
На сесії Волиньради було при-
йнято рішення про внесен-

ня змін до рішення від 23 січня 
2015 року № 32/7 «Про обласний 
бюджет на 2015 рік», яким було 
розподілено 63,4 млн грн вільних 
залишків коштів обласного бю-
джету. Крім того, враховано між-
бюджетні трансферти. Зокрема, з 
м. Луцька — 3 млн грн на будівни-
цтво школи № 27, субвенції в сумі 
2 млн 650 тис. грн виділено з інших 
областей на відшкодування вар-
тості лікування у Волинській об-
ласній психіатричній лікарні № 2. 

На погашення кредиторської 
заборгованості минулих років ви-
ділено 8,3 млн грн. Додатково було 
виділено 54,4 млн грн головним 
розпорядникам коштів, із них 
субвенція з державного бюджету 
— 19,2 млн грн, програма матері-
ально-технічного забезпечення 
військових частин — 16,5 млн грн, 

програма боротьби з тероризмом 
— 0,5 млн грн, програма ство-
рення матеріальних резервів — 
0,8 млн грн, програма реабілітації 
учасників АТО — майже 2 млн грн. 

Передбачено збільшення ці-
льової субвенції на надання мате-
ріальної допомоги сім’ям загиблих 
— на 5 млн грн. Збільшено резерв-
ний фонд обласного бюджету на 
5,5 млн грн. Неодноразово розгля-
дається питання фінансування із 
держбюджету за програмою Фон-
ду регіонального розвитку. 

Управлінню капітального бу-
дівництва передбачено 9,8 млн грн, 
на будівництво доріг комунальної 
власності — 3 млн грн, на місцеві 
дороги — 4 млн грн. На програму 
«Власний дім» додатково виді-
ляється 1,5 млн грн (у сукупності 
становитиме 5,5 млн грн). Субвен-
ція для вузлової лікарні м. Ковеля 
— 1 млн 582 тис. грн. 
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Минулої п’ятниці о 4-й годині 
ранку невідомі особи підпа-

лили автомобіль члена виконкому 
Луцької міської ради й активіста 
громадського формування «Само-
оборона Волині» Богдана Климчука. 
Про те, що горить його авто, пана 
Богдана повідомили сусіди. Однак 
коли він сам прийшов, вогонь уже 

приборкували еменесники. Вияв-
ляється, їм зателефонував таксист, 
який і помітив уранці пожежу. На 
місці було знайдено пляшку із за-
ймистою сумішшю. 

Як повідомив Богдан Климчук, 
вартість автомобіля «Фольксваген 
Кадді» 2006 р. в. — приблизно 8 ти-
сяч доларів і він не був застрахова-

ний. Активіст наразі не може одно-
значно стверджувати, з якої причини 
та хто міг підпалити авто, лише при-
пускає, що це зробили через його 
громадську діяльність і принципову 
позицію у виконкомі. Версію, що ма-
шину спалили через його бізнесову 
діяльність, відкидає категорично. 
Адже, пояснює, його бізнес, а він 
власник туристичного агентства 
«Патріот», є дуже «мирним». 

Серед можливих мотивів тако-
го злочину він називає свою гро-
мадську діяльність. Зокрема, те, що 
вимагав люстрації колишнього на-
чальника УМВС України у Волин-
ській області Олександра Терещука, 
який нині очолює столичну міліцію. 
Також добивався перевірки фактів 
зловживання у роботі ДКП «Луць-
ктепло»: просив надати копію до-
говору на давальницьку сировину 
між підприємством та «Західною 
теплоенергетичною групою», однак 
отримав відмову. 

За фактом підпалу автомобіля 
розпочали досудове розслідування 
за частиною 2 статті 194 ККУ, пові-
домляє прес-служба міліції. 

