
Делегація із Луцька на чолі з місь-
ким головою Миколою Романюком 
минулого тижня побувала на Сході 
України. Вони зустрілися з лучана-
ми та волинянами, які захищають 
територіальну цілісність нашої 
держави безпосередньо на пере-
дових позиціях. Також делегація 
відвідала місце загибелі в травні 
2014 року військовослужбовців 51-ї 
ОМБР біля села Благодатне Волно-
васького району, де встановлено 
Пам’ятний хрест та меморіальну 
дошку.

Тут відбулася панахида за участі 
народного депутата України Дмитра 
Лубінця, керівників Волноваського 
району та міста Волноваха, військо-
вого комісара, військовослужбовців 
Збройних сил України, Національ-
ної гвардії України, прикордонни-
ків, які дислокуються на території 
Волноваського району, та місцевих 
жителів.

У складі нашої делегації були й 
мама Віталія Махновця — Марія та 
дружина Дмитра Йовзика — Окса-
на, які разом з усіма помолилися за 
упокій своїх рідних на місці, де вони 
полягли, захищаючи державу. На-
родний депутат України Дмитро Лу-
бінець вручив рідним загиблих від-
знаки «За визволення Волновахи» 
(посмертно).

Мама Віталія Махновця привез-
ла з Луцька грудочку землі, щоб час-
тинка Волині назавжди залишилася 
на місці, де загинув її син.

Луцький міський голова Микола 
Романюк подякував волновасцям, 
що вони бережуть пам’ять про на-
ших хлопців, Героїв, які загинули, 
захищаючи територіальну цілісність 
нашої держави. Побажав усім миру 
та сонячного неба, щоб більше не 
було смертей, щоб матері та дружини 
не хоронили своїх дітей і чоловіків.

Члени делегації з Луцька вру-
чили бійцям АТО, які дислокують-
ся поблизу Волновахи, комплекти 
військової форми, футболки, ди-
зельний генератор, запасні частини 
для ремонту автомобільної техніки, 
біноклі, засоби гігієни, продукти 
харчування, україномовні книги та 
інше.

Голова наглядової ради благо-
дійного фонду «Волинська роди-
на» Ігоря Єремеєва Олена Палагута 
звернулася до міського голови Ми-
коли Романюка з проханням переда-
ти бійцям 72-ї бригади автомобіль, 
який Ігор Єремеєв планував влас-
норуч передати у зону АТО. Про-
те у зв’язку зі смертю, на жаль, не 
встиг. Відремонтував, пофарбував і 
укомплектував автомобіль депутат 
Луцької міської ради Євген Ткачук. 
Микола Романюк виконав місію і, 

побувавши на передовій, вручив 
військовим авто.

Особливим подарунком для лу-
чан та волинян, які служать в Зброй-
них силах України, стали дитячі ма-
люнки та футболки, розмальовані за 
спеціальною технологією. На пере-
довій, у самому центрі АТО, кожен 
солдат отримав від дітей м. Луцька 
«Браслет життя» — мотузку, зро-
блену у вигляді наручного браслета, 
який має унікальну можливість при 
потребі перетворюватись у триме-
тровий канат, котрий можна вико-
ристати в екстремальних умовах. У 
кожен браслет дітки поклали лист 
підтримки.

Від благодійного фонду «Дитяча 
місія. Україна» для бійців вручили 
продуктові набори, а для дитячої лі-
карні й травматологічного відділен-
ня — медичні бандажі, стерильний 
перев’язувальний матеріал, сечо-
приймачі. Поблизу розташування 
військової частини делегація з Луць-
ка відвідала селищну раду с. Ольгін-
ка та передала іграшки для місцево-
го дитячого садочка.

У рамках візиту лучани взяли 
участь у заходах з нагоди 134-річчя 
міста Волновахи та Дня визволен-
ня м. Волновахи від нацистських 
загарбників. Під час урочистостей 
Луцький міський голова Микола Ро-
манюк з рук Волноваського міського 
голови Сергія Демченка отримав на-
городу «Знак пошани» Волноваської 
міської ради.

