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МВС готується позбавити 
Дмитра Яроша депутатської 
недоторканності 
Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 
повідомив у своєму блозі. Він зазначив, що за 
результатами розслідування подій у Мукачевому 
вже очевидно, що партія «Правий сектор» «кинула 
серйозний виклик державі та її безпеці». «Як би 
не прагнув Дмитро Ярош дистанціюватися від дій 
своїх бійців у Мукачевому, нам точно відомо, що все 
відбувалося з його відома», — додав Аваков. 

Угорщина визнала 
діяльність своєї 
розвідки в Україні 

«Приватбанк» заблокував 
чергову фінансову піраміду
«Приватбанк» заблокував можливість використання своїх 
фінансових інструментів для фонду «Меркурій», діяльність 
якого має всі ознаки фінансової піраміди та підпадає під 
норми закону про протидію шахрайству. У «Приватбанку» 
зазначають, що всі «вкладники» «Меркурія», чиї гроші 
виявилися на заблокованих банком рахунках, зможуть 
їх отримати назад, подавши документи про переказ 
коштів як готівкою, так і з банківських карток. Раніше 
«Приватбанк» допоміг зберегти мільйони гривень 
учасникам міжнародної фінансової піраміди МММ. 

Жителі Зміїнця вимагають 
зупинити незаконне будівництво 
дев’ятиповерхівки 

В учасників конфлікту в Мукачевому 
вилучили гранати, патрони і далекоміри 

У першому півріччі 2015 року обласний 
бюджет виконано на 136,9% 

Волинські магістри отримали 
довгоочікувані дипломи

Агенти угорської розвідки актив-
но працювали в Києві протягом 

останнього часу у зв’язку з україн-
сько-російським конфліктом. Про 
це заявив міністр країни, відпові-
дальний за цивільну розвідку Янош 
Лазар, виступаючи в парламенті 
Угорщини. 

Попри те, що виступ відбувся ще 
наприкінці червня, його подробиці 
стали відомі лише зараз. Як зазна-
чається, Янош Лазар доповідав про 
масштабну реорганізацію Інформа-
ційного бюро — агентства зі збору 
розвідувальної інформації. Осо-
бливу увагу представник угорського 
уряду приділив безпековим змінам у 
регіоні. Янош Лазар також висловив 
переконання, що майбутнє угорців, 
які проживають у Закарпатті, буде 
серйозною проблемою в найближчі 
десятиліття, й додав, що «Інформа-
ційне бюро здійснює діяльність для 
захисту громадян Угорщини в Кар-
патському басейні». 

За словами директора депар-
таменту фінансів Волинської 

облдержадміністрації Ігоря Ни-
китюка, місцеві бюджети області 
за власною доходною базою до 
затверджених показників на пер-
ше півріччя цього року виконані 
на 134,9%. Понад план одержано 
203 млн грн доходів. 

Забезпечено виконання бю-
джетів усіх міст обласного зна-
чення, зведених бюджетів районів 
та районних бюджетів. Обласний 
бюджет виконано на 136,9%, по-
над план надійшло 40 млн грн. 
Надходження до загального фон-

ду місцевих бюджетів зросли на 
286,8 млн грн, або на 57,6%. По-
зитивна динаміка спостерігається 
за всіма основними платежами до 
бюджету області.

— Це найкращі показники за 
рівнем виконання доходної час-
тини бюджету за останні роки, — 
зазначив Ігор Никитюк. — Тому 
основними завданнями у другому 
півріччі для всіх учасників бю-
джетного процесу повинні бути 
збереження досягнутих темпів 
надходжень та ефективне вико-
ристання отриманого додаткового 
ресурсу. 

14 липня магістрам Східноєв-
ропейського університету 

вручили дипломи, які цьогоріч 
були затримані Міністерством 
освіти і науки.

418 випускників отримали 
диплом магістра, із них 158 — із 
відзнакою. На вручення приві-
тати молодих науковців прибули 
митрополит Луцький та Волин-
ський Михаїл, голова Волинської 
обласної державної адміністрації 
Володимир Гунчик, а також закор-
донний гість — директор Євро-
пейської асоціації університетів із 
питань управління, фінансування 

та розвитку суспільної політики 
Томас Естерман, який прибув із 
Брюсселя. 