Олена СТЕПАНЧЕНКО 

Бойовики посилено 
готуються до наступу 
Свіжі дані української розвідки стверджують, що 
по той бік йде посилена підготовка до наступу. 
«Перевіряли інформацію — підтвердилося. До них 
зайшла зброя, танки, люди», — розповів боєць 
другої афганської штурмової роти батальйону 
«Айдар» із позивним «Малюк». На думку військо-
вих, швидше значної активізації супротивника 
слід очікувати після поминальних днів, коли для 
місцевих жителів закриють пункти перетину лінії 
розмежування з окупованими територіями. 

В Україні можуть з’явитися 
приватні в’язниці 
Про це повідомив заступник міністра юстиції Гія 
Гецадзе. «Можливо, ми поекспериментуємо й у нас 
буде ще й система приватних в’язниць», — сказав він 
журналістам після відвідування Київського слідчого 
ізолятора. Гецадзе наголосив, що, приміром, у Велико-
британії є й приватні, й державні в’язниці, при цьому 
утримання одного ув’язненого в приватній в’язниці 
коштує менше, ніж у державній. На запитання про те, 
чи буде Мін’юст ініціювати це питання перед Кабіне-
том Міністрів, Гецадзе відповів: «Так, чому б і ні?». 

15
стільки мільйонів українців 
отримають субсидії на оплату 
комунальних платежів. На одну 
сім’ю Кабмін виділяє 8 тисяч 
гривень на рік. Для цих виплат 
у Держбюджеті передбачено до 
кінця року 24,5 млрд грн. 
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У Луцьку діятиме приймальня народного 
депутата Дмитра Лубінця 

Днями відбулось урочисте від-
криття громадської приймаль-

ні народного депутата України 
Дмитра Лубінця. Відтепер волиня-
ни зможуть звернутися до нардепа 
з Блоку Петра Порошенка, аби він 
допоміг вирішити їхні складні пи-
тання. 

Захищати інтереси наших кра-
ян у Верховній Раді України ви-

рішив Дмитро Лубінець, обраний 
по округу у Волновасі. Своїм при-
кладом він хоче показати, що Схід 
і Захід — це єдина Україна. 

За традицією всі хороші спра-
ви розпочинаються з молитви, 
тому офіс, розміщений у Луць-
ку на проспекті Волі, 29, освятив 
отець Олександр. Він побажав, 
аби всі, хто звернеться сюди, 
отримали допомогу. Також свяще-
ник наголосив, що зараз саме час 
об’єднуватись і робити це варто 
навколо тих, хто хоче працювати 
спільно. 

Дмитро Лубінець представив 
присутнім свого нового поміч-
ника — голову Волинської облас-
ної організації партії «Солідар-
ність» – Блок Петра Порошенка 
Романа Романюка — та вручив 
йому посвідчення. Також нардеп 
зауважив, що хоче, аби й керівник 
міської організації, Євгеній Тка-
чук, став його помічником. 

Приймальня працює з поне-
ділка по п’ятницю з 9-ї до 18-ї 
години за адресою проспект 
Волі, 29. Телефон: 24-25-05. 

Події
Кому на Волині їздити безкоштовно: 
дітям, інвалідам чи депутатам? 
На минулій сесії обласної ради кіль-
ка депутатських запитів стосували-
ся питань повернення пільгового 
проїзду в громадському транспорті. 
Зокрема, з цією проблемою, як 
виявилося, стикаються, по-перше, 
діти з багатодітних сімей, по-друге, 
хворі на ниркову недостатність, що 
лікуються на хронічному гемоді-
алізі, та… «найбідніша» категорія 
громадян — депутати Волинської 
обласної ради. 

Дві мами з Маневицького райо-
ну розповіли, як їхніх дітей, які ко-
ристуються пільгами багатодітної 
сім’ї, видворили з автобуса. 

