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Юнак пограбував сільську 
раду 
В Іваничівському районі днями було пограбовано 
сільраду. Зловмисник, розбивши вікно, потрапив 
усередину приміщення, де витягнув із сейфа 
4000 гривень. Правоохоронці встановили, що 
кримінальне правопорушення вчинив 17-річний 
житель району. Розпочато кримінальне провадження 
за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) ККУ. Тепер молодик може 
отримати шість років позбавлення волі. 

20%
Зловмисник від імені «Правого 
сектора» напав на чоловіка 
У селі Кортеліси Ратнівського району зловмисник напав 
на волинянина і, погрожуючи пістолетом, вимагав 
у нього 200 гривень. При цьому чоловік сказав, що 
він із «Правого сектора». В міліції встановили, що 
правопорушення скоїв 30-річний місцевий житель, 
який до жодних громадських формувань стосунку 
не має. Працівники слідчого відділення Ратнівського 
райвідділу розпочали кримінальне провадження за ч. 1 
ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Зброю 
вилучили та передали для проведення експертизи. 

на стільки зменшилися 
пасажирський і транспортний 
потоки українців до Росії, 
заявив начальник відділу 
з питань взаємодії зі ЗМІ 
Держприкордонслужби Олег 
Слободян. 

На Волині ремонт доріг 
цьогоріч — під питанням 

Ми всі добре пам’ятаємо, як 
минулої весни разом зі снігом 
«зійшли» дороги. Більшість із них 
потребувала капітального ремонту. 
Проте грошей на це не було. Вдо-
вольнились ямковим. Що від нього 
залишилось і як будуть ремонту-
вати шляхи цьогоріч, з’ясовували 
«Відомості». 

«На Волині вперше цього року 
сприятливі сонячні дні другої поло-
вини лютого дозволили дорожникам 
запустити роботу асфальтобетон-
них заводів і використати отримані 
на них гарячі суміші для ліквідації 
понад трьох тисяч квадратних ме-
трів ямковості на шляхах», — так 
звітували дорожники про свою ро-
боту ще у лютому. 

В березні ситуація кардинально 
змінилась у гірший бік. І причина не 
лише у політичній площині (керів-
ництво Служби автомобільних доріг 
у області змушене було написати за-
яви на звільнення), а й у суто еконо-
мічній. Принаймні так «Відомості» 
запевнили в самому відомстві. 

— За сприятливої погоди сьогод-
ні ми не можемо проводити роботи 
через брак коштів, — сказав заступ-
ник начальника обласної Служби 
автодоріг Юрій Ришкевич. — Зараз 
на шляхах Волині працює чотири 
бригади. З їхньою допомогою лата-
ється до 60 кв. м ям у день. Це дуже 
мало, просто мізер. Уся проблема у 
фінансах. Ми винні підрядним ор-
ганізаціям близько 100 мільйонів 
гривень за виконані в попередні 
роки роботи. Дорожні ж підприєм-

ства власних оборотних коштів для 
закупівлі матеріалів не мають. Уза-
галі нині Служба працює у режимі 
2–3-денного робочого тижня. 

Юрій Ришкевич зазначив, що 
цього року на експлуатаційне утри-
мання автошляхів Волині виділено 
74 мільйони гривень. Для порівнян-
ня: торік ця сума становила 109 міль-
йонів. Саме за ці кошти проводиться 
поточний ремонт. Простіше — за-
сипання вибоїн. Це важливо навіть 
для того, щоб уникнути аварій. 

— На дорогах загальнодержав-
ного значення цьогоріч аварійно-
небезпечної ямковості наразі немає, 
— запевнив Ришкевич. 

«Відомості» засумнівались і про-
їхалися деякими трасами. Всього на 
Волині три дороги державного зна-
чення: Київ — Ковель — Ягодин, 
Львів — Радехів — Луцьк і Усти-
луг — Луцьк — Рівне. 

Не знаю, що значить із погляду 
шляховиків аварійно небезпечна 
ямковість, але «Відомості» на власні 
очі бачили, як на «володимирській» 
трасі від Смолигова до Манькова 
три автомобілісти у різних місцях 
«перевзували» колеса. А один чоло-
вік у Затурцях міняв аж пару: в’їхав 
у таку баюру, що погнув відразу два 
диски. Переповідати їхні комента-
рі не можемо: суцільна нецензурна 
лексика. 

Та й самі ми могли пересвідчити-
ся, що цей відрізок дороги всіяний 
ямами, мов решето. Машини на де-
яких ділянках змушені з’їжджати на 
зустрічну смугу. І це не аварійно не-
безпечно? 

Юрій Ришкевич сказав, що знає 
про цей відтинок. Він дійсно потре-
бує нагального ремонту. Як, до речі, 
й уся траса Луцьк — Володимир-Во-
линський: 

— В області є чотири таких ді-
лянки, які потребують нагального 
ремонту. Ми готові це робити, як 
тільки з’являться гроші. 