«Песимісти цього дня гово-
ритимуть «нарешті ми дійшли до 
фінішу», а оптимісти — «нарешті 
ми одержали диплом університе-
ту і з’явився новий шанс, новий 
старт», — зазначив ректор вишу 
Ігор Коцан.

Дипломи з відзнакою випус-
кники отримали від поважного 
гостя — пана Томаса Естермана, 
який зауважив, що сьогодні лише 
формальний момент завершення 
навчання. 

13 липня в приміщенні Луцької 
райдержадміністрації відбулися 
громадські слухання стосовно 
будівництва дев’ятиповерхового 
житлового будинку в селі Зміїнець. 
Зазначимо, у 2014 році земельну 
ділянку площею 1,4 га на вулиці 
Шкільній було віддано в постійне 
користування Волинській проку-
ратурі. 

Ще донедавна тутешні жителі 
думали, що на цій території рано 
чи пізно збудують дитячий садочок, 
принаймні так стверджували міс-
цеві чиновники. Однак ілюзії розві-
ялися, коли 6 липня ділянку обнесли 
парканом і з самого ранку тут запра-
цювала будівельна техніка. Паспорт 
будівництва багатоквартирного 
будинку, прикріплений до паркану, 
чітко вказував на те, що тут спору-
джуватиметься дев’ятиповерховий 
будинок. Будь-якої інформації про 
замовника будівництва, а також 

номера декларації про дозвіл на по-
чаток робіт не було. В той же час, 
згідно з Державними будівельними 
нормами України, зведення багато-
квартирних будинків у сільській 
місцевості обмежене чотирма по-
верхами, та й то за умови, що місце-
ва інфраструктура зможе обслугову-
вати майбутніх жителів висотки.

Як свідчить документ, у багато-
поверхівці заплановано 27 однокім-
натних квартир, 45 двокімнатних та 
9 трикімнатних. Підрядник будів-
ництва — приватне підприємство 
«ПМК-19».

Обурені місцеві жителі спро-
бували зв’язатися з директором 
ПП «ПМК-19», щоб запросити його 
на обговорення питання із сусідами 
майбутньої новобудови. Поспілку-
ватись особисто з очільником під-
приємства людям не вдалось, однак 
секретарка пообіцяла переказати 
запрошення своєму начальнику. На 
заплановані збори місцевих жителів 

підрядник так і не з’явився.
Тож місцеві мешканці й активіс-

ти «Народного контролю Волині» 
вирішили йти в Луцьку РДА, щоб 
розібратися, хто дав дозвіл на будів-
ництво та чому проект погоджено, 
незважаючи на низку грубих пору-
шень.

Голова Луцької райдержадміні-
страції Ігор Ярмольський, який ра-
ніше очолював Маяківську сільську 
раду, пояснив, що сільрада дозвіл на 
це будівництво не давала, адже вже 
декілька років такими повноважен-
нями володіє Держархбудконтроль. 
Після тривалих суперечок голова 
РДА попросив колегу принести всю 
документацію стосовно цієї забудо-
ви. Місцеві жителі були шоковані, 
коли побачили, що в проекті будів-
ництва намічена не одна багатопо-
верхівка на цій ділянці, а три! І цей 
документ затверджено все-таки рі-
шенням Маяківської сільської ради 
та погоджено з Волинською облдер-
жадміністрацією. 

До слова, люди підозрювали, що 
так станеться, адже загальна площа 
будівництва — 5577,22 кв. м, а ділян-
ка, якою володіє волинська прокура-
тура, сягає майже півтора гектара.

На основі цього місцеві мешкан-
ці поставили такі вимоги: зупинити 
всі будівельні роботи і створити екс-
пертну комісію, яка здійснюватиме 
перевірку законності будівництва. 
Один із варіантів вирішення пробле-
ми — зведення каскадного житлово-
го будинку, висота якого не переви-
щуватиме чотирьох поверхів.

Якщо органи державної влади не 
зможуть дати адекватної правової 
оцінки ситуації з будівництвом на 
Шкільній, жителі Зміїнця обіцяють 
звернутися до суду. 

