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5,8% 
на стільки у липні в Україні 
зросла заборгованість із виплати 
заробітної плати — до 1 млрд 
916 млн грн порівняно з червнем 
цього року. Про це повідомили 
у Державній службі статистики 
України. 

Під час сесії Луцької міської 
ради депутати підняли пи-

тання розмітки на дорозі біля 
навчальних закладів, оскільки 
скоро початок навчального року 
і потрібно убезпечити рух на ву-
лицях.

Як повідомив Луцький місь-
кий голова Микола Романюк, 
кожної ночі ведуться активні 
роботи з відновлення розміток 
на дорогах міста, до початку на-
вчального року біля всіх шкіл та 
ДНЗ розмітки будуть у належно-
му стані. Адже культура водіїв 
не дозволяє працювати відповід-
ним службам удень.

Крім того, проведено комплекс 
робіт із освітлення пішохідних 
переходів на вулиці Ковельській, 
проспектах Молоді та Грушевсько-
го. Такий досвід міський голова 
запозичив у сусідній Республі-
ці Польща. Тож в Україні такий 
формат освітлення — новий. На 
окремих пішохідних переходах, 

окрім додаткового освітлення, 
встановлені ще й пристрої сигна-
лізування, аби водії могли вчасно 
помітити пішоходів. Так, відповід-
но до проектно-кошторисної до-
кументації, у Луцьку освітлять 22 
пішохідні переходи. Наразі робо-
ти завершено на одинадцяти з них.

Зараз розробляється проек-
тно-кошторисна документація на 
встановлення освітлення ще на 20 
пішохідних переходах.

До міського голови неодноразово 
зверталися жителі Вересневого 

та Львівського масивів щодо будів-
ництва у цих мікрорайонах мереж 
водовідведення. Тож за дорученням 
Миколи Романюка управління ка-
пітального будівництва замовило 
проектно-кошторисну документа-
цію, відповідно до якої загальна ко-
шторисна вартість будівництва ме-
режі водовідведення на Львівському 
масиві становить 8541,7 тис. грн, 
у Вересневому — 17066,3 тис. грн. 
Було здійснено тендерні процедури, 
відповідно до яких сума договору 
на проведення робіт на Львівському 
масиві становить 7906,5 тис. грн та у 
Вересневому — 15412,5 тис. грн.

Рішенням сесії міської ради на 
2015 рік було виділено 4300 тис. грн 
на будівництво мережі водовідве-
дення у Вересневому та 2500 тис. грн 
— на Львівському масиві. Роботи з 
будівництва мереж тривають. Зо-

крема, на Львівському масиві: про-
кладено напірну каналізацію від вул. 
Колгоспної до вул. Волинської. В ра-
йоні Колгоспної зроблена самоплив-
на каналізація, змонтовані колодязі. 
У Вересневому: прокладено 2500 м 
каналізаційного колектора. Зараз 
тривають роботи на вул. Довженка.
Також мер звернувся до облдержад-
міністрації та КМУ щодо співфінан-
сування будівництва цих об’єктів із 
держбюджету. Своїм розпорядженням 
Кабмін затвердив перелік інвестицій-
них програм і проектів регіонального 
розвитку, які реалізовуватимуться у 
2015 році за рахунок коштів держав-
ного фонду регіонального розвитку. 
Відповідно до переліку, з держбю-
джету передбачено на будівництво 
мережі водовідведення в мікрорайоні 
Вересневе (1-а черга) 11566,23 тис. грн 
і 6195,906 тис. грн — на Львівський ма-
сив. Цієї суми вистачить, щоб викона-
ти усі роботи до кінця року. 

На будівництво мереж водовідведення в 
мікрорайоні Вересневе та на Львівському 
масиві виділено додаткові кошти 

СБУ перехопила 
посилку з бойовими 
гранатами

У Луцьку зросла кількість 
крадіжок
Упродовж шести місяців 2015 року на 17,1% 
порівняно з минулим (із 533 до 624) збільши-
лася кількість вчинених в обласному центрі 
крадіжок, у тому числі крадіжок із квартир — 
на 46,4% (із 97 до 142), грабежів — на 37,5% (із 
32 до 44).

Луцьк переймає досвід Польщі з 
освітлення пішохідних переходів

Нові послуги від поліції: 
доставка до квартири 
пакетів із супермаркету
Кияни розповідають про нові «подвиги» київ-
ських поліцейських на вулицях столиці. Чергову 
історію приємного здивування від патрульних 
написав у своєму Facebook киянин Юрій Цируль-
нев. Він розповів, що став свідком того, як по-
ліцейський допоміг жінці донести важкі пакети із 
супермаркету прямо додому. Чоловік сказав, що 
за таку поліцію готовий платити податки.

Служба безпеки в Харківській об-
ласті викрила канал постачання 

боєприпасів поштою. «У посилці, 
що була відправлена з території Лу-
ганської області, виявлено чотири 
гранати із запалами. Її відправни-
ком виявився військовослужбовець, 
який проходить службу в районі 
проведення антитерористичної опе-
рації, а отримувачем — його племін-
ниця, мешканка Харківської облас-
ті», — зазначили у прес-центрі СБУ.

За матеріалами СБУ розпочато 
кримінальне провадження за ч. 1 ст. 
263 (незаконне поводження зі збро-
єю) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Президент Петро 
Порошенко обіцяв приділити осо-
бливу увагу протидії незаконному 
обігу зброї в Україні. За його дани-
ми, лише в Донецькій області з не-
законного обігу вилучено понад 100 
тис. боєприпасів, 1200 гранат, біль-
ше 200 автоматів та 60 гранатометів.

У номері газети «Відомості» від 9 
липня цього року було надруко-
вано матеріал «Боєць із орденом 
«За мужність» уже рік не отримує 
грошових виплат», у якому ми 
розповіли про волинянина Миколу 
Сичука (мешканця села Бужанка), 
котрий рік воював у добровольчо-
му батальйоні «Айдар», був пора-
нений, контужений, отримав орден 
«За мужність» за бій під Металістом. 
Однак і до сьогодні чоловік ніяких 
допомог і виплат не отримав. 
Крім того, має борг 20 тисяч, адже 
змушений був позичити гроші на 
прожиття сім’ї, поки він на війні. 
«Рік воював, отримав поранення, 
а у списках я не числюся, — каже 
Микола Сичук. — І таких хлопців 
багато є, що їх по півроку вводили, 
повиводили за штат. Нема, бач, 
грошового атестата, щось таке нам 
фінансист розповідав…». 

За час його служби змінився 
третій комбат. А начфін Євген у но-
вому штабі «Айдару» запевняє, що 
давно надіслав документи Сичука 
в Полтаву, за місцем розташування 
фінансово-господарського підроз-
ділу. Однак у Полтаві стверджують, 
що Сичука ні в штаті, ні поза штатом 
немає і ніякі виплати йому не нале-
жать. 

«Відомості» вирішили з’ясувати, 
як так сталося, що боєць нагородже-
ний, але у списках захисників його 
немає. Хто винен у цьому і хто має 
нести за це відповідальність? На яку 
фінансову допомогу він може роз-
раховувати? Куди потрібно зверну-
тися і з якими документами, щоб 
отримати належні йому виплати? І 
загалом, чи передбачена заробітна 
плата, якісь пільги, виплати по за-
кінченні мобілізації тим, хто пішов 
на війну добровольцем? Ці запитан-
ня ми хотіли адресувати «Інформа-
ційному центру для інформування 
осіб, які постраждали під час вико-
нання обов’язків військової служби 
та членів їх сімей, а також членів 
сімей загиблих військовослужбов-
ців» апарату облдержадміністрації, 
однак нам там відповіли, що комен-
тарів не надають. Дивно, адже сама 
назва звучить «інформаційний». По-
радили звернутися з офіційним за-
питом до голови ОДА Володимира 
Гунчика.

Ми отримали відповідь, де 
йдеться, що «порушені питання 
уже знаходилися на розгляді в об-
лдержадміністрації відповідно до 
усного звернення Миколи Сичука, а 
в ході додаткового вивчення обста-
вин справи з’ясовано, що начальник 

фінансової служби частини Дума 
Євген Володимирович особисто по-
обіцяв Миколі Сичуку направити 
усі необхідні документи в Полтав-
ський облвійськкомат для нараху-
вання грошового забезпечення і 
його виплати, а потім запевняв, що 
направив зазначені документи до 
Полтавського ОВК. На наше теле-
фонне звернення до Полтавського 
ОВК було повідомлено, що ніяких 
документів щодо Миколи Сичука 
комісаріат не отримував, а в списках 
військових частин польова пошта 
В1624 та В2950 такий військовос-
лужбовець не зазначений. 

З огляду на викладене, ми на-
правили звернення до командира 
військової частини польова пош-
та В2950 з вимогою негайно втру-
титись у справу та забезпечити 
оформлення і виплату Сичуку при-
значених йому коштів грошового за-
безпечення за весь період військової 
служби та участь у бойових діях, а 
також невідкладно повідомити Си-
чука й облдержадміністрацію про 
прийняті рішення та здійснені щодо 
його справи заходи».

Також у відповіді Володимира 
Гунчика сказано, що «для проведен-
ня перевірки інформацію про обста-
вини справи надано в правоохорон-
ні органи». 

Нам же пообіцяли, що інформа-
цію щодо інших виплат і пільг демо-
білізованим військовослужбовцям 
нададуть окремо. Чекаємо.

Як бачимо, конкретних прак-
тичних порад, як допомогти Миколі 
Сичуку, у найвищому органі влади 
області нам не надали. Тому ми піш-
ли за роз’ясненням до юриста — Те-

тяни Климчук, яка на волонтерських 
засадах працює в  координаційному 
центрі допомоги воїнам АТО. Тема 
«Айдару» їй особливо близька, адже 
брат Тетяни Дмитрівни служив саме 
там і загинув. 

— Проблеми у штабі «Айдару» й 
справді є, — наводить власний при-
клад Тетяна Климчук. — Особисто я 
п’ять разів направляла копії свідо-
цтва про смерть свого брата в «Ай-
дар» для того, щоб вони його виклю-
чили зі спискового складу. Вони нам 
прислали наказ про відрахування 
його з числа військовослужбовців, і 
потім вони ж запросили в мене до-
кументи. Що там в тому штабі роби-
лось — я не знаю. 

Щодо Миколи Сичука, то юрист 
радить йому звертатися у суд для 

того, щоб довести факт участі в бо-
йових діях. 

— Одним із доказів того, що він 
служив, є його нагородження, — 
каже Тетяна Дмитрівна. — Можна 
спочатку звернутися у фінансову 
частину «Айдару», якщо ж відповідь 
не задовольняє — звертатися до Мі-
ністерства оборони. Якщо відповідь 
Міністерства оборони не задоволь-
няє, тоді — до суду. А можна прямо 
звернутися до суду. Але треба бачи-
ти конкретно, які документи має цей 
чоловік, і лише тоді можна надати 
конкретні поради. 

У багатьох добровольців вини-
кають проблеми саме через те, що на 
війну вони йшли, оминаючи війсь-
ккомат. Так спочатку вчинив і Мико-
ла Сичук, оскільки на той час призи-
вали до 50 років, а йому був 51. Але 
після того, як закон змінився, він 
пішов у добровольці вже офіційно. 

— У нас є закон, відповідно до 
якого не може доброволець при-
йти просто у військову частину та 
сказати: «Я доброволець, дайте мені 
зброю», — пояснює Тетяна Климчук. 
— А так було. У військкоматі добро-
волець повинен отримати мобіліза-
ційний припис, його направляють 
у військову частину, де зараховують 
на певну посаду з присвоєнням йому 
військового звання, та відповідно 
до цього призначають оклад. Якщо 
цього немає, починають виникати 
проблеми. 

Юрист радить усім, хто хоче йти 
добровольцем, робити це розумно: 
звертатися із заявою до військко-
мату та реєструватися. Якщо тут їм 
військкомат відмовляє, то можуть 
там, на Сході, на місці звертатися. 
До речі, на сайті Міноборони є ін-
формація для тих, хто хоче служити 
добровільно.  

— Тоді з такими добровольцями 
укладається контракт і вони підляга-
ють статутам Збройних сил, страху-
ванню, на них поширюються пільги 
військовослужбовців. До речі, піль-
ги для військовослужбовців перед-
бачено одні, для учасника бойових 
дій — інші. Але не всі так чинять, 
бо це ж дисципліна, це зв’язує, а тут 
хочеться трохи вольниці. Не всі ба-
жають потрапити під командування 
людей, які можуть зрадити, а в нас 
таких багато. Це дуже велика про-
блема на сьогодні. Спостерігаємо 
конфлікт — суспільство за добро-
вольців, але якщо брати об’єктивно 
з позиції права, то це озброєні не-
законні формування: і той же ДУК, 
і частина того ж «Айдару». Я осо-
бисто вважаю, але законодавством 
так не передбачено, що зараз можна 

було б дозволити безпосередньо ко-
мандирам батальйонів приймати на 
військову службу добровольців, без 
військкоматів. Адже багатьох добро-
вольців військкомат не пропустить 
за станом здоров’я. Знаю людей, у 
яких рак, і свої останні дні життя 
вони хочуть бути потрібними для 
Батьківщини. 

Тетяна Климчук має намір ви-
дати методичку-порадник для вій-
ськовослужбовців, щоб не виникало 
потім непорозумінь.

— Перше, з чим мають ознайо-
мити військовослужбовця, — це на-
каз про зарахування його до списків 
особового складу військової части-
ни: він має знати, на якій посаді, в 
якому званні він числиться та який 
у нього оклад, — наголошує юрист. 
— Далі — він повинен знати правила 
поводження зі зброєю, її зберігання, 
використання, правила поводжен-
ня у випадку поранення, контузії 
чи захворювання. У випадку його 
поранення чи контузії повинно 
бути обов’язково складено акт роз-
слідування одержання травми вій-
ськовослужбовця. І військова час-
тина дає направлення в госпіталь. 
Обов’язково повинні бути докумен-
ти про надання первинної медичної 
допомоги. Після госпіталю, якщо є 
висновок військово-лікарської комі-
сії про те, що потребує відпустки для 
реабілітації, військовослужбовець 
зобов’язаний з’явитися у військо-
ву частину, подати цей висновок і 
рапорт про надання йому відпуст-
ки для реабілітації. На підставі цих 
документів видається наказ про на-
дання відпустки. І тільки після цьо-
го він може їхати додому. На жаль, у 
нас робиться зовсім інакше. І потім 
прокуратура шукає військовослуж-
бовців, тому що вони самовільно 
покинули розташування військової 
частини. Чому їх там не вчать цієї 
послідовності, чому за цим не слід-
кують і чому командир не знає, де 
його підлеглий, — цього я не знаю. 

До речі, за дорогу в госпіталь, із 
відпустки і т. д. військовослужбов-
ці платити не повинні. У касі вони 
показують військовий квиток чи 
відпускний або направлення в гос-
піталь — і на основі цих докумен-
тів їм дають посадочний квиток на 
транспорт. Це прямо передбачено ст. 
14 Закону України «Про соціальний 
і правовий захист військовослуж-
бовців та членів їхніх сімей». Цей 
закон передбачає й інші пільги для 
військовослужбовців та членів їхніх 
сімей.

Людмила ШИШКО

Поранений та нагороджений боєць «Айдару» свою 
службу в АТО доводитиме в суді

— Проблеми у штабі «Ай-
дару» й справді є, — наво-
дить власний приклад Те-
тяна Климчук. — Особисто 
я п’ять разів направляла 
копії свідоцтва про смерть 
свого брата в «Айдар» для 
того, щоб вони його виклю-
чили зі спискового складу. 
Вони нам прислали наказ 
про відрахування його з 
числа військовослужбов-
ців і потім вони ж запроси-
ли в мене документи. 