Говорити про точну суму, перед-
бачену на ремонт автошляхів цього 
року, дорожники не можуть: чека-
ють на секвестр бюджету. 

До речі, «Відомості» мають ін-
формацію, що для Волині на ремонт 
доріг місцевого значення було пе-
редбачено 152 мільйони гривень. 
Для порівняння: для Львівщини, 
у якої мережа шляхів на порядок 
більша, ця цифра становила понад 
90 мільйонів. Що фактично отримає 
область, наразі невідомо. Дороги ж 
без грошей не ремонтуються. 

— Наразі коштів катастрофічно 
не вистачає, тому просто нема слів, 
коли їх доводиться витрачати на від-
новлення дорожніх знаків і зупинок, 
— каже Юрій Ришкевич. — Хулігани 
нівечать лавки, а автопавільйони до-
водять до такого стану, що люди не 
можуть туди зайти. Просимо всіх, 
хто став свідком дій вандалів, теле-
фонувати на «гарячу лінію» Служби 
автодоріг у області (0332)-78-54-69 
чи викликати ДАІ за телефоном 102. 

Питання, треба сказати, досить 
актуальне. Тому що дорожні знаки, 
зупинки ставлять за тією ж статтею 
видатків, що й роблять ямковий ре-
монт. 

«Відомості» ж обов’язково по-
вернуться до теми ремонту авто-
шляхів після того, як надійдуть 
кошти, які цьогоріч виділять на до-
роги. 

Наталка СЛЮСАР 

Заступник губернатора хоче, щоб 
під Луцьком був оптовий сільгоспринок 

Недавно громадськості пред-
ставили майбутнього заступ-

ника голови Волинської ОДА з пи-
тань агропромислового комплексу 
Миколу Собуцького. 

Майбутній чиновник розповів 
про те, що б хотів змінити у сіль-
ськогосподарській галузі Волині. 
Першочергово Собуцький бажає 
зібрати сильну команду. Найімо-
вірніше, частково формуватиме її 
з представників Асоціації ферме-
рів і землевласників Волині. 

Крім цього, Микола Тихоно-
вич збирається навчити волин-
ських селян заробляти гроші на-
віть на трьох гектарах землі. Каже, 
людям потрібно призвичаїтися 
переймати досвід за кордоном. На-
приклад, для майбутніх фермерів 
буде створена можливість стажу-
вання в Польщі та Литві в рамках 
різних молодіжних програм. 

За словами Собуцького, в об-

ласті потрібно працювати над по-
будовою ринкової інфраструктури 
в галузі сільського господарства. 
Йдеться, зокрема, про створення 
оптового ринку. Собуцький вва-
жає, що просто необхідно, щоби 
такий запрацював під Луцьком, 
але не в такому варіанті, який хо-
тіли реалізувати на ДПЗ. 

— Людям потрібно дати зро-
зуміти, що гроші не на полі, а на 
наступних етапах: збереження, 
переробки та продажу продукції, 
— вважає майбутній зам губерна-
тора. — Їх потрібно навчити орі-
єнтуватися на потреби ринку. За-
хоче покупець митої моркви — ми 
повинні таку забезпечити, захоче 
купувати готовий борщовий набір 
— селяни повинні дати і це. 

Крім цього, Микола Собуць-
кий обіцяє зробити усі чинні про-
грами в галузі АПК прозорими та 
доступними. Деякі з них збира-
ється скоротити через неефектив-
ність, а натомість дати дорогу тим, 
що раніше не втілювалися. 

Має свою думку він і щодо 
вирішення проблемного питання 
низької ціни на молоко. Зі слів Со-
буцького, доїльні апарати, які ще-
дро роздавали селянам, аж ніяк не 
сприяли підвищенню ціни на мо-
локо, а отже, й зростанню добро-
буту простого селянина. Микола 
Тихонович вважає, що селянам-
молочникам потрібно кооперу-
ватись і дбати про охолодження 
та збереження молока, і тоді ціну 
молокозаводам зможуть диктува-
ти вони. 

Ольга УРИНА 

Вітання 
Цими днями відсвяткував своє 63-річчя 

Борис Петрович КЛІМЧУК 
Людина невтомної вдачі, 
цілеспрямований, чудовий державний 
менеджер, він завжди і в усьому 
намагається бути попереду. Під його 
керівництвом на Волині зініційовано  
та зреалізовано масу проектів, 
які сьогодні вже з повною віддачею 
працюють на благо краян. 
Друзі, колеги вітають Бориса 
Петровича з днем народження. 
Від усієї душі бажаємо Вам міцного 
здоров’я, довгих років життя, ще 
тривалий час залишатися таким же 
активним, діловим. Нехай ніколи Вас 
не полишає натхнення на нові добрі 
справи, а невичерпна енергія й надалі 
супроводжує в досягненні намічених 
цілей. 