— Їхні діти навчаються: одна — 
у Володимирі-Волинському, друга 
— у Луцькому медичному коледжі, 
— оголосив у запиті депутат Мико-
ла Давидюк. — Перед Пасхою взяли 
квитки на автобус за посвідченням, 
однак водії їх демонстративно ви-
дворили із рейсового автобуса, і 
діти отримали психологічну травму. 
Водій сказав: ніякі пільги за посвід-
ченням багатодітних сімей не дійсні. 
Мало того, що їх вигнали і принизи-
ли перед всіма, дитина мала істери-
ку, в одної пішла кров носом. Матері 
просять керівництво області: якщо 
така пільга існує, то заставити пе-
ревізників виконувати закон, якщо 
ні — чітко сказати, що пільги нема, і 
не займатися популізмом. Якщо така 
пільга існує, давайте шукати резер-
ви, як компенсувати перевізникам 
кошти, — звернувся депутат до своїх 
колег. 

Директор департаменту соціаль-
ного захисту населення Волинської 
ОДА підтвердила, що на папері піль-
говий проїзд дітей із багатодітних 
сімей існує, але компенсацій із держ-
бюджету перевізникам за міжміські 
перевезення не надходить. 

Виходить, діти стали заручника-
ми такого законодавства. 

— Відшкодовуються лише втра-
ти підприємствам, які надають тран-
спортні послуги пільговим категорі-
ям громадян на приміський проїзд, 
— зауважила Оксана Михайлівна. 
— Перевізники неодноразово по-
рушували ці питання, але поки що 
змін нема. 

На це ж засідання сесії прийшло 
кілька осіб, які хворі на ниркову не-
достатність і лікуються на хронічно-
му гемодіалізі. Перед обранцями во-
линської громади виступила сестра 
одного хворого Оксана Нерода. 

— Щороку для проходження се-
ансів гемодіалізу Головне управління 
промисловості та розвитку інфра-
структури ОДА видавало таким хво-
рим проїзні документи строком на 
один рік, і це були іменні документи. 
Чому цьогоріч таких документів не 
надано? — у відчаї запитала жін-
ка депутатів. — Я кажу про проїзд 
хворих у міжміському автобусному 
сполученні. Тобто це територія, яка 
охоплює у межах 50 км. Візьмемо мі-
німальний міжміський проїзд у 50 кі-
лометрів — це хворому щомісяця 
потрібно витрачати на нього 650 грн, 
а максимальна пенсія інваліда I гру-
пи становить 1400 грн. Скажіть, будь 
ласка, чи може хворий забезпечити 
собі таку розкіш, як гемодіаліз. Що 
таке гемодіаліз? Це апарат штучної 
нирки, який використовують для 
видалення зі складу крові відпра-
цьованих речовин. Цю процедуру 
проводять тричі на тиждень про-
тягом чотирьох годин. Можете собі 
уявити: хворій людині, незважаючи 
на самопочуття, погоду, відстань, 
стан доріг тощо, доводиться тричі на 
тиждень добиратися до лікарні, щоб 
жити. Для порівняння, за кордоном 
кожному такому хворому виділяють 
або соціальне таксі, або «швидку до-
помогу», оскільки як до процедур, 
так і після хворі мають ускладнення. 
Держава виділяє гроші на сам гемо-
діаліз, але ускладнення — цукровий 

діабет, гіпертонію й інші побічні за-
хворювання — хворий лікує за влас-
ні кошти. Я прошу задуматися над 
цифрами й увійти в становище цих 
хворих. Зараз складний час, але ця 
категорія інвалідів — дорослі й ді-
тки — потребує нашого милосердя, 
захисту, доброти й підтримки. 

Оксана Нерода «Відомостям» 
розповіла, що вони вже звертали-
ся із цією проблемою до директора 
департаменту інфраструктури і ту-
ризму ОДА Івана Мирки та дирек-
тора департаменту фінансів Ігоря 
Никитюка. Проте чітких роз’яснень 
ні один, ні другий не надали. 

Попри те, що проблема з пільго-
вим проїздом актуальна і її потрібно 
негайно вирішувати, адже стражда-
ють найуразливіші категорії — діти 
й інваліди, обранці громади виріши-
ли подбати й про себе. Зокрема, де-
путат Михайло Корінчук звернувся 
із запитом до голови обласної ради 
щодо пільг на проїзд для участі в се-
сійних засіданнях. Його запит було 
підтримано. 

