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Міський голова Луцька Микола 
Романюк під час оперативної на-
ради обурювався надзвичайною 
забрудненістю міста. Адже сніг 
зійшов, і усе сміття тепер видно. 
Тож градоначальник дав підлеглим 
10 днів, аби вичистити обласний 
центр.

— Місто настільки брудне, що 
по ньому страшно проїхати, — каже 
Романюк. — Жахливий стан.

Але за 10 днів Луцьк мають таки 
прибрати — відповідне доручення 
міський голова дав усім відповідаль-
ним за це службам. Крім того, на-
гадав про можливість залучити до 
прибирання безробітних. Так, на об-
ліку в центрі зайнятості знаходиться 
майже 2,5 тисячі таких осіб.

Романюк наголосив й на потре-
бі навести лад на прибудинкових 
територіях, позаяк і там вистачає 
сміття. Крім того, у дворах лиша-
ється жахливим стан дорожнього 
покриття. Директор департаменту 
ЖКГ Луцької міської ради Іван Ку-
біцький неодноразово наголошував, 
що з ремонтом дворових територій у 
місті проблеми.

Звернувся Романюк і до керівни-
ків ринків міста — щодо забруднен-
ня території навколо цих торговищ.

— Просто слів немає, проїжджа-
ти біля ринку соромно, — зауважив 
він і наказав за 10 днів усе впоряд-
кувати.

Також цими днями в Луцьку ма-

ють скінчити з поточним, тобто «ям-
ковим», ремонтом доріг. А до 6 квіт-
ня збираються побілити всі дерева, 
аби не робити цього напередодні 
Великодніх свят.

Крім того, на 6 квітня заплано-
ване масове прибирання обласного 
центру. З такою пропозицією у місь-
ку раду звернулися молодіжні орга-
нізації.

Ще одна проблема Луцька — пе-
реповнені контейнери для сміття, 
яке не завжди вчасно вивозять. 

Перший заступник Луцького 
міського голови Святослав Кравчук 
зауважив, що далеко не всі лучани 
платять за вивіз сміття, причому 
постійно наповнюють контейнери 
різним непотребом. Кравчук обурю-
вався, що часто сміття «на халяву» 
викидають аж ніяк не бідні люди, 
бо привозять його до контейнерів 
на дорогих автівках. Таким він по-
рекомендував возити свій непотріб 
одразу на Брище.

Як з’ясувалося, не менше бруду 
й у парках і скверах Луцька. Так, у 
сквері поблизу РАЦСу, крім забо-
лочених доріжок, охочих подихати 
свіжим повітрям зустрічають і гори 
сміття.

Ольга УРИНА
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Події

100
як мінімум на стільки гривень 
Кабмін повинен із 1 травня 
поточного року підвищити 
пенсії. Про це заявив Прези-
дент Віктор Янукович на роз-
ширеному засіданні Кабінету 
Міністрів.

В Україні хочуть увести нове 
маркування 
У Верховну Раду подано законопроект, згідно з яким 
до маркування «без ГМО» на упаковках продуктів до-
дасться напис про вміст глютену. Це основний білок 
злакових, що небезпечний для тих людей, які хворі 
спадковим аутоімунним захворюванням целіакією. 
Проте хворих із таким діагнозом в Україні за офіційни-
ми даними налічується трохи більше півтисячі. Вироб-
ники вже підрахували: написи «без глютену» на кожній 
партії товару, підкріплені лабораторними дослідження-
ми, обійдуться у додаткові 700-900 гривень.

Ремонтники попсували будівлю 
музею Шевченка у Каневі 
Канівський міжрайонний прокурор порушив криміналь-
ну справу за завдання збитків на 1,964 мільйона гривень 
під час будівельних робіт у музеї імені Тараса Шевченка, 
повідомляє прес-служба прокуратури Черкаської об-
ласті. Службові особи одного ЗАТ упродовж 2009-2010 
років, виконуючи будівельні роботи в Канівському музеї, 
порушили вимоги проектно-кошторисної документації, 
допустили використання не передбачених проектом 
матеріалів, що призвело до пошкодження приміщень 
музею. Наразі у цій справі триває досудове слідство.

