
Начальник Головного управлін-
ня МВС України у Львівській 

області полковник міліції Дмитро 
Загарія відвідав бійців батальйону 
міліції спеціального призначення 
«Львів» після інциденту, що став-
ся 27 червня на навчально-трену-
вальній базі Національної гвардії 
України неподалік Золочева, пові-
домляють «ЛьвівNEWS». 

Як інформує відділ зв’язків із 
громадськістю ГУ МВС України у 
Львівській області, зустріч відбу-
лася на території навчально-тре-
нувальної бази. Разом із головним 
міліціонером Львівщини підготов-
ку бійців і побутові умови на базі 
оцінили журналісти і представни-
ки громадськості. 

Загарія перед вишикуваним 
на плацу особовим складом ба-
тальйону оголосив про звільнення 
від обійманих посад 22 бійців, які 

написали рапорти на звільнення. 
Стосовно ще 38 осіб, які поверну-
лися в розташування підрозділу, 
проводиться службова перевірка. 
За результатами цієї перевірки 
керівництво прийме рішення про 
можливість подальшого прохо-
дження служби цими співробітни-
ками. 

«Ми дали можливість усім, хто 
не бажає продовжувати службу, 
написати рапорти на звільнення. 
Таких виявилося 22 чоловіки. Усі 
рапорти задоволені. Всім, хто хоче 
служити, скажу: Батьківщину за-
хищати треба і в дощ. Накази ко-
мандирів виконувати без обгово-
рень», — заявив Дмитро Загарія. 

Нагадаємо, 27 червня бійці 
підрозділу патрульної служби мі-
ліції «Львів», обурені умовами не-
сення служби та поведінкою керів-
ництва, покинули полігон. 

Поле із посівом коноплі пра-
воохоронці виявили на межі 

обласного центру та Луцького 
району на території відстійни-
ків цукрового заводу. Подекуди 
висота стебла наркотичної рос-
лини сягала двох метрів. Щоби 
ліквідувати «урожай» на великій 
території, а це майже 97 гектарів, 
людських рук не вистачило б. Дикі 
зарості коноплі спільними зусил-
лями знищували правоохоронці 
та працівники цукрового заводу. 
У важкодоступних місцях росли-
ни виривали з корінням, а решту 
коноплі ліквідовували, залучивши 
бульдозери. 

За невжиття заходів щодо 
знищення дикорослих конопель 
керівнику цукрового заводу, на 
землях якого виявлений посів, на-
правлено припис. Власник угіддя 
зобов’язаний у місячний термін 
очистити територію від нарко-
тичного зілля. У разі невиконання 
припису його буде притягнуто до 
відповідальності, що тягне за со-
бою накладення штрафу на грома-

дян від десяти до тридцяти неопо-
датковуваних мінімумів доходів, а 
на посадових осіб — від тридцяти 
до сімдесяти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян. 

— Рослини передано на дослі-
дження в Науково-дослідний екс-
пертно-криміналістичний центр 
при УМВС, — розповів начальник 
відділу БНОН УМВС України у 
Волинській області Володимир 
Костанюк. — Попередньо вста-
новлено, що заборонена рослина 
виросла на полі самостійно, але ми 
перевіряємо й імовірність причет-
ності до вирощування цієї культу-
ри конкретних осіб. Якщо будуть 
встановлені такі громадяни, то їм 
загрожуватиме відповідальність 
— від трьох до семи років позбав-
лення волі.

На Волині у кожному районі та 
в містах обласного значення 

діють пункти видачі гуманітар-
ної допомоги, здебільшого вони 
обслуговують малозабезпечені 
верстви населення, а нині вже й 
переселенців із Криму та Сходу 
України. 

Ще частину благодійної допо-
моги реалізовують у територіальні 
центри соціальної допомоги, ме-
дичні заклади і табори відпочинку. 

Нещодавно на Волинь надій-
шло шість гуманітарних ванта-
жів, які передали релігійні місії 
«Карітас-Спес», обласні благодійні 
фонди «Карітас-Волинь» і «До-
бродій». Допомога надана з Вели-
кобританії, Бельгії, Швейцарії та 
Німеччини. 

