на газ 
Про це повідомив міністр енергетики РФ Олександр 
Новак, передає «Прайм». «Із 1 квітня продовжить дія-
ти контракт на старих умовах», — сказав міністр. Він 
додав, що якщо Україні «потрібна знижка», Росія «го-
това її надати». Та поки, за його словами, українська 
сторона з таким проханням не зверталася. Міністр 
зазначив, що в першому кварталі 2015-го ціна на газ 
для України може становити близько $340–360 за 
тисячу кубів. Також, із його слів, якщо Україна не від-
дасть борги за газ, поставки в січні не почнуться. 

У новому держбюджеті курс 
долара закладений на рівні 
17 гривень 
Середній курс гривні до долара у проекті Держ-
бюджету-2015 передбачено на рівні 17 гривень. 
Про це заявив Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк. 
«Середній курс гривні до долара при розрахунку 
проекту бюджету на 2015 рік становить 17 гри-
вень», — сказав Яценюк. Станом на вівторок, 
23 грудня, на неофіційному роздрібному валют-
ному ринку долар коштував 20–23 грн. 

972
стільки мільйонів гривень потрібно 
на забезпечення військової роз-
відки України в 2015 році, з яких 
Кабмін дає 758,9 млн грн. Про це 
повідомив нардеп, член комітету 
ВР із питань нацбезпеки Дмитро 
Тимчук.
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Мобілізованих у січні 2015 року 
бійців відправлятимуть у 

зону АТО лише після 50-денної 
підготовки. Про це заявила спікер 
Міноборони Вікторія Кушнір. 

За її словами, через завчас-
не проведення мобілізації бійців 
планують серйозно підготувати 
до бойових дій. Загалом навчання 
перед відправкою до зони бойо-
вих дій триватиме 50 днів — 25 
на підготовку на базі навчальних 
центрів ЗСУ та ще стільки ж — на 
бойове злагодження. Тобто від-
правити на Донбас бійців, мобілі-
зованих 20 січня, мають не раніше 
березня. 

«Мобілізовані пройдуть 
обов’язкову 25-денну підготовку 
на базі навчальних центрів Зброй-
них сил України. Після цього з 
ними проведуть бойове злаго-
дження у складі підрозділів, яке 
теж буде тривати 25 днів. Тільки 
після закінчення навчання, бойо-

вого злагодження, забезпечення 
всім необхідним спорядженням, 
зброєю та військовою технікою 
мобілізовані будуть спрямовані 
для виконання завдань», — цитує 
слова Кушнір видання «Ліга.Ново-
сти». 

Також чиновниця розповіла 
про те, хто саме потрапить під чер-
гову хвилю мобілізації. 

«Під чергову хвилю мобілізації 
підпадуть ті ж самі категорії гро-
мадян, що і під третю, другу і пер-
шу. Це військовослужбовці запасу 
віком від 25 до 60 років, у яких є 
військово-облікова спеціальність 
Сухопутних військ: танкісти, ар-
тилеристи, десантники, піхотинці, 
зв’язкові, ремонтники, водії, ме-
ханіки різних систем озброєння, 
фахівці з питань логістики, радіо-
електронної боротьби, радіаційно-
го, хімічного, біологічного захисту 
і так далі», — підсумувала речник 
Міноборони. 

В Україні хочуть 
увести додатковий 
збір на машини 
та продукти 

Верховна Рада має намір за-
провадити тимчасовий до-

датковий збір у розмірі 10% на 
низку груп імпортних товарів, 
серед яких: легкові автомобілі, 
продукти харчування, пральні 
порошки. 

Як зазначила міністр фінан-
сів Наталія Яресько, ухвалення 
названого законопроекту дозво-
лить додатково залучити до бю-
джету 17,6 млрд грн. Вона також 
наголосила, що запровадження 
зборів «погоджено з МВФ». 

З-під дії законопроекту ви-
ключать імпорт ліків, гумані-
тарну допомогу, а також товари 
військового призначення. 

Події
Працівники «Луцьктепла» 
вимагають звільнення директора 

Надія Савченко стала членом ПАРЄ 

Верховна Рада прийняла проект 
постанови про звернення до 

міжнародних організацій та між-
парламентських асамблей щодо 
звільнення української льотчиці 
та народного депутата України 
VIII скликання Надії Савченко. 