Сергій ФІЛЮК

Співробітники Служби безпе-
ки України провели більше 

40 обшуків у всіх сторін зброй-
ного конфлікту в Мукачевому, 
між якими 11 липня виникла пе-
рестрілка. Про це повідомила на 
брифінгу речник СБУ Олена Гіт-
лянська. 

«Протягом трьох днів було 
проведено понад 40 обшуків. Важ-
ливо відзначити, що обшуки про-
водяться в усіх сторін конфлікту. 
І не тільки в Мукачевому, а й в 
Ужгороді. Зокрема, під час прове-
дення санкціонованих обшуків у 
приміщеннях осіб, із якими виник 
конфлікт у «Правого сектору», ви-
явлено та вилучено вогнепальну і 

гладкоствольну зброю, ручні гра-
нати, бойові патрони, далекоміри, 
пристрої нічного бачення, холод-
ну і травматичну зброю та багато 
іншого», — заявила Гітлянська. 

За її словами, за фактами подій 
у Мукачевому відкриті такі кримі-
нальні справи: «Створення зло-
чинної групи», «Терористичний 
акт», «Незаконне поводження зі 
зброєю», «Хуліганство». 

«Служба безпеки в рамках 
своїх повноважень виконує дору-
чення Генеральної Прокуратури 
з розслідування не тільки самого 
кривавого інциденту 11 липня, а й 
встановлює причини цих подій», 
— сказала вона. 

Запрошуємо до участі у семінарах-
тренінгах, які проводитимуть 

кваліфіковані спеціалісти – партнери 
служби зайнятості: 

20 липня у Луцькому міському центрі 
зайнятості
(м. Луцьк, вул. Ярощука, 2)
13.00 год. – тренінг на тему: «Відновлення 
власних ресурсів для успішної адаптації в 
умовах мирного життя» 
15.00 год. – тренінг на тему: «Нові виклики 
сьогодення та успішна самореалізація в 
умовах соціальних криз» 

20 липня у Луцькому районному центрі 
зайнятості 
(м. Луцьк, вул. Конякіна, 2)
10.30 год. – тренінг на тему: «Формування 
активної життєвої позиції з метою успішного 
працевлаштування»

21 липня у Горохівському районному 
центрі зайнятості 
(м. Горохів, вул. Шевченка, 46)
10.00 год. – тренінг на тему: «Подолання 
проблем і труднощів у асиміляції в новий 
соціально-культурний простір»
12.00 год. – тренінг на тему: «Як започаткувати 
власну справу у сфері бджільництва»

22 липня у Турійському районному центрі 
зайнятості 
(смт Турійськ, вул. Луцька, 22)
9.30 год. – тренінг на тему: «Відновлення 
власних ресурсів для успішної адаптації в 
умовах мирного життя»

Телефон для додаткової інформації 
– (0332) 725437 (відділ організації 
профорієнтації обласного центру 
зайнятості) 

РОБОТОДАВЦІ ВОЛИНІ 
ЗАПРОШУЮТЬ НА РОБОТУ:

ПП «ТД «Салют» запрошує на роботу:
- касир торговельного залу, заробітна 
плата 1600 грн;
- продавець продовольчих товарів, 
заробітна плата 1600 грн.
Контактні дані: м. Луцьк, 
пров. Дорожній, 4, тел. 0332-78-76-40, 
0332-78-76-41.
За довідками з питань 
працевлаштування звертатися за 
телефоном: 72-82-89, 72-14-63. 

ТзОВ «Вторма-Волинь» 
запрошує на роботу:

- водій автотранспортних засобів, 
заробітна плата 2500 грн.
Контактні дані: м. Луцьк, 
вул. Електроапаратна, 5Б, 0332789651.
За довідками з питань 
працевлаштування звертатися за 
телефоном: 72-82-89, 72-14-63.

ТзОВ «Зеніт» запрошує на роботу:
- машиніст екскаватора, заробітна плата 
2500 грн. 
Контактні дані: м. Луцьк, 
вул. Запорізька, 37а, тел.: 0332255193.
За довідками з питань 
працевлаштування звертатися за 
телефоном: 72-82-89, 72-14-63. 
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