— Це — не моя особиста нагоро-
да, це — нагорода усім лучанам, які 
підтримують жителів Волновахи та 
допомагають їм, — подякував місь-
кий голова усім волновасцям.

Народний депутат України Дми-
тро Лубінець від імені волновасців 
вручив Луцькому міському голові 
ікону св. Миколая Чудотворця.

— Перебуваючи на передовій, 
спілкуючись із солдатами та коман-
дирами, я побачив разючі зміни, по-
рівняно з першою поїздкою у берез-
ні. Армія одягнута, є чим воювати, 
є засоби захисту, зв’язку. Я зробив 
висновок, що в Україні є армія, — 
розповів пізніше міський голова, ді-
лячись враженнями.

Єлизавета Іванівна Лавренюк 
народилася в селі Жидичин 

Ківерцівського району 13 вересня 
1912 року. Працювала у колгоспі, 
пенсіонер за віком, учасник війни. 
Зараз проживає в місті Луцьку. 
Одинока, перебуває на обслугову-
ванні в територіальному центрі со-
ціального обслуговування (надан-
ня соціальних послуг) м. Луцька.

Довгожительку привітали за-
ступник директора департамен-
ту соціальної політики Луцької 

міської ради Олег Главацький, 
працівники Територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) м. 
Луцька.  Вони вручили ювілярці 
вітальний адрес, квіти та матері-
альну допомогу. Олег Главацький 
передав Єлизаветі Іванівні най-
щиріші вітання від міського голо-
ви Миколи Романюка, подякував 
за багаторічну самовіддану працю, 
побажав міцного здоров’я, щастя, 
радості та благополуччя.
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Україна братиме участь у 
наступному «Євробаченні»
Україна вирішила брати участь у міжнародно-
му пісенному конкурсі «Євробачення-2016». 
Про це генеральний директор Національної те-
лекомпанії Зураб Аласанія заявив журналістам 
на конференції, присвяченій суспільному мов-
ленню в Києві. Гендиректор НТКУ наголосив, 
що зараз обговорюють можливість проведен-
ня національного відбору учасників у контексті 
важкої ситуації, яка склалася в країні. 

Визначені «найтовстіші» та 
«найстрункіші» нації Європи
З’ясувалося, що найнижчий індекс маси тіла (ІМТ) 
властивий жителям скандинавських країн, а най-
більш вгодованими виявилися іспанці, італійці, 
португальці та греки. У ході свого дослідження лі-
карі проаналізували відомості про майже 250 000 
європейців, а також 17 500 пар родичів з 14 країн 
Європи. У результаті, виявилося, що чим вищий 
зріст у середнього представника європейської 
нації, тим, відповідно, нижче і ІМТ.

Сергій Фураєв та Артем Комісарчук, які були більше року в полоні, 
повернулися додому

10 вересня Волинська земля 
зустріла звільнених Сергія 

Фураєва та Артема Комісарчука 
— військовослужбовців 51 ОМБ, 
які найдовше перебували в полоні 
бойовиків. Чоловіки більше року 
провели в неволі. До рук ворога по-
трапили під Іловайськом минулого 
року при виході з оточення. 

Кілька разів українська сторона 
намагалася обміняти військових, од-
наче ті спроби, на превеликий жаль, 
були марними. Справа в тім, що 
Сергій Фураєв та Артем Комісарчук 
— кадрові військові: командир гау-
бичного самохідно-артилерійського 
дивізіону, підполковник та коман-
дир гармати гаубичного самохідно-
артилерійського дивізіону, старший 
матрос. 8 вересня Сергія та Артема 
нарешті визволили.

Волинських військових вдалося 
визволити в результаті обміну поло-
неними з розрахунку двоє на чоти-
рьох. Слід зазначити, що військове 
звання підполковника Сергій Фура-
єв отримав разом із такою довгоочі-
куваною свободою.