«Прийняття постанови — це 
ще один крок до звільнення на-
шої колеги Надії Савченко й інших 
військовополонених», — сказав 
голова парламентського комітету 
з питань прав людини, заступник 
голови партії «Батьківщина» Гри-
горій Немиря, виступаючи з три-
буни ВР. 

Також народні депутати вирі-
шили обрати народного депутата 
VIII скликання Надію Савченко 
членом Постійної делегації Вер-
ховної Ради України в Парла-
ментській асамблеї Ради Європи. 

У західних областях 1 січня 
прогнозують змінну хмарність, 
без опадів. Температура повітря 
вночі -10…-8 °C, вдень -6…-4 °C. 
2 січня буде хмарно, можливий 
невеликий сніг. Вночі -9…-7 °C, 
вдень -4…-2 °C. 3 січня прогно-
зують хмарну погоду з прояснен-
нями, йтиме невеликий сніг. Тем-
пература вночі -9…-7 °C, вдень 

-5…-3 °C. 
У північних регіонах 1 січня 

впродовж дня синоптики прогно-
зують мінливу хмарність, мож-
ливий слабкий сніг. Температура 
вночі -10…-8 °C, вдень -4… -2 °C. 
2 січня хмарно, без опадів. Уночі 

-9…-7 °C, вдень -6…-4 °C. 3 січня 
синоптики прогнозують хмарну 
погоду, без опадів. Нічна темпера-
тура -10…-8 °C, денна становити-
ме -6…-4 °C. 

У Києві 1 січня обіцяють 
хмарну погоду з проясненнями, 
переважно без опадів. Нічна тем-
пература -10…-8 °C, денна -5…-

3 °C. 2 січня метеорологи про-
гнозують хмарну погоду без снігу. 
Вночі -9…-7 °C, вдень -5…-3 °C. 
3 січня хмарно, без опадів. Тем-
пература вночі -9…-6 °C, вдень 

-3…-1 °C. 
У східних регіонах 1 січня 

очікується мінлива хмарність, без 
опадів. Уночі -15…-13 °C, вдень 

-10…-8 °C. 2 січня буде хмар-
но з проясненнями, сухо. Нічна 
температура -12…-10 °C, денна 

-9…-7 °C. 3 січня хмарно, опадів 
не прогнозують. Уночі -9…-7 °C, 
вдень -5…-3 °C. 

У південних областях 1 січня 
синоптики прогнозують невелику 
хмарність, без опадів. Темпера-
тура вночі становитиме -11…-
9 °C, вдень -7…-5 °C. 2 січня буде 
хмарно з проясненнями, без іс-
тотних опадів. Уночі -9… -7 °C, 
вдень -5…-3 °C. 3 січня хмарно, 
можливий невеликий сніг. Ніч-
на температура -10…-8 °C, денна 
становитиме -3…-1 °C. 

 ПОГОДА

За відмову від військової служби 
каратимуть 

Доступ до прикордонного руху з Польщею 
отримають мільйон українців 

Міський голова Микола Романюк пообіцяв задовольнити їхнє прохання 

За відмову від несення військо-
вої служби передбачене пока-

рання. Про це повідомив перший 
заступник начальника Головного 
управління оборонного та мобі-
лізаційного планування Генераль-
ного штабу Збройних сил України 
генерал-майор Володимир Тала-
лай. 

«Якщо людина відкрито заяв-
ляє, що не бажає виконувати свій 
службовий обов’язок, вона відкри-
то заявляє про невиконання нею 
закону України. В таких випадках 

такі заяви будуть оформлятися 
та передаватися до правоохорон-
них органів. Ми не зацікавлені в 
тому, щоб люди з такими настроя-
ми прийшли на військову службу. 
Вони будуть покарані відповідно 
до чинного законодавства», — по-
відомив Талалай. 

Із його слів, таким особам за-
грожуватиме покарання від адмі-
ністративного до кримінального 
ступеня тяжкості. 

«Ступінь покарання визнача-
тиме суд», — повідомив він. 