  СПРИТНИК

  ПОЛОЖЕННЯ ДОЗВОЛИЛО

  СІМЕЙНА ДРАМА

Волинські волейболістки отримали 
звання майстрів спорту України

Внук украв у діда свиню, 
щоб віддати борги 

Голова Волиньради проігнорував 
депутатів і громаду

За три кулі в голову колишньої 
дружини чоловікові дали сім років

У Турійському районі з хліва 
84-річного дідуся зникла сви-

ня: виявилося, що її вкрав рідний 
онук потерпілого, щоб віддати 
борги. Як повідомили у СЗГ УМВС 
у Волинській області, старенький 
Василь Ш. із села Літин останнім 
часом не проживав із внуком, бо 
той мешкав у Ковелі. У місті моло-
дик набрався боргів, оскільки ніде 
не працював. 

Увечері одного дня він приїхав 

до господарства дідуся та викрав 
із незачиненого хліва свиню. Не-
подалік від місця крадіжки Сер-
гій заколов тварину, а згодом здав 
м’ясникам на базар.

Нині проти злодія порушена 
кримінальна справа за ознаками 
злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 
(крадіжка) КК України. Сьогодні 
підозрюваний відпущений на під-
писку про невиїзд. Триває слід-
ство.

Всупереч колективним звернен-
ням працівників школи вищої 

спортивної майстерності обласна 
рада таки змінила її керівництво. 
Крім невдоволеного колективу, 
який активно відстоював свого 
тепер уже колишнього директора 
Петра Чикиду, проігнорованими 
залишилися й депутати обласної 
ради. 

Як відомо, під час сесії, яка 
відбулася 12 березня, депутати не 
підтримали питання звільнення 
Петра Чикиди, а питання про при-
значення на його місце Миколи 
Зайченка (колишнього начальника 
обласного управління сім’ї, моло-
ді та спорту) взагалі було знято з 
розгляду.

Проте, знайшовши юридич-
ні «нюанси», точніше, за словами 

голови обласної ради Володими-
ра Войтовича, спираючись на по-
ложення, за яким діє представ-
ницький орган, після закінчення 
сесійного періоду голова облради 
має право самостійно призначати 
або ж звільняти з посад керівників 
підпорядкованих установ.

— Через півтори години після 
сесії я підписав наказ про звіль-
нення пана Чикиди з посади ди-
ректора школи вищої спортивної 
майстерності, а іншим наказом 
призначив її керівником Зайченка, 
повернувши йому колишнє місце 
роботи, — розповів Войтович.

Утім, пан Чикида не залишив-
ся без роботи. Тепер виконувати-
ме функції заступника директора 
школи ВСМ.

Ірина КОСТЮК

Минув рік відтоді, коли ковель-
чани дізналися про страш-

ний вчинок місцевого жителя: 
65-річний Віктор В. трьома по-
стрілами у голову позбавив життя 
свою колишню дружину, 63-річну 
Ларису. 

Віктор і Лариса жили у злаго-
ді. Виростили двох дочок, тіши-
лися онуками… Аж тут чоловік 
став підозрювати свою кохану в 
зраді. Через це у сім’ї майже що-
дня виникали сварки. У 2008 році 
подружжя офіційно розлучилося, 
але й надалі жило в одній кварти-
рі, тож ворожнеча продовжилася. 

Тоді ж Віктор придбав старто-
вий пістолет, споряджений шумо-
вими патронами. Чоловік у той час 
працював охоронцем, тому вирі-
шив, що зброя може стати в приго-
ді. У грудні 2010 року він зрозумів: 
сварки з колишньою дружиною 
терпіти не може. Йому набридло, 
що вона забороняла користувати-
ся побутовими приладами, мебля-
ми, намовляла дітей проти батька. 
Тоді й відчув нестерпну ненависть 
до жінки та вирішив її вбити. Аби 

реалізувати задумане, переоблад-
нав придбаний пістолет на бойо-
вий і виготовив до нього набої. 

14 березня 2011 року стало 
трагічним у житті сімейства. Ві-
ктор, повернувшись з роботи і ви-
пивши кілька чарок горілки, взяв 
пістолет, заряджений чотирма са-
моробними патронами, і вистре-
лив жінці в голову. 

Лариса впала у під’їзді, поча-
ла кликати на допомогу сусідку. Її 
спроби підвестися спровокували 
ще два постріли майже впритул. 
Зрозумівши, що накоїв, чоловік 
вирішив вчинити суїцид, але його 
зброя фактично розлетілася. 

Медики, котрі приїхали на міс-
це злочину, виявили, що жінка ще 
жива. Потерпілу госпіталізували у 
реанімаційне відділення Ковель-
ської районної центральної лікар-
ні. Але 20 березня вона від отрима-
них травм померла. 

Проти Віктора порушили кри-
мінальну справу за умисне вбив-
ство. Ковельський міськрайонний 
суд Волинської області виніс ви-
рок — сім років позбавлення волі.