 ДОВІДКА 

Микола Собуцький — депутат 
Волиньради, член ВО «Свобода». 
Майбутній заступник має аграрну 
освіту, встиг попрацювати 
помічником комбайнера, 
агрономом, замом голови ради 
колгоспу, зрештою організував 
одноосібне фермерське 
господарство сімейного типу, яке 
очолює й нині. Микола Тихонович 
двічі був головою Асоціації 
фермерів і землевласників 
Волині, зараз є заступником цієї 
організації. Також провадить 
викладацьку діяльність. 

Знищена зупинка

Вся дорога — у ямах

Можливе введення воєнного стану: що це означає для населення 

Воєнний стан може бути введений 
як на всій території держави, так 

і в окремих її місцевостях — це по-
винно бути чітко зазначено у прези-
дентському указі. 

На відміну від надзвичайного 
стану, який, за українським законо-
давством, не може тривати довше 
60 днів, закон не встановлює мак-
симальної планки тривалості воєн-
ного стану. Однак в указі про його 
введення повинно бути вказано, на 
який саме час цей стан уводиться. 

Крім того, в указі Президента 
має міститися вичерпний перелік 
прав і свобод громадянина на час 
його дії. 

ВСІ СИЛИ — НА ОБОРОНУ! 

На території, на якій уведено во-
єнний стан, військове командування 
разом із іншими органами влади або й 
самостійно має право запроваджувати 
трудову повинність і залучати громадян 
до суспільно корисних робіт. 

Трудова повинність полягає у ви-
конанні робіт оборонного характеру, 

в ліквідації надзвичайних ситуацій 
техногенного, природного та воєнно-
го характеру, а також їх наслідків. 

При цьому тривалість виконан-
ня таких робіт і їх оплата встанов-
люються відповідно до українського 
трудового законодавства. 

Крім того, військовому команду-
ванню надається право використо-
вувати потужності, ресурси та май-
но підприємств і організацій усіх 
форм, а також окремих громадян. 

ПЕРЕВІРКА ДОКУМЕНТІВ 

Під час воєнного стану може 
бути запроваджена комендантська 
година, тобто заборона перебуван-
ня на вулицях у певний час доби без 
спеціальних дозволів. 

Уводиться особливий режим 
в’їзду та виїзду з території, на котрій 
запроваджено воєнний стан, може 
бути обмежено рух транспортних 
засобів і свободу пересування як 
громадян України, так й іноземців. 

Призовникам і 
військовозобов’язаним можуть за-

боронити змінювати місце прожи-
вання без відома військового коман-
дування. 

Військове командування отри-
мує право перевіряти у людей доку-
менти, а також оглядати їхні речі й 
автомобілі. 

Людей, а також підприємства та 
матеріальні цінності можуть еваку-
йовувати. 

ТИМЧАСОВІ ОБМЕЖЕННЯ 

В умовах воєнного стану по-
вністю забороняється проведення 
страйків. 

Військове командування отри-
мує право порушувати питання про 
заборону діяльності політичних 
партій і громадських організацій, 
якщо «вона загрожує суверенітету, 
національній безпеці України, її дер-
жавній незалежності й територіаль-
ній цілісності, життю громадян». 

У той же час не можна говори-
ти, що під час воєнного стану права 
людини стають чистою умовністю: 
закон передбачає цілий список прав, 

обмежувати які навіть у таких скрут-
них обставинах забороняється. 

Йдеться, зокрема, про заборону 
тортур і принизливого поводження 
або покарання. Громадяни збері-
гають право на справедливий суд і 
правову допомогу. Їх не можна зму-
шувати свідчити проти себе та своїх 
рідних і близьких. 

ІНФОРМАЦІЯ 
ПІД КОНТРОЛЕМ 

На час дії воєнного стану вій-
ськове командування отримує 
повноваження щодо контролю 
підприємств зв’язку, видавництв, те-
лерадіоорганізацій і навіть театрів. 

Воно може використовувати ра-
діостанції, телецентри та друкарні 
для військових потреб і проведен-
ня роз’яснювальної роботи серед 
військ і цивільного населення. 

Військові можуть заборонити 
роботу аматорським радіостан-
ціям і передачу інформації через 
комп’ютерні мережі. 

Якщо ж якась організація чи окре-

мий громадянин порушить ці вимоги, 
у нього можуть вилучити радіопере-
давальне обладнання, теле-, відео- й 
аудіоапаратуру, комп’ютери або ж 
інші засоби зв’язку. 

ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКОНОДАВЧИХ 
ОРГАНІВ 

Якщо у цілій державі або в окре-
мих її місцевостях уводиться воєн-
ний стан, парламент збирається без 
скликання і працює в сесійному ре-
жимі. 

Поки триває термін дії цього ста-
ну, розпустити парламент не можна. 

Не можуть бути припинені 
повноваження омбудсмена, мініс-
терств, органів місцевого самовря-
дування, судів і прокуратур. 

Протягом воєнного стану не 
можна змінювати Конституцію 
України, проводити вибори Прези-
дента і парламенту України, а також 
органів місцевого самоврядування. 
Так само забороняється проводити 
всеукраїнський і місцевий референ-
думи. 

Де та на скільки оголошується воєнний стан? 


