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У Луцьку триває реконструкція 
Привокзальної площі. Міська 

влада повідомляє, що після онов-
лення з площі приберуть кіоски, 
натомість посередині дороги обла-
штують роздільну смугу у вигляді 
клумби.

Під час виїзної наради на цей 
об’єкт міський голова Луцька Ми-
кола Романюк повідомив, що по-
близу вокзалу планують замінити 
теплотрасу, оновити мощення, 
встановити нові ліхтарі та тролей-
бусні опори.

— Буде проводитись заміна 
теплотраси. Тож площу потрібно 
буде перекрити на два-три дні. На 
цей час тролейбуси сюди доходити 
не будуть, мусимо подбати про ор-
ганізацію доїзду людей від «Про-
меня» до вокзалу маршрутними 
таксі, — зазначив Романюк.

Він повідав, що на Привок-
зальній площі хочуть, як ми уже 
зазначили, облаштувати роздільну 
смугу, яка матиме вигляд клумби. 
Також площа буде розділена на три 
зони паркування: для автобусів, 
для тролейбусів, а найближче до 
приміщення вокзалу — для таксі.

— Кіосків у проекті рекон-
струйованої Привокзальної пло-
щі немає. Власникам дали дозвіл 
перенести торгові точки ближче 
до ринку та побудувати там усе в 
невеличкому єдиному комплексі. 
Реакція підприємців на це, звісно, 

негативна. Але є потреби міста, 
є вимоги, є якийсь дизайн. Бо ж 
можна наставити тих магазинчи-
ків, що й вокзалу не буде видно, — 
резюмував Микола Романюк.

Директор департаменту ЖКГ 
Іван Кубіцький запевнив, що влас-
ники торгових точок уже поперед-
жені про це. І якщо вони вчасно не 
перенесуть кіоски в інше місце, то 
їх демонтуватимуть примусово.

Також Кубіцький повідомив, 
що на реконструкцію площі піде 
близько чотирьох мільйонів гри-
вень. Майже мільйон виділять із 
міської казни Луцька, решту фі-
нансуватиме облдержадміністра-
ція.

Оновлену площу збираються 
відкрити в комплексі з реконстру-
йованим вокзалом. Згідно з плана-
ми та графіками, це має відбутись 
у жовтні цього року.

Ольга УРИНА

Прокуратура Волинської області 
порушила кримінальну справу 
щодо проректора одного з луцьких 
вузів за фактом вимагання та 
одержання неправомірної вигоди. 
Про це повідомили у прес-службі 
прокуратури.

Як повідомив заступник про-
курора області Валерій Невірець, 
проректор цього інституту, член 
екзаменаційної комісії з прийняття 
державних іспитів, вимагала зі сту-
дентів по тисячі гривень за успішне 
складання екзамену.

Зранку 23 травня, перед по-
чатком державного іспиту, старо-
ста групи передав екзаменатору 17 
тисяч гривень. Проректор же, ско-
риставшись кількахвилинною від-
сутністю голови екзаменаційної ко-
місії, роздала студентам заздалегідь 
підготовлені відповіді на запитання 
білетів. І вся група успішно склала 
державний іспит.

Згідно з новим антикорупцій-
ним законодавством, службові осо-
би юридичних осіб приватного пра-
ва є суб’єктами відповідальності за 
корупційні злочини. Вчинений же 
проректором злочин належить саме 
до корупційних.

Факт вимагання й одержання не-
правомірної вигоди задокументова-
но спільними зусиллями працівни-
ків УДСБЕЗ УМВС України в області 
та обласної прокуратури.

Слідство у кримінальній справі 
провадитиме прокуратура області.

Від редакції хочемо зазначити, 
що йдеться про приватний вищий 
навчальний заклад, який до того ж 
є підрозділом міжнародного універ-
ситету. Навчання у ньому платне.
Ціни значно нижчі, ніж у класичних 
державних університетах. Але, як 
розповіли колишні студенти, тут до-
датково платять за кожен екзамен і 
залік.

Висновок напрошується сам по 

собі: або рівень викладачів такий, 
що знань студентам дати не можуть, 
або студенти такі, що книжки у руки 
не беруть.

Можливо, варто було б Мініс-
терству освіти подивитись, якого 
рівня фахівців готують у платних 
інститутах. А також провести давно 
обіцяну Дмитром Табачником пере-
атестацію вузів. 

Слідчим відділом Управління 
СБУ у Волинській області завер-

шено розслідування та передано до 
суду матеріали кримінальної справи 
щодо обвинувачення колишнього 
посадовця Горохівської РДА в заво-
лодінні бюджетними коштами. 

Обвинувачена протягом 2006-
2010 рр., будучи начальником одно-
го зі структурних підрозділів Горо-
хівської РДА, незаконно видавала 
накази про власне преміювання, 
встановлення 50% надбавки за ви-
конання особливо важливих робіт. 
У цілому чиновниці з держбюджету 
неправомірно було нараховано та 
виплачено премії, надбавки, відпус-
кні та матеріальну допомогу на май-
же 120 тис. гривень.