Вигравши у грудні минулого року 
Кубок України сезону 2011-2012, 
дванадцять волейболісток команди 
«Континіум-Волинь-Університет» 
виконали норматив «Майстер 
спорту України». І от нарешті зна-
чки та посвідчення від Державної 
служби у справах молоді й спорту 
дістались до своїх героїнь. Дівчата, 
тренерський склад зібрались у залі 
облдержадміністрації. Тут їх вітали 
з подією, до якої прагне кожен 
спортсмен.

— Ви показуєте всім, що коли 
жінки хочуть, то вони можуть тво-
рити чудеса, — сказав у вітальному 
слові президент клубу «Континіум-
Волинь-Університет», депутат об-
ласної ради Степан Івахів. — Зви-
чайно, за умови, що є правильна 
чоловіча підтримка, яку ми вам га-
рантуємо завжди. Звання майстра 
спорту в командному виді здобути 
нелегко, адже це не той випадок, 
коли кожен сам за себе. Тут один за 
всіх й усі за одного, і ви показали, що 
є справжньою дружною командою. 

Головний тренер дівчат Богус-
лав Галицький додав, що такі звання 
отримують раз у житті. Можна кіль-
ка разів вигравати Кубок, перемага-
ти в чемпіонаті, але такий момент 
більше не повториться. 

Дівчата це добре розуміють і 
вдячні своєму наставнику та меце-
нату за піклування. До того, як два 
роки тому Степан Івахів узявся до-
помагати луцьким волейболісткам, 
команда була єдиною в Україні, де 
гравці не отримували зарплати. 
Грошей не вистачало навіть на по-

вноцінне харчування та поїздки на 
матчі. Саме через брак фінансуван-
ня команда двічі не скористалася 
шансом узяти участь у єврокубках. 
Нині ж мрії перетворюються на ре-
альність, адже Волинський фонд 
Степана Івахіва опікується на лише 
культурною спадщиною Волині, а й 
допомагає розвитку спорту в нашо-
му краї.

— Зараз ставимо за ціль пере-
могти в чемпіонаті Суперліги. А далі 
з доброю спортивною базою, з на-
дійним фінансуванням можна дійти 
до фіналу єврокубків, ігри яких роз-
почнуться восени, — каже Богуслав 
Галицький. — Це не так недосяжно, 
як здається. Раніше не могли повіри-
ти, що можна виграти Кубок, а тепер 
він наш. Дякуємо Степану Петрови-
чу за підтримку. Він пообіцяв, що 

буде з нами і в складні хвилини, і в 
радісні, завжди допомагатиме. А ми 
постараємося здійснити його мрію 
— щоб збірна України складалась із 
волинянок. 

Богуслав Андрійович додав, що 
перші кроки на шляху до мрії вже 
зроблено: шестеро гравців «Конти-
ніум-Волинь-Університету» включе-
ні в національну збірну — це Анна 
Степанюк, Анна Довгополюк, Олена 
Туркула, Алла Політанська та сестри 
Інна й Юля Молодцови. 

Принагідно тренер запросив усіх 
уболівальників на домашні матчі — 
17 та 18 березня на Волинь прибуде 
«Сєверодончанка». Якщо вдасться 
виграти обидві зустрічі, Луцьк при-
йматиме один із фінальних матчів 
чемпіонату. 

Ярина КИСЕЛЬОВА

Сніг розтанув, сміття — лишилось

Допоможіть дитині на лікування
До редакції «Відомостей» звернувся батько 3-річного Максима. Чоловік 
просить усіх небайдужих людей допомогти зібрати гроші на операцію 
синові.
Два роки тому Максимові встановили діагноз — сечокам’яна хвороба. У 
лівій нирці виявили камінь розміром 22 мм. Луцькі лікарі оперувати не 
беруться. Провести видалення каменя і пластичне розширення вивідно-
го каналу нирки погодились у Київському науково-дослідному інституті 
урології. Операція коштує 15 тисяч гривень. Молода сім’я з двома дітками 
такої суми не має, позичити ніде, банки кредити не надають. Тому й звер-
тається з проханням допомогти, аби врятувати життя дитини.
Реквізити рахунку:
Отримувач: Сироватка Ольга Сергіївна (мама)
Назва банку: КБ «ПриватБанк»
Номер рахунку: 29244825509100
МФО: 305299
Призначення платежу: допомога на лікування Сироватки Максима Тара-
совича, 22.07.2007 р.н.
Телефон мами хворого хлопчика — (097) 838-33-98. 
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