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Волинянин обікрав 
колишню дружину
Подія трапилася в Старовижівському 
районі. Із заявою до правоохоронців 
звернулася 35-річна жителька селища. 
У неї викрали велосипед. Транспортний 
засіб зник із подвір’я потерпілої. 
Співробітники карного розшуку 
встановили, що крадіжку скоїв 36-річний 
місцевий житель, колишній чоловік 
потерпілої. Тепер йому «світить» до трьох 
років в’язниці.

СБУ вилучила 100 мільйонів капсулів 
до набоїв

18-річному ковельчанину 
«світить» 10 років за торгівлю 
наркотиками
Працівники сектору боротьби з незаконним обігом 
наркотиків провели оперативну закупку амфетаміну. 
Наркоторговець попався «на гарячому». Під час чергового 
збуту синтетичного наркотику правоохоронці затримали 
18-річного ковельчанина, повідомили у волинській міліції. 
Вилучену порошкоподібну речовину направлено на 
дослідження. Зловмисникові обрано міру запобіжного 
заходу — домашній арешт.   

У Ківерцях соціально значущі 
об’єкти потребують ремонтів та 
інвестицій 

Спійманий на хабарі начальник 
міліції Одеси прикрашав свій кабінет 
штандартами МВС РФ

Андрій  Осіпов програв суд Миколі 
Романюку

На Волині зросла кількість розбійних 
нападів та шахрайств

Співробітники Служби безпеки 
України спільно з міліцією ви-

лучили в Павлограді з незаконного 
обігу понад 100 мільйонів капсуль-
запалювачів для набоїв до вогне-
пальної стрілецької зброї.

Боєприпаси транспортувалися 
двома вантажними автомобілями, 
які правоохоронці зупинили в міс-
ті. Співробітники спецслужби вста-
новили, що капсуль-запалювачі для 
патронів калібру 5,45 мм та 7,62 мм 
були начебто утилізовані на одному 

з місцевих підприємств. Його керів-
ництво підготувало акт виконаних 
робіт з утилізації боєприпасів, до 
якого внесло завідомо неправдиві 
відомості.

Відкрито кримінальне прова-
дження за ч. 1 ст. 366 Кримінально-
го кодексу України. Тривають опе-
ративно-слідчі дії для встановлення 
отримувачів вантажу та притягнен-
ня до відповідальності всіх при-
четних до вивезення боєприпасів з 
підприємства.

У кабінеті начальника Одеського 
міського Управління Мініс-

терства внутрішніх справ Украї-
ни, якого зловили на хабарі в $ 20 
тисяч, знайшли штандарти росій-
ського МВС. Про це на своїй сто-
рінці у Facebook написав голова 
військової прокуратури Анатолій 
Матіос.

«Це виявлені штандарти за-
гарбника в кабінеті затриманого 

начальника Одеського міськуправ-
ління міліції», — сказав прокурор.

Він підкреслив, що готовий 
обміняти «цього симпатика МВС 
Росії» на полонених українських 
героїв.

Як повідомлялося раніше, на-
чальника міліції Одеси взяли «на 
гарячому» в момент отримання 
20 000 доларів неправомірної ви-
годи.

Андрій  Осіпов протягом три-
валого часу намагається роз-

вивати «образ ворога» в особі  
голови міста Миколи Романюка. 
На цей раз «караючий меч» депу-
тата й адвоката завис над міським 
головою за нібито використання  
в службових цілях чужого авто-
мобіля «Хюндай Соната», який не 
належить Луцькій міській раді, що 
є порушенням антикорупційного 
законодавства. За цим позовом 29 
травня нинішнього року Луцьким  
міськрайонним судом було вине-
сене рішення — позов задовольни-
ти частково: «Визнати протиправ-
ним бездіяльність відділу з питань 
запобігання виявлення корупції, 
зв’язків з правоохоронними ор-
ганами Луцької міської ради, які 
полягають у неналежному контр-
олі за укладанням угод позички 
автомобіля, а також невжиття пра-
цівниками цього відділу заходів до 
припинення порушення закону. У 
решті позивних вимог відмовле-
но».  

Коментуючи свою тимчасо-
ву перемогу, позивач на одному 

з інтернет-ресурсів зазначив, що 
«…перемога таки була на боці лу-
чан» і «це рішення є прецедентом 
на рівні України». Ось так, і ніяк 
не менше. Чи не поквапився з ви-
сновками та коментарями депутат, 
адже своє рішення ще повинен був 
винести суд вищої інстанції? І він  
його виніс. 13 серпня Львівський 
апеляційний суд, вийшовши за  
межі апеляційних вимог, скасував 
попереднє рішення Луцького місь-
крайонного суду. Мова йде про  
апеляцію депутата Луцької міської 
ради щодо звинувачення Луцько-
го міського голови в порушенні 
антикорупційного законодавства. 
Була винесена постанова, згідно 
якої позивачу відмовлено не лише 
в  апеляційному позові, а й цілком   
скасовано рішення Луцького місь-
крайонного суду від 29-го травня. 
Натомість винесене нове рішен-
ня, яке передбачає повну відмову 
в задоволенні позову до Луцького 
міського голови.   

Петро ЧЕЧЕЛЮК

Про стан справ з криміноген-
ною ситуацією на Волині                                                                                                              

поінформував прокурор області 
Дмитро Чепіжак. Окресливши за-
гальну картину, він повідомив: на 
фоні інших областей, за статис-
тичними показниками, Волинь 
має не найгірший вигляд. Хоча є й 
проблеми: на 16% зросла кількість 
розбійних нападів, на 19% — шах-
райств. Також збільшилася кіль-
кість злочинів, вчинених неповно-
літніми особами та особами, які 

перебували в стані алкогольного 
сп’яніння.

Голова облдержадміністрації 
Володимир Гунчик додав, що при-
зупинено незаконний видобуток 
бурштину на Волині. 

— Але зостається ще пробле-
ма вивезення бурштину й, на що 
особливо потрібно звернути увагу, 
вже є інформація про початок не-
законної обробки каменю, — наго-
лосив Володимир Петрович.

Минулого тижня голова 
облдержадміністрації Володимир 
Гунчик побував із робочим візитом 
у Ківерцівському районі.  Він 
оглянув найбільш проблемні 
об’єкти, по кожному з яких прийняв 
конкретні рішення. Спочатку він 
відвідав Ківерцівське районне 
територіальне медичне об’єднання 
(РТМО).

Генеральний директор КЗ «Кі-
верцівське РТМО» Михайло Сли-
жук подякував губернаторові за ві-
зит і розповів про проблеми лікарні.

— Ми хочемо реалізувати такий 
проект, як створення приймального 
реанімаційно-діагностичного цен-
тру, — розповів директор медзакла-
ду. — Це має велике значення, тому 
що Ківерці знаходяться на перетині 
багатьох шляхів, тут є залізничний 
вузол. До нас поступає багато па-
цієнтів з різними травмами, яким 
треба надавати реанімаційну допо-
могу. Зараз у лікарні апаратура роз-
міщена на різних поверхах: УЗД — 
на 3-му, рентген-кабінет — на 1-му, 
що ускладнює роботу. Ми хочемо 
сконцентрувати в одному місці всю 
наявну апаратуру, і це набагато ско-
ротить час для того, щоб надавати 
реанімаційну допомогу нашим па-
цієнтам. Уже залучили позабюджет-
них благодійних коштів 400 тисяч 
грн, але для того, щоб завершити 
об’єкт, необхідно ще 450 тисяч грн. 
Ми були б вдячні владі, якби нам ці 
кошти виділили.

За словами Михайла Слижука, 
гроші потрібні, аби провести капі-
тальні ремонти наявних приміщень 
і приймального відділення. До речі, 
реанімаційне відділення, яке сьогод-
ні функціонує в лікарні, визнане од-
ним із найкращих в області.  

Серед інших проблем, які потре-
бують негайного вирішення, Михай-
ло Слижук назвав придбання ново-
го рентген-апарата, бо старому вже 
майже 50 років, і він часто виходить 
з ладу. 

— УЗД для серця нам необхідно 
придбати, — продовжує лікар. — І 
ще одна серйозна проблема — це 
капітальний ремонт пологового від-
ділення. Ми займаємо 4-те місце в 
області за кількістю пологів, це біль-
ше 800 пологів за рік. Будемо робити 
все, щоб залучити кошти районного 
бюджету, обласного, меценатів, для 
того, щоб після завершення при-
ймального реанімаційно-діагнос-
тичного центру розпочати капіталь-
ний ремонт пологового відділення.  