У лютому 2012-го щодо посадо-
вої особи було порушено криміналь-
ну справу за ч. 4 ст. 191 (заволодіння 
бюджетними коштами шляхом зло-
вживання службовою особою своїм 
службовим становищем, вчинене 
у великих розмірах) ККУ. Санкція 
статті передбачає позбавлення волі 
строком від п’яти до восьми років із 
позбавленням права обіймати певні 
посади чи займатися певною діяль-
ністю на строк до трьох років.
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Львівські ділки незаконно виготовляли одяг із символікою Євро

За такий закон про мовну політику я 
голосувати не буду

З Привокзальної площі хочуть прибрати 
кіоски

У Львові правоохоронці викрили 
керівників приватного підпри-

ємства, які організували промислове 
виготовлення спортивного одягу зі 
зображенням логотипів Євро-2012 і 
товарного знака «Адідас».

Про це повідомили у відділі 
зв’язків із громадськістю Голов-
ного управління МВС України в 
Львівській області. Так, працівники 
Державної служби боротьби з еко-
номічною злочинністю затримали 

заповзятливих ділків під час реа-
лізації однієї з партій спортивних 
футболок із незаконним нанесенням 
логотипів Євро. Загалом закупили 
370 футболок вартістю майже 100 
гривень.

В орендованому підприємством 
приміщенні у Львові працівники мілі-
ції вилучили й спеціальне обладнан-
ня, за допомогою якого проводилось 
нанесення вказаних знаків, зокрема, 
прес для перенесення зображень, 

сублімаційний принтер, системний 
блок із інстальованим спеціальним 
програмним забезпеченням.

Наразі проводиться детальна пе-
ревірка та вирішується питання про 
порушення кримінальної справи за 
ознаками злочину, передбаченого 
ст. 229 Кримінального кодексу Укра-
їни (незаконне використання знака 
для товарів і послуг, фірмового на-
йменування, кваліфікованого зазна-
чення походження товару).

Ми повинні насамперед при-
ймати закони, які об’єднують 

людей України заради спільної 
мети — розбудови своєї держави. 
Проект закону Колесніченка-Ківа-
лова «Про засади державної мов-
ної політики» вносить нову хвилю 
розбрату. Ми вже побачили черго-
ву бійку у Верховній Раді. Я не хочу 
коментувати поведінку своїх колег 
у парламенті, але прийняття цього 
закону може спровокувати і масш-
табніші протистояння, призвести 
до масових виступів і мітингів як 
з одного, так і з другого боку. І це 
напередодні Євро-2012. Ми цього 
не повинні допустити.

Відповідно до статті 10 Консти-
туції України, державною мовою в 
Україні є українська. І не можна 
вводити у державних структурах 
паралельного використання інших 
мов, якими розмовляє в побуті 
частина населення окремих регіо-
нів. Вважаю, що депутати, держав-
ні службовці будь-якого рівня — 
від сільської ради до Верховної, від 
районної адміністрації до уряду й 
Адміністрації Президента — пови-
нні спілкуватися на роботі й вести 
документацію державною мовою. 
У себе ж вдома, у побуті вони мо-
жуть розмовляти російською чи 
іншою мовою, якою їм зручніше. 

Я виріс і виховувався в україн-
ській сім’ї, навчався в українській 
школі й українському вузі. Як го-
лова наглядової ради Волинського 

національного університету іме-
ні Лесі Українки розмовляв про 
мовні проблеми з авторитетними 
науковцями-лінгвістами. Шукати 
шляхи вирішення цих проблем 
повинні насамперед спеціалісти, 
тобто вчені — філологи, юристи, а 
не політики. 

Моя позиція однозначна. Як 
патріот своєї країни і незалежний 
депутат за такий закон про мовну 
політику, який розглядають у Вер-
ховній Раді, я голосувати не буду!

Ігор ПАЛИЦЯ, народний депутат 
України, голова наглядової ради 
Волинського національного уні-

верситету імені Лесі Українки

У західних областях 31 трав-
ня змінна хмарність, без опа-
дів. Температура повітря вночі 
становитиме +8...+14°C, вдень 
+18...+22°C. 1 червня переваж-
но хмарно, дощитиме. Вночі 
+11...+16°C, вдень +22...+24°C. 
2 червня похмуро, очікуються 
опади. Вночі +15...+18°C, вдень 
+20…+22°C. 

У північних регіонах 31 трав-
ня хмарно з проясненнями, опади 
не очікуються. Нічна температура 
становитиме +12...+17°C, денна 
+19...+21°C. 1 червня переваж-
но ясно, без опадів. Температура 
повітря вночі +10...+13°C, вдень 
+19...+25°C. 2 червня змінна 
хмарність, грозові дощі. Темпе-
ратура вночі +14...+18°C, вдень 
+24...+26°C. 