До складу вантажу здебіль-
шого входять одяг, меблі, дитячі 
іграшки та коляски, постільна бі-
лизна, інвалідні візки, велосипеди, 
медичні препарати, кухонне при-

ладдя та швейне обладнання. 
Як повідомила директор де-

партаменту соціального захисту 
населення ОДА Світлана Миш-
ковець, із початку цього року 
18 благодійних організацій надали 
Волині більш як дві тисячі тонн 
гуманітарного вантажу, а торік — 
відвантажили вдвічі більше. 
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На львівського митника-
хабарника чекає суд 
Посадовець, використовуючи службове становище, 
одержав 32 тис. грн «винагороди» за безперешкодний 
пропуск на митну територію України вантажу з 
незаконним звільненням від митного контролю. 
Запобіжним заходом інспектору обрано домашній 
арешт, а також звільнено його з обійманої посади. 
Обвинувальний акт стосовно нього скеровано до суду. 
Хабарнику загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 
10 років із позбавленням права обіймати певні посади 
на строк до 3 років та конфіскацією майна. 

5,4 
США виділяють 7 мільйонів 
на відновлення Донбасу 
Білий дім прийняв рішення про надання майже 
семи мільйонів доларів фінансової допомоги для 
відновлення Донбасу. Про це повідомив віце-
президент США Джозеф Байден. У цю суму входять 
відрахування в Міжнародний комітет Червоного 
Хреста й Управління верховного комісара ООН у 
справах біженців на медичну допомогу, доступ до 
питної води та невеликі відновлювальні роботи. 

на стільки відсотків 
скоротилася в червні 
реальна заробітна плата 
в Україні порівняно з 
аналогічним періодом 
минулого року, повідомляє 
Держстат. 

Володимир ГУНЧИК: 

На Волині офіційно представили 
нового голову облдержадміністрації 
Володимира Гунчика. Новоспечений 
очільник краю пообіцяв, що намага-
тиметься консолідувати всі політич-
ні сили та громадськість. Крім того, 
запевнив, що працюватиме, аби 
забезпечити прозорість влади. 

З місією урочистого представ-
лення нового голови ОДА на Волинь 
прибув перший заступник глави 
Адміністрації Президента Геннадій 
Зубко. Він спершу подякував за ро-
боту попередньому губернатору 
Григорію Пустовіту. По тому вро-
чисто зачитав наказ Президента про 
призначення Гунчика Володими-
ра Петровича головою Волинської 
ОДА та вручив відповідне посвід-
чення. При цьому Геннадій Зубко 
наголосив, що Володимир Петрович 
відтепер бере на себе дуже велику 
відповідальність. 

Звертаючись до волинян, заступ-
ник глави АП акцентував на тому, 
що нині є велика загроза створення 
хаосу не лише на Сході, а й по всій 
Україні. Щодо ситуації у парламенті, 
то зауважив, що сьогодні Верховна 
Рада не представляє український на-
род і має бути переобрана. 

— А ви знаєте, де більше ви-
кликів для незалежності — коли є 
зовнішня загроза агресії чи коли в 
тебе вдома, в парламенті, сидять ко-
муністи, люди, які фінансують тих, 
хто вбиває наших хлопців, і люди, 
які є сепаратистами? — звернувся до 
залу Зубко. 

Представник Президента від-
мітив, що ще один напрям роботи 
— це децентралізація влади та пере-
дання великих повноважень і відпо-
відальності громаді. 

Новопризначеному голові ВОДА 
побажав налагоджувати тісний кон-
такт із місцевими підприємцями. 

— Коли проводиться секвестр 
бюджету, коли зменшуються витра-
ти, нам потрібно підтримати своїх 
промисловців і виробників для того, 
аби вони змогли утримати робочі 
місця, не кажучи вже про їх створен-
ня, — сказав Зубко. 

Геннадій Михайлович зазначив, 
що Володимир Гунчик буде таким 
собі форпостом відстоювання інтер-
есів Волині у столиці. Тож попросив, 
аби волиняни надали губернатору 
кредит довіри хоча б на 100 днів. 

У свою чергу Володимир Гунчик 
висловив подяку Президенту Укра-
їни за високу довіру. Він пообіцяв 
зробити все, щоб ніхто не відчув 
негатив у зв’язку з його приходом, 
та постаратися працювати так, аби 
розвивалася громада. 

— Я розумію, що зміни йдуть 
дуже великі. Звичайно, цьому за-
важає війна. Але неможливо спису-
вати все на одну агресію. Потрібно 
закачувати рукава й вирішувати ті 
нагальні питання, які виникають на 
сьогодні перед громадою, — зазна-
чив Володимир Петрович. — Наді-
юся, мені вдасться спільно з головою 
обласної ради і депутатським кор-
пусом консолідувати всі політичні 
сили та громадські організації для 
того, щоб гідно завершити 2014 рік. 

Новопризначений голова ОДА 
зауважив, що одна людина нічого 
сама не може зробити, для цього 
потрібна підтримка населення. Але 
передовсім влада має забезпечити 
свою відкритість перед цими людь-
ми. Тож прозорість влади вважає ще 
однією своєю задачею. 

— Відкритість усіх процесів вла-
ди — це головний шлях до боротьби 
з корупцією. Корупція крутиться 
там, де все закрито, закамуфльова-
но, де нема доступу до інформації, 
де ЗМІ та громадські організації від-
різані від цих процесів, — сказав Во-

лодимир Петрович. 
Голова облдержадміністрації 

торкнувся і теми чиновників. Мов-
ляв, чиновник має проявляти ініціа-
тиву, а не просто сидіти на робочому 
місці в очікуванні команди. На зу-
стрічі з пресою він також додав, що 
в органах виконавчої влади області 
будуть зміни, але вони відбудуться 
без партійних квот, головну роль 
відіграватиме професіоналізм. Крім 
того, кадрові призначення виноси-
тимуть на обговорення. 

Гунчик пообіцяв бути відкритим 
до спілкування та щомісяця підби-
вати підсумки зробленого. 

— Не чекати 100 днів чи півроку, 
а говорити про те, що ми зробили за 
місяць. Кожна нарада в ОДА пови-
нна починатись із того, що зроблено 
з моменту попередньої. Кожен ке-
рівник, отримавши доручення, по-
винен доповісти, що він зробив для 
громади, — зауважив голова ОДА. 

Зокрема, Володимир Петрович 
акцентував на підготовці до опалю-
вального сезону. За його словами, 
чиновники мають у цілому вивчити 
це питання та бути готовими казати 
людям правду. Губернатор запевнив, 
що підтримуватиме підприємців, 
але і зі свого боку чекає підтримки 
від них та громадськості, аби працю-
вати як одна команда. 

Ольга УРИНА

У Луцьку стріляли в підприємця. Міліція розшукує нападників 

Правоохоронці знищили конопляну 
плантацію площею 97 гектарів 

У кожному районі та місті діють пункти 
видачі гуманітарної допомоги 

Бійці батальйону «Львів» написали 
рапорти про звільнення і не поїдуть 
у зону АТО 

Близько 9-ї години ранку в чергову 
частину Луцького МВ УМВС Укра-

їни у Волинській області надійшло 
повідомлення про стрілянину на тери-
торії Завокзального ринку. За викли-
ком відразу вирушили слідчо-опера-
тивні групи та керівництво обласного 
управління та міськвідділу міліції. 

Правоохоронці встановили, що 
троє нападників намагалися вчини-
ти розбійний напад на підприємця, 

аби заволодіти значною сумою гро-
шей. У результаті поранення отри-
мали троє осіб. Усі вони госпіталізо-
вані. Зі слів лікарів, загрози їхньому 
життю немає. 

— Під час нападу небайдужі гро-
мадяни чинили опір нападникам, 
але один із них застосував зброю 
невстановленого зразка, у резуль-
таті чого потерпілий і ще двоє осіб 
одержали поранення, — розповів 

заступник начальника УМВС Укра-
їни у Волинській області Олександр 
Никитюк. — Нині вони госпіталізо-
вані, їм надають медичну допомогу. 
Зі слів лікарів, загрози їхньому жит-
тю немає. За цим фактом розпочато 
кримінальне провадження за части-
ною 2 статті 187 (Розбій) Криміналь-
ного кодексу України. 

Працівники міліції оператив-
но встановили особу одного зі зло-
вмисників. Він виявився жителем 
Одеської області. Вживаються захо-
ди щодо затримання злочинців. 

— Фото одного нападника ми 
представимо громадськості. Тож 
просимо всіх осіб, котрі знають цьо-
го чоловіка або його місцеперебу-
вання, телефонувати у міліцію. Ано-
німність гарантуємо. Окрім того, 
буде визначена грошова нагорода 
тому, хто 
н а д а с т ь 
допомогу 
в затри-
манні зло-
ч и н ц і в , 
— під-
с у м у в а в 
О л е к -
сандр Ни-
китюк.
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Відкритість усіх процесів влади — 
головний шлях до боротьби з корупцією 