Володимир Гунчик пообіцяв, що 
необхідні кошти, а це 450 тисяч грн, 
будуть виділені. У розмові з лікарем 
голова облдержадміністрації заче-
пив тему обласного перинатального 

центру, адже почув, що кожні другі-
треті пологи в районі патологічні, 
потребують втручання лікарів-анес-
тезіологів, неонатологів. Володимир 
Петрович зауважив: якщо така тен-
денція по всій області, то будівни-
цтво перинатального центру одно-
значно слід швидше завершувати.

Другим об’єктом, який відвідав 
голова облдержадміністрації, був 
еколого-натуралістичний центр 
і станція юних туристів. Ці поза-
шкільні заклади знаходяться у вкрай 
аварійному приміщенні, друга час-
тина якого пустує, адже там раніше 
розміщувався Пенсійний фонд. Два 
роки тому міська влада взяла примі-
щення на свій баланс і пообіцяла, що 
проведе ремонт — у першу чергу за-
мінять дах, однак цього не сталося. 
Керівники зазначених позашкільних 
закладів хочуть, аби й надалі вони 
тут функціонували, адже в них по-
стійно займаються діти, як резуль-
тат — посідають призові місця на 
змаганнях та олімпіадах, у матері-
ально-технічну базу закладів вкла-
дено багато грошей і праці. Та части-
на, що постує, на їхнє переконання, 
після ремонту могла б слугувати для 
дитсадка, адже місць у нині діючих 
для всіх малюків не вистачає. Міська 
ж влада пропонує це все приміщен-
ня реконструювати під дитячий са-
док, однак грошей не виділяють. 

Володимир Гунчик пройшовся 
кабінетами та на власні очі побачив, 
що приміщення й насправді по-
требує ремонту: через те, що про-
тікає дах, почала замикати електро-
проводка, пахне цвіллю, паркет на 
підлозі в деяких місцях поздувало. 
Якби не ці проблеми, то тут — іде-
альне місце для позашкільної робо-

ти з дітьми, адже видно, що педагоги 
трудяться, облаштовують тематичні 
кабінети, є необхідний інвентар, на-
очні матеріали.   

— Молодці, ось де виховання ді-
тей, — звернувся до керівників за-
кладів губернатор. 

Думка голови облдержадміні-
страції — еколого-натуралістичний 
центр і станцію юних туристів од-
нозначно потрібно зберегти. Однак 
приміщення повинні повернути в 
районну комунальну власність, тоді 
з’явиться юридична можливість 
профінансувати ремонтні роботи з 
обласного бюджету.  

У Ківерцях потребує добудови й 
новий корпус дитсадка № 1. У 2013-
му тут освоєно 2 млн 200 тис. грн, за 
які зведено приміщення, накрито, 
встановлено вікна. Для завершення, 
відповідно до проектно-кошторис-
ної документації, яку надала місь-
крада, потрібно 18 млн. Така цифра 
в голови облдержадміністрації ви-
кликає сумніви. 

— Я дав доручення докумен-
тацію відправити на експертизу, 
фінінспекції перевірити вартість 
матеріалів, — зауважив Володимир 
Петрович. — Бо 18 млн — це трохи 
забагато.  Але три мільйони цього 
року ми освоїмо — гроші будуть на-
ступного тижня, — запевнив завід-
увачку дитсадка.

Також Володимир Гунчик огля-
нув колишній «Ківерцівський меха-
нічний завод», частину приміщення 
якого вже в занедбаному стані при-
дбало підприємство «Ківерціагро-
маш». Нові власники за два-три роки 
тут планують навести лад та запус-
тити виробництво. Для очищення 
придбаної території уже витратили 
до двох мільйонів гривень. Фінан-
сової допомоги у влади не просять, 
лишень сприяння та розуміння. 

Мабуть, одним із найпроблем-
ніших об’єктів у Ківерцівському 
районі є сміттєзвалище, що в селі 
Заброди, яке вже вичерпало свої 
можливості. Постійно жителі села 
скаржаться на сморід, сміття на го-
родах. Тому міська рада розробила 
документацію на будівництво но-
вого полігону твердих відходів, за-
гальна кошторисна вартість якого 1 
млн 326 тис. грн. На сьогодні осво-
єно 297 тис. грн. За ці кошти част-
ково вирито котлован, проведено 
лінію електропередач, облаштовано 
під’їзні шляхи. Цього року з місько-
го бюджету планують витратити ще 
200 тисяч грн. Але цього недостат-
ньо. Володимир Гунчик пообіцяв, 
що 1 млн 70 тис. грн буде направле-
но з фонду регіонального розвитку. 
У таким спосіб вдасться завершити 
першу чергу полігону.   

Людмила ШИШКО


