
Про це повідомила радник Пре-
зидента Ольга Богомолець під 

час зустрічі з головою облдержад-
міністрації Володимиром Гунчи-
ком. 

З її слів, щодня волонтерський 
штаб приймає до 400 дзвінків. Ак-
тивісти допомагають у розшуку 
поранених, загиблих, полонених і 
зниклих безвісти в зоні проведен-
ня антитерористичної операції. 
Центр має прямий зв’язок із Мі-
ноборони й оперативно отримує 
інформацію, в якій лікарні пере-
буває той чи той поранений. Крім 
того, одержав від СБУ базу даних 

тих людей, які розшукують своїх 
родичів, що зникли безвісти. 

За її словами, відпрацьований 
єдиний протокол бази реєстру 
ДНК. Людина має прийти в район-
ний відділ міліції, написати заяву 
про те, що пропав член сім’ї. Тест 
на ДНК відправляють у найближ-
чу лабораторію. Після чого аналіз 
надходить у єдиний реєстр. Вона 
також зазначила, що у цьому пи-
танні є спільна координація дій 
усіх відповідальних служб. 

Тел. «гарячої лінії»: 
(044) 255-69-55 — працює в 
робочі дні з 08:00 до 20:00. 
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Росія прийняла 5 тисяч утікачів із України, кожен п’ятий купує 
в Москві нерухомість вартістю до $30 млн 

Кількість пільговиків для 
вступу до ВНЗ буде скорочена 
Відповідно до нового закону про вищу освіту пільги 
на вступ до вищих навчальних закладів, які нада-
валися постановами Кабінету Міністрів та указами 
Президента, не будуть діяти. Про це під час брифінгу 
сказала перший заступник міністра освіти і науки 
Інна Совсун. Вона відзначила, що пільги при вступі є 
ненормальною практикою, та зауважила, що ніде у 
світі немає права на вступ поза конкурсом. 

Європа хоче встановити 
міжнародний контроль 
над українськими кордонами 
Державна прикордонна служба України не контролює 
298,5 км державного кордону з Російською Федерацією 
в Донецькій і Луганській областях. Лідери європей-
ських країн у ході переговорів на саміті АСЕМ у Мілані 
запропонували встановити міжнародний контроль над 
українськими кордонами. Про це журналістам повідо-
мив прем’єр-міністр Італії Маттео Ренці. 

822
стільки тисяч тонн цукру виро-
блено на сьогодні в Україні. Про 
це повідомили у прес-службі 
Міністерства аграрної політики 
та продовольства. 
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Кандидат у народні депутати від 
«Блоку Петра Порошенка» в одно-
мандатному виборчому округу 
№ 22 (м. Луцьк) Роман Іванюк 
упевнений, що в обласному центрі 
Волині є можливості для створен-
ня нових робочих місць шляхом 
залучення інвестицій. Також він 
має конкретні плани щодо рефор-
мування ЖКГ, розвитку туризму та 
малого бізнесу в місті. 

Про свої ініціативи у разі об-
рання його народним депутатом і 
конкретно про те, як зробити Луцьк 
європейським, Роман Іванюк розпо-
вів волинським журналістам. 

Перше враження, яке створю-
ється про кандидата у ході спілку-
вання, — обізнаний, розумний, про-
фесіонал у своїй галузі, й це попри 
те, що йому лишень 31 рік. Говорить 
не пафосні нездійсненні речі, а те, 
що реально можна втілити в життя. 

Народився та виріс Роман Іва-
нюк у Луцьку. На сьогодні проживає 
у Києві, обіймає посаду керуючо-
го директора однієї з найбільших 
інвестиційних компаній України. 
Свою кар’єру вибудовував сам по 
крупицях. Вищу освіту здобував у 
одному з найкращих навчальних 
закладів — Острозькій академії, де 
штудіював економіку та підпри-
ємництво. Вже на третьому курсі 
розпочав свою трудову кар’єру як 
банківський працівник. Із часом пе-
реїхав до Києва, де зміг займатися 
справою, про яку мріяв із дитинства. 

— Мій улюблений фільм, який 
уперше переглянув ще у 88-му році, 
— «Уолл-стрит» із Майклом Дугла-
сом і Чарлі Шином, — почав відвер-
то розмову Роман Олегович, — і тоді 
мені в душу запала ця професія — ін-
вестиційний фахівець. Можливість 
працювати у цій сфері наразі є в Ки-
єві, тому що це вузькоспеціалізована 
робота. Я дуже її люблю і пишаюся 
тими інвестиційними проектами, 

які я зі своєю командою завершив. 
Як результат — створено багато ро-
бочих місць, адже українські компа-
нії мали можливість розвивати нові 
підрозділи, нові продукти і так далі. 
Саме тому я вважаю, що Луцьк є не-
дооцінений як інвестиційний об’єкт. 
Адже саме місто досить вдало роз-
ташоване: близько від кордону з 
Польщею, Білоруссю, рівновідда-
лене від Києва та Варшави. З точки 
зору інвестора, який орієнтується на 
Східну та Центральну Європу, є ло-
гічним розміщувати свої виробничі 
потужності саме у цій географічній 
зоні. На моє переконання, цим по-
трібно скористатись. Одне з пер-
ших завдань, які б я робив на місці 
майбутнього депутата Верховної 
Ради, що буде представляти громаду 
Луцька, — це, звичайно, створення 
нових робочих місць. 

Роман Іванюк розповів, що 
нещодавно під час конференції 
у Лондоні спілкувався з близько 
150 інвесторами зі всього світу, які 

розглядають Україну як потенцій-
ний об’єкт для інвестицій. Однак 
вони бояться вкладати сюди гроші. 
Тому, на його переконання, перше, 
що необхідно, — це гарантувати за-
хист права власності. 

— Але не на словах, а на ділі, — 
уточнює Роман Олегович. — Під-
кріплюючи судовою реформою, 
адже суд — це той орган, що визнає 
правомірність чи неправомірність 
певних речей. Має бути довіра та 
пошана до суду. Мої знайомі, хоро-
ші юристи, вже працюють над про-
ектом судової реформи в Адміні-
страції Президента. Тому девіз «Час 
єднатися» вибрали недаремно, адже 
сьогодні необхідно всім об’єднатися, 
забути про свої «шкурні» інтереси та 
провести ці реформи. Після того як 
ми захистимо приватну власність, я 
вважаю, потрібно створити інвес-
тиційний проект під назвою «Луцьк 
— європейське місто» або «Луцьк 
— місто для вашого бізнесу». Це не 
слова, це важка робота. 

Роман Іванюк назвав кілька про-
ектів, які реально втілити в Луцьку. 
Наприклад, створення нового за-
воду, який виготовлятиме авіаційні 
двигуни. Адже кадри є, успішний 
приклад є — підприємство «Мотор».

— Інша частина залучення ін-
вестицій — наші українські місцеві 
підприємства, — продовжує канди-
дат у нардепи, — «Волиньголовпос-
тач», «Модерн-Експо», «Едельвіка» 
тощо. Вони потребують інвестицій, 
адже можуть виготовляти нові про-
дукти, створювати нові робочі міс-
ця. Їм лише потрібен поштовх, аби 
стали більшими, сильнішими. 

Щодо економіки міста, то важ-
ливою він називає проблему із 
ЖКГ. Роману Іванюку подобаються 
об’єднання співвласників багато-
квартирних будинків (ОСББ) у тому 
сенсі, що громадяни самі фінансу-
ють відновлення своїх помешкань та 
інфраструктури. 

— Найбільш неефективний 
власник — це держава, — впевнений 
Роман Іванюк. — Звичайно, у ста-
рих радянських панельних будинках 
така система, як ОСББ, неможлива. 
Але весь світ уже пройшов такий 
період. 

Я приєднався до команди Петра 
Олексійовича лише з одним завдан-
ням — максимально забезпечити 
присутність однодумців у парламен-
ті для того, щоб можна було імп-
лементувати реформи, друге — я 
прийшов працювати у комітетах і 
бодай узяти участь у реформуванні 
хоча б однієї галузі, — запевняє Ро-
ман Олегович. 

На його переконання, потріб-
но реформувати медицину, освіту, 
обов’язково провести пенсійну ре-
форму. 

Роман Іванюк запевнив, що у 
нього є напрацювання по кожній ре-
формі:  як  переходити  на  медичне 
страхування, як перевести держав-
ну пенсійну систему на недержавну 

безболісно і так, щоб пенсіонери, 
які зараз отримують пенсію, відчули 
ефект і збільшення виплат. 

Також він вважає, що державні 
банки мають узяти на себе ініціати-
ву та вийти на ринок із пропозиція-
ми дешевих кредитів для молоді, для 
населення, розвитку бізнесу. Щодо 
валютних кредитів, отриманих 
громадянами, то, за його словами, 
потрібно провести їх реструктури-
зацію, яка влаштує інтереси всіх: і 
банків, і тих, хто позику брав. 

Також кандидат у депутати тор-
кнувся найболючішої сьогодні теми 
— забезпечення миру. 

— Президент і його команда ба-
гато  працюють  над  забезпеченням 
миру, проводять низку консультацій 
із допомогою наших європейських 
колег для того, щоб дійсно було до-
сягнуто постійного миру, адже мир 
у нашому випадку — це перемога, — 
каже Роман Іванюк. — Він дасть на-
ції час перегрупуватися, встати з ко-
лін, ліквідувати неефективності, які 
виявилися протягом останніх міся-
ців. Адже між воїном та нами стоїть 
бюджет, а ще — низка генералів, під-
полковників, майорів, які сидять і 
займаються перенесенням папірців. 
Нам потрібно це ліквідувати, потрі-
бен здоровий баланс між контролем 
і швидкістю забезпечення армії. Ми 
маємо знати, що наші кошти не кра-
дуть по дорозі до воїнів, але швид-
кість має бути такою, щоб воїн не 
чекав чотири місяці теплих речей. 

На запитання журналістів, чому 
вирішив іти у народні депутати, Ро-
ман Іванюк відповів: 

— Я дуже люблю свою роботу, по 
крупиці збирав усе, щоби стати тим, 
ким є зараз. Але настав час, який по-
требує найсильніших професіоналів 
України для того, щоб вони спробу-
вали зробити з держави ту, яку ми 
хочемо бачити. 

Людмила ПОЛІЩУК 

Політика

Практично все оточення колиш-
нього українського президента 

Віктора Януковича нині перебуває 
в бігах і вже непогано влаштувало-
ся в Росії. Екс-чиновники України 
придбали в Москві та найближчому 
Підмосков’ї квартири і будинки й 
уже обзавелися російськими пас-
портами і постійною роботою. 

Список тих, хто поспіхом пе-
ребрався з України на територію 
«агресора», вражає. Крім самого 
екс-президента Віктора Януковича, 
який оселився на Рубльовці в ко-
теджному селищі «Ландшафт», у РФ 
тепер живуть: 

∙ екс-міністр МВС Віталій Захар-
ченко; 

∙ екс-глава Міноборони Павло 
Лебедєв; 

∙ екс-міністр юстиції Олена Лу-
каш; 

∙ колишній глава української зо-
внішньої розвідки Григорій Ілляшов 
(чоловік Олени Лукаш); 

∙ екс-глава Служби безпеки 
України Олександр Якименко; 

∙ колишній перший заступник 
голови президентської адміністрації 
Андрій Портнов; 

∙ колишній генпрокурор Віктор 
Пшонка; 

∙ колишній перший віце-прем’єр 
Сергій Арбузов; 

∙ колишній міністр освіти Дми-
тро Табачник. 

Як повідомляє «Наша версія», 
список можна продовжувати довго 
— всього набирається близько 5000 
осіб разом із чадами і домочадцями. 

Як розповів виданню колишній 
префект Північного адміністратив-

ного округу російської столиці Олег 
Мітволь, «після Майдану та початку 
антитерористичної операції на пів-
денному сході України колишні чи-
новники, що обіймали за Януковича 
високі пости, взагалі всі до нас пере-
бралися, більшість із них збираєть-
ся влаштуватися тут надовго, купує 
житло й обзаводиться російським 
громадянством». 

Близько 40% чиновників-біжен-
ців із України купують нерухомість 
у Москві за ціною від одного до двох 
мільйонів доларів. Ще приблизно 
40% вкладають у житлові об’єкти від 
двох до п’яти. Решта 20% припада-
ють на великі угоди — до 30 мільйо-
нів «зелених». 

Заможні громадяни України 
відхопили і дві третини ринку всіх 
орендованих елітних московських 
квартир. Їх найбільше цікавлять ра-
йони Пречистенки й Остоженки в 
Москві та Новоризький напрямок у 
Підмосков’ї. 

Багато «біженців» купує нерухо-
мість не криючись. Так, колишнього 
першого заступника голови Адміні-
страції президента України Андрія 
Портнова, який придбав елітне 
житло на своє ім’я, мало не викрало 
українське МВС, щоби доставити на 
колишню батьківщину в примусово-
му порядку. 

Чинний депутат Верховної Ради 
Олексій Азаров, син екс-прем’єра 
України Миколи Азарова, придбав 
навесні 2014-го землю в Істринсько-
му районі Московської області, в 
клубному селищі «Моноліт». 

Правда, тепер ділянку 35 пло-
щею 4000 квадратних метрів перео-

формлено на Едуарда Фатхулліна — 
батька дружини сина екс-прем’єра 
Лілії Азарової. Орієнтовна вартість 
такого маєтку — близько восьми 
мільйонів доларів. 

Сім’я колишнього глави Служби 
безпеки України Олександра Яки-
менка недавно придбала другу квар-
тиру в Москві. На себе трикімнатну 
житлоплощу оформив зять Якимен-
ка — Анатолій Абраменко. 

Екс-глава Нацбанку України, він 
же колишній перший віце-прем’єр, 
Сергій Арбузов нещодавно очолив 
асоціацію «Центр досліджень еконо-
мічного та соціокультурного розви-
тку країн СНД, Центральної та Схід-
ної Європи», зареєстровану ним же 
самим у Санкт-Петербурзі. Там же 
буцімто розміщена й нова кварти-
ра Арбузова, а в Москві він знімає 
житло. 

Кандидат у народні депутати Роман Іванюк знає, 
як зробити Луцьк багатим європейським містом 

Створено call-центр «Гаряча лінія пошуку 
родичів у АТО» 

У західних областях 23  жов-
тня хмарно, пройде сильний 
дощ. Температура вночі +3...+5 °C, 
вдень +5...+7 °C. 24  жовтня буде 
хмарно, йтиме дощ із мокрим сні-
гом. Уночі -1...-3 °C, вдень 0...+2 °C. 
25  жовтня хмарно з прояснення-
ми, буде сухо. Температура вночі 

-3...-5 °C, вдень +1...+3 °C. 
У північних регіонах 23 жов-

тня впродовж дня буде сонячно, 
без істотних опадів. Температу-
ра вночі 0...-2 °C, вдень 0...+2 °C. 
24  жовтня прогнозують мінливу 
хмарність, буде сухо. Вночі -4...

-6 °C, вдень 0...+2 °C. 25  жовтня 
синоптики прогнозують ясну суху 
погоду. Нічна температура -3...

-5 °C, денна становитиме +1...+3 °C.
У Києві 23  жовтня похмуро, 

йтиме дощ із мокрим снігом. Ніч-
на температура +2...+4 °C, денна 
+4...+6 °C. 24  жовтня хмарно, очі-

кується мокрий сніг. Вночі -2...-
4 °C, вдень -1...+1 °C. 25  жовтня 
буде сонячно, без опадів. Тем-
пература вночі -4...-6 °C, вдень 
+1...+3 °C. 

У східних регіонах 23 жовтня 
мінлива хмарність, синоптики 
прогнозують дощ. Уночі +4...+6 °C, 
вдень +6...+8 °C. 24  жовтня очі-
кується похмура погода, йтиме 
мокрий сніг. Нічна температура 
0...-2 °C, вдень 0...+2 °C. 25  жов-
тня буде малохмарно, без опадів. 
Уночі -4...-6 °C, вдень 0...+2 °C. 

У південних областях 23 жов-
тня буде хмарна погода, про-
йдуть дощі. Температура вночі 
+12...+14 °C, вдень +15...+17 °C. 
24  жовтня йтиме дощ, буде по-
хмуро. Вночі +7...+9 °C, вдень 
+9...+10 °C. 25 жовтня хмарно, дощ 
із мокрим снігом. Нічна темпера-
тура -1...+1 °C, денна +1...+3 °C. 

 ПОГОДА