Варто зауважити, що кількість 
хворих на ниркову недостатність в 
області приблизно така ж, як і депу-
татів. То кому ж гроші є необхідні-
шими? До того ж сесійні засідання 
частина депутатів узагалі не відвід-
ує, кожного разу в залі їх реєструєть-
ся до 50 осіб із 80. 

Олена СТЕПАНЧЕНКО 

Внесено зміни до обласного бюджету 

Підпалили автомобіль підприємця, активіста «Самооборони» 
Богдана Климчука 

У західних областях 23 квіт-
ня мінлива хмарність, без опа-
дів. Температура вночі +3...+5 °C, 
вдень +15...+17 °C. 24 квітня буде 
ясно і без опадів. Уночі +5...+7 °C, 
вдень +18...+20 °C. 25 квітня про-
гнозують мінливу хмарність, не-
великий дощ. Температура вночі 
+4...+6 °C, вдень +17...+19 °C. 

У північних регіонах 23 квіт-
ня хмарно з проясненнями, без 
опадів. Температура вночі -3...

-1 °C, вдень +12...+14 °C. 24 квіт-
ня хмарно, без опадів. Уно-
чі +5...+7 °C, вдень +16...+18 °C. 
25 квітня синоптики прогнозу-
ють невелику хмарність, без опа-
дів. Нічна температура +5...+7 °C, 
денна становитиме +17...+19 °C. 

У Києві 23 квітня обіцяють 
хмарну погоду, опадів не передба-
чається. Нічна температура -3...-
1 °C, денна +12...+14 °C. 24 квітня 
синоптики прогнозують неве-

лику хмарність, без опадів. Уно-
чі +6...+8 °C, вдень +18...+20 °C. 
25 квітня мінлива хмарність, 
без опадів. Температура вночі 
+5...+7 °C, вдень +18...+20 °C. 

У східних регіонах 23 квіт-
ня очікується змінна хмар-
ність, без опадів. Уночі -3...-1 °C, 
вдень +11...+13 °C. 24 квітня 
хмарно з проясненнями, сухо. 
Нічна температура +3...+5 °C, 
денна +15...+17 °C. 25 квітня не-
велика хмарність, без опадів. Уно-
чі +4...+6 °C, вдень +17...+19 °C. 

У південних областях 23 квіт-
ня мінлива хмарність, без опадів. 
Температура вночі становити-
ме -3...-1 °C, вдень +13...+15 °C. 
24 квітня невелика хмарність, 
без опадів. Уночі +5...+7 °C, вдень 
+19...+21 °C. 25 квітня очікуєть-
ся мінлива хмарність, без опадів. 
Нічна температура +6...+8 °C, ден-
на +18...+20 °C. 

 ПОГОДА

У Турчинова на рахунках у банках 
11 мільйонів 

Загальна сума доходів секрета-
ря Ради нацбезпеки й оборони 

України Олександра Турчино-
ва в 2014 році становила більше 
374 тис. грн, із яких 180 тисяч —
зарплата. Про це свідчить декла-
рація про доходи, опублікована 
на сайті РНБО. Згідно із поданою 
в ній інформацією, дивіденди та 
відсотки секретаря Радбезу пере-
вищили в 2014 році 194 тисячі 

гривень. Окрім того, у Турчинова є 
вклади в банках (понад 11 млн грн). 
Із членів сім’ї в декларації вказана 
дружина Анна Турчинова, її дохо-
ди торік сягнули більше 57 тис. грн 
(зарплата). У неї також є квартира 
(площею 382 кв. м) та інше нерухо-
ме майно (18,1 і 19,7 «квадрата»). 
У подружжя секретаря РНБО за-
декларований автомобіль Toyota 
Highlander (2013 року випуску). 