У Києві 31 травня переваж-
но ясно, сухо. Температура вночі 
+12…+18°C, вдень +19...+22°C. 1 

червня сонячно, без опадів. Уно-
чі +11…+16°C, вдень +23...+26°C. 
2 червня змінна хмарність, дощ 
і гроза. Вночі +15…+19°C, вдень 
+24...+27°C.

У східних регіонах 31 травня 
хмарно з проясненнями, корот-
кочасний дощ. Вночі +13...+17°C, 
вдень +22…+24°C. 1 червня очі-
кується хмарність, дощитиме. 
Нічна температура +14...+16°C, 
денна +21...+23°C. 2 червня 
хмарно з проясненнями, неве-
ликий дощ. Температура вночі 
+14...+18°C, вдень +23...+25°C.

У південних областях 31 
травня хмарно, дощ. Уночі 
+13...+15°C, вдень +18...+20°C. 1 
червня змінна хмарність, корот-
кочасний дощ. Вночі +14...+16°C, 
вдень +21...+23°C. 2 червня пе-
реважно ясно, без опадів. Ніч-
на температура становитиме 
+14...+17°C, денна +22...+24°C. 

На Євро планують заробити 1,5 
мільярда 
Віце-прем’єр Борис Колесніков розраховує одержати 
$1,3-1,5 мільярда виторгу від Євро-2012. Про це він сказав 
у інтерв’ю «Коммерсантъ-Украина». Він також зауважив, що 
в цілому витрати України на проведення Євро склали $5 
мільярдів. Колесніков сказав, що ці кошти переважно були 
спрямовані на будівництво аеропортів, доріг, підготовку 
транспортної інфраструктури. «А Польща витратила на 
підготовку до чемпіонату $34 мільярди», — додав віце-
прем’єр. Нагадаємо, Євро-2012 пройде з 8 червня по 1 
липня у чотирьох містах України.

МВФ радить Україні обкласти 
податками багатих
Міжнародний валютний фонд пропонує українській 
владі посилити оподаткування заможних громадян. 
Про це заявив глава місії МВФ Крістофер Джарвіс за 
підсумками роботи в Києві на минулому тижні. Як 
повідомив пан Джарвіс на прес-конференції, фонд 
рекомендує Кабінету Міністрів України розглянути 
можливість скорочення кількості податкових пільг 
або обмежити бюджетні витрати. 

32%
стільки українців під час 
відпустки цього літа будуть 
мандрувати країнами Європи 
та Азії. Такі дані були отримані в 
результаті опитування зареє-
строваних користувачів сайту 
hh.ua.

У Луцьку збираються добудувати 
«заморожену» багатоповерхівку

Багатоквартирний будинок на 
вулиці Липинського, 4, що в 

Луцьку, може отримати друге ди-
хання. Невдовзі скандальне будів-
ництво хочуть реанімувати. Про 
це під час селекторної наради ска-
зав голова Волинської облдержад-
міністрації Борис Клімчук.

Нагадаємо, починаючи з 2005 
року, «Західпромбуд» почав під-
писувати договори часткової 
(пайової) участі з фізичними та 
юридичними особами на будівни-
цтво квартир у багатоповерховому 
180-квартирному житловому бу-
динку. 

У спорудження багатоповер-

хівки за «Там-Тамом» вклали ко-
шти 118 волинян. Відповідно до 
зазначених договорів, іще у 2008 
році мала бути здійснена повна 
оплата вартості квартир. Що й 
було фактично зроблено. У тих 
же договорах спочатку було за-
значено, що будинок мають здати 
у 4-му кварталі 2007 року, потім 
терміни здачі перенесли на 2-й 
квартал 2008 року. Але й цей строк 
перенесли. А там і криза «накрила» 
будівельний ринок. Таким чином, 
сумарно віддавши «Західпромбу-
ду» свої «кровні» 30 мільйонів гри-
вень, люди квартир не отримали. 

У 2009 році проти ЗАТ «За-
хідпромбуд» порушили спра-
ву про банкрутство. Виконувач 
обов’язків завідувача сектора з 
питань банкрутства Головного 
управління юстиції у Волинській 
області Тарас Манькут повідомив, 
що нині це підприємство має кру-
гленький борг із заробітної плати 
— 976 тисяч гривень.

— Якщо буде так, як ми плану-
ємо, то, я думаю, за місяць-півтора 
ми забудемо про ці 970 тисяч гри-
вень і зможемо реанімувати будів-
ництво», — поділився Клімчук.

 ПОГОДА

СБУ на Волині 
викрила посадовця, 
який незаконно 
нараховував собі 
премію

У Луцьку зловили проректора на 
хабарі у 17 тисяч гривень