Земляків-героїв від Києва до 
Луцька супроводжували їхні рідні та 
волинська волонтерка Наталія Боя-
рина. Біля знаку «Луцьк» у с. Стру-
мівка Луцького р-ну на Героїв із не-
терпінням очікували друзі та бойові 

побратими. Аби засвідчити повагу 
до подвигу вояків, прибули й пред-
ставники виконавчої гілки влади в 
області: заступник голови облдер-
жадміністрації Сергій Кошарук та 
радник голови облдержадміністра-
ції Борис Кондратюк.

— Приємно вас бачити на Воли-
ні, — до слів привітань приєднався 
радник голови облдержадміністра-
ції Борис Кондратюк. — Більше 
року очікування та важкої спільної 
роботи всіх небайдужих принесли 
бажані результати. І ось ви нарешті 

вдома. Думаю, що вашому повер-
ненню радіє не тільки Волинь, а й 
Хмельниччина, звідки родом Артем 
Комісарчук. Ми захоплюємося ва-
шою мужністю та героїзмом. Велика 
подяка за те, що берегли наш спокій. 
Бажаємо вам всього найкращого, 
Україні — миру та злагоди.

Слова вдячності представники 
влади підкріпили почесними гра-
мотами та іменними годинниками 
від Волинської обласної державної 
адміністрації.

Волинянка здобула золото на чемпіонаті 
світу зі спортивної боротьби

Біля Рівного діяв підпільний цех з 
обробки бурштину

Посадовців Львівської вугільної компанії 
підозрюють у привласненні 3,2 млн грн

На чемпіонаті світу зі спортив-
ної боротьби, що проходив із 

7 до 12 вересня в місті Лас-Вегас 
(США), волинянка Оксана Гергель 
здобула золоту медаль у ваговій 
категорії до 60 кг. У фінальному 
поєдинку на змаганнях із вільної 
боротьби волинянка перемогла 
спортсменку з Монголії з рахун-
ком 10:7. Це перше золото, здобуте 
на чемпіонатах світу серед дорос-
лих із олімпійських видів спор-
ту, яке привезла на Волинь наша 
спортсменка в 2015 році.

Оксана Гергель має шанс здо-
бути олімпійську ліцензію. Позаяк 
найближчим часом спортсменка 
планує взяти участь у п’яти між-
народних турнірах, де буде бо-
ротися в олімпійській вазі до 58 
кг. Змагання відбудуться ще до 
Олімпійських ігор, які пройдуть в 
Ріо-де-Жанейро (Бразилія) в серп-
ні 2016 року. Це дасть можливість 
спортсменам випробувати власні 
сили та збільшити шанси України 
на участь в Олімпіаді.

Уже третій за останній місяць 
підпільний цех з обробки 

бурштину виявили податківці Рів-
ного в промисловій зоні населено-
го пункту поблизу обласного цен-
тру. Про це повідомили в ГУ ДФС 
у Рівненській області. Потужності 
цеху дозволяли переробляти зна-
чні обсяги бурштину з викорис-
танням праці не менше 15 осіб. 
Під час перевірки встановлено, що 
відповідних дозвільних докумен-
тів на обробку та виготовлення 

ювелірних виробів не було.
«Під час обшуків виявлено та 

вилучено 19 верстатів для оброб-
ки каменю, 8 кілограмів сирцю, 2 
кілограми напівготової продукції 
з бурштину, а також комп’ютерну 
техніку та документацію загаль-
ною орієнтовною вартістю понад 2 
млн гривень. Слідчі дії тривають», 
— наголосив перший заступник 
начальника Головного управління 
ДФС у Рівненській області Ігор 
Бородавко.

Співробітники Служби безпе-
ки України викрили на Львівщині 
зловживання службових осіб ПАТ 
«Львівська вугільна компанія» 
при вуглезбагаченні продукції ДП 
«Львіввугілля». Про це інформує 
прес-центр СБ України.

Як повідомляється, посадовці 
товариства протягом 2012–2013 
років, збагачуючи сировину держ-
підприємства, незаконно про-
давали відходи від виробництва. 
Натомість, відходи вуглезбага-
чення повинні були залишатися 
у власності ДП «Львіввугілля». 
За попередніