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Луцьке підприємство 
електротранспорту виходить 
із затяжної кризи 
Перспективи — доволі оптимістичні, адже, за прогноза-
ми керівництва підприємства, вже в березні цього року 
вдасться вийти на так звану беззбиткову точку доходів. 
У січні цього року тролейбусники заробили 575 тис. грн, 
у лютому — 659 тис., а у березні, за попередніми підра-
хунками, отримають 900 тис. Попри те, невиплаченими 
зостаються борги: 700 тис. грн за 2014 рік та 1 млн 400 грн 
за січень цього року. 

Тріумф волинських «ходунів» 
у Івано-Франківську 
14–15 березня в місті Івано-Франківську відбувався 
зимовий чемпіонат України серед дорослих, молоді, 
юніорів та юнаків із легкої атлетики (спортивна ходь-
ба), де збірна команда Волинської області посіла 
перше загальнокомандне місце. За підсумками зма-
гань п’ятьох волинських спортсменів відібрали для 
участі у змаганнях на кубок Європи з легкої атлетики 
(спортивна ходьба), що пройде в травні в Іспанії. 

317
стільки вузів може залишити-
ся в Україні внаслідок нової 
освітньої реформи. За нови-
ми освітніми стандартами 
кількість ВНЗ буде скорочена 
майже втричі, зараз їх налічу-
ється 802. 

У Львові міліція затримала в. о. 
ректора Держфінакадемії під 

час отримання хабара, повідомляє 
прес-служба МВС. Посадовця взя-
ли на «лапувці» у 2 тисячі доларів, 
але під час обшуку в його кабінеті 
та помешканні вилучили готівки в 
еквіваленті на більш як 2 мільйони 
гривень та 5 кілограмів виробів із 
золота. В. о. ректора вимагав хабар 
від жінки за прийняття її на поса-
ду інспектора факультету заочного 
навчання підпорядкованого йому 
навчального закладу. 

«Під час проведення санкціо-
нованого обшуку у службовому ка-
бінеті посадовця було виявлено та 
вилучено 14 тисяч доларів США, а 
також «чорнові» записи. У помеш-
канні зловмисника виявлено та 
вилучено 22 тисячі доларів США, 

57 тисяч євро, 1,5 тисячі фунтів 
стерлінгів та 40 тисяч гривень. 
Окрім того, вилучено понад 5 кіло-
грамів виробів із золота», — розпо-
вів начальник ГУМВС у Львівській 
області Дмитро Загарія. 

12–14 березня луцька делегація на 
чолі з міським головою з робочим 
візитом відвідала місто Волноваха 
Донецької області. У складі делегації: 
секретар міської ради Сергій Григо-
ренко, депутати Валерій Бондарук та 
Євген Ткачук, генеральний директор 
ПАТ «Луцьксантехмонтаж № 536» 
Ігор Чорнуха, директор гімназії № 4 
імені Модеста Левицького Олек-
сандр Мишковець, помічник Луцько-
го міського голови Богдан Гончарук. 

За словами Миколи Романюка, 
основна мета поїздки — надання до-
помоги бійцям, які несуть службу на 
Сході. 

Представникам делегації вдало-
ся побувати на передовій та поспіл-
куватися з військовослужбовцями. 
Зокрема, вони зустрілися з бійцями 
72-ї окремої механізованої бригади, 
у складі якої служить багато хлоп-
ців із Луцька та Волині. Їм вручили 
військові аптечки, переносні ліхта-
рі, міні-електростанції, бензопили, 
паяльні лампи, набори головок і 
ключів, домкрат вантажопідйом-
ністю 10 т, комплекти камуфльова-
ного одягу та спецвзуття, біноклі 
армійські, рації, літній душ, кабель, 
продукти харчування тощо. Також 
мер передав бійцям малюнки, які 
виконали учні Луцької дитячої ху-
дожньої школи, та газету «Луцький 
замок». 

— Спілкуючись із бійцями, був 
вражений. У їхніх очах я побачив 
патріотизм, незламність духу та 
готовність віддано захищати свою 
Батьківщину. Військовослужбовці 
впевнені, що ворога вони далі не 
пропустять, — розповів Микола Ро-
манюк. 

— Під час зустрічі з військови-
ми стало відомо, що в одного з них, 
Степана Бойка, цього дня в Луцьку 
народилася донька. Нам вдалося до-
мовитися з керівництвом підрозділу, 
і хлопцю надали десятиденну від-
пустку. Щасливий молодий батько 
разом із нами повернувся додому, — 
зазначив міський голова. 

Важливим моментом візиту було 
освячення пам’ятного хреста на 
місці загибелі 22 травня 2014 року 
бійців 51-ї окремої механізованої 
бригади поблизу Волновахи, з яких 
четверо були мешканцями Луцька. 

— Сьогодні від кожного з нас за-
лежить, буде цей приклад підхоплено 
іншими містами сходу й заходу кра-
їни чи цей перший крок лишиться 
останнім й українці далі дозволяти-
муть ворогам ділити себе на «схід-
няків» та «западенців». Хочеться ві-
рити, що ця війна таки навчила нас 
розуміти: тільки разом ми — сила! 
— наголосив міський голова. 

Побували члени делегації та по-
клали квіти й на блокпості, де вна-
слідок артилерійського удару заги-

нули пасажири автобуса. 
У рамках поїздки делегація зу-

стрілася з переселенцями та волон-
терами. Для них із Луцька привезли 
гуманітарну допомогу. Переселенці 
отримали продукти харчування, по-
стільну білизну та багато необхідно-
го. Їхні дітки бавитимуться новими 
іграшками. 

Під час зустрічі з місцевими 
волонтерами, які активно допома-
гають військовим і переселенцям, 
обговорено основні аспекти їхньої 
роботи. «Саме ці люди відстояли 
Волноваху та не дали дестабілізува-
ти ситуацію сепаратистам», — пере-

конаний Микола Романюк. 
Крім того, лучани взяли участь 

у святковому заході «Ми тримаємо 
Україну разом». 

Микола Романюк відзначив, що 
жителі Волновахи патріотично на-
лаштовані. Вони хочуть, щоб наша 
країна була єдиною та якнайшвидше 
настав спокій. Місцеві радо вітають 
українських військових та сприй-
мають їх як захисників. Останнім 
часом багато мешканців Донеччини 
змінило свій погляд щодо сепара-
тистів та їхніх намірів. 

У рамках поїздки на Донеччину 
відбулися зустріч із представниками 
Волноваської райдержадміністрації, 
міської і районної рад, ознайомлен-
ня з роботою окремих підприємств. 

Микола Романюк повідомив, 
що 60 дітей із міста Волноваха при-
їдуть до Луцька на Великодні свята, 
а пізніше — на літнє оздоровлення. 
Налагоджуватимуть співпрацю й у 
галузі культури. Активно співпра-
цюватимуть й педагоги обох міст. 

Міський голова Микола Рома-
нюк висловлює щиру вдячність усім, 
хто надав допомогу для мешканців 
Волновахи та військовослужбовців, 
які на Сході захищають цілісність 
нашої держави. 

У рамках проведення четвер-
тої хвилі мобілізації з облас-

ті до лав Збройних сил України 
призвано понад 1300 військо-
вослужбовців та поставлено 
23 одиниці техніки національної 
економіки, що становить 65% від 
загального плану. Про це повідо-
мив т. в. о. військового комісара 
області Роман Кулик. 

За його словами, найкращі 
результати — у Маневицькому, 
Горохівському, Рожищенському 
районах. Трохи гірша ситуація 
склалась у Луцькому, Ратнів-
ському, Старовижівському ра-
йонах та місті Луцьку, де постав-
лені завдання виконали лише на 
30–40%. 

Роман Анатолійович акцен-
тував на кількох основних про-
блемах, що виникають в області 
під час проведення другої черги 
четвертої хвилі мобілізації. Зо-
крема, 5150 осіб намагаються 
уникнути призову. Крім того, є 
випадки, коли посадовими осо-
бами підприємств та установ 
заходи мобілізації ігноруються, 
сільські голови не здійснюють 
сповіщення. 

— На сьогодні у військові ко-
місаріати звернулося 180 добро-
вольців, які виявили бажання 
проходити службу у Збройних 
силах та інших військових фор-
муваннях, — зазначив Роман 
Кулик. — Також продовжується 
робота з призову на військову 
службу тих громадян, які пере-
бувають на обліку в центрах за-
йнятості та є непрацевлаштова-
ними. Крім того, проводиться 
робота і з переселенцями з До-
нецької та Луганської областей: 
їм запропоновано стати на облік 
у військові комісаріати і пройти 
медичний огляд, наразі нарахо-
вується 700 таких осіб. 

Також Роман Анатолійович 
зауважив, що під час процесу 
демобілізації, який розпочнеть-
ся вже 18 березня 2015 року, у 
військові частини повернеться 
більше трьох тисяч волинських 
військовослужбовців. Частині з 
них буде запропоновано роботу 
у військових комісаріатах, адже 
у кількох районах нині бракує 
спеціалістів. Окрім того, він 
повідомив, що розглядається 
питання збільшення в районах 
військових комісаріатів. 

Т. в. о. військового комісара 
закликав волинян, які перехо-
вуються за кордоном, поверну-
тися додому. 

У Львові затримали ректора Фінакадемії 
на хабарі: вилучили 5 кг золота 

Микола РОМАНЮК: Під час 
демобілізації 
повернеться 
більше трьох 
тисяч волинських 
військових 

 ДОВІДКОВО
Для потреб мешканців міста і вій-
ськовослужбовців передано гума-
нітарну допомогу: цукор, борошно, 
крупу, олію, печиво, вироби з меду, 
чай, м’ясні та рибні консерви, супи 
швидкого приготування, засоби 
особистої гігієни, мийні засоби, 
іграшки, дитячий одяг, простирад-
ла, ліки та медичні засоби, плівка 
поліетиленова тощо. 
Загальна вартість вантажу стано-
вить більше 300 тисяч гривень.

Співробітниками відділу Держав-
ної служби боротьби з еконо-

мічною злочинністю Києва викрито 
незаконну діяльність осіб, які здій-
снювали продаж біологічно актив-
них добавок. 

До Солом’янського райуправ-
ління столичної міліції надійшла за-
ява від жительки району. Пенсіонер-
ка повідомила, що протягом кількох 
місяців невідомі особи виманили у 
неї близько 69 тисяч гривень. 

Зловмисники назвалися висо-
кокваліфікованими лікарями, наго-
лосили, що мають наукові ступені та 
працюють у міжнародному медич-
ному центрі. 

Шахрай психологічно грамотно 
впливав на свою жертву. Тож коли 
псевдолікар запропонував пенсіо-
нерці купити дуже дорогі медика-
менти, вона погодилася. Призначене 
лікування не допомогло. 

Насправді покращання ста-
ну здоров’я не відбувалося тому, 
що запропоновані препарати були 
звичайними біологічно активни-
ми добавками (БАД). Їхня реальна 
вартість у десятки разів менша, ніж 
платила пенсіонерка. 

Коли пацієнтка врешті зрозумі-
ла, що надане їй лікування зовсім 
не безкоштовне, як обіцяв «лікар», 
вона звернулася до міліції. 

Правоохоронці відкрили кримі-
нальне провадження за ч. 2 ст. 190 
КК України (шахрайство). 

З метою збору доказової бази 
співробітники міліції документу-
вали незаконну діяльність шахраїв 
півроку. Було проведено низку за-
ходів, призначено кілька експертиз 
— почеркознавчу, фоноскопічну та 
лінгвістичну. Правоохоронці вста-
новили особи шести зловмисників, 
які вчиняли шахрайські дії відносно 

пенсіонерів. За місцем, де «працю-
вали» аферисти, проведено санкціо-
нований обшук. Їхній офіс виявився 
звичайною київською квартирою без 
будь-яких вивісок. Із потенційними 
жертвами злочинці спілкувалися ви-
ключно телефоном. Організатор — 
раніше не судимий 33-річний мешка-
нець м. Бориспіль Київської області. 

У ході обшуку було вилучено до-
кументацію, де зазначено повні дані 
осіб, ошуканих злодіями. На тепе-
рішній час слідством встановлено 
близько 500 потерпілих, які прожи-
вають у різних регіонах України. Всі 
жертви — люди похилого віку (70–
85 років), важко хворіють, багато з 
них не виходить із помешкання або 
не піднімається з ліжка. 

З’ясовано, що шахраї розміщу-
вали оголошення про продаж «чу-
додійних ліків» у газетах і обіцяли 
стовідсоткове відновлення здоров’я. 

«Липові» медики ошукали близько 500 пенсіонерів 

В очах бійців я побачив патріотизм, незламність 
духу і готовність віддано захищати Україну 
Луцький міський голова Микола Романюк поділився враженнями після приїзду з Волновахи 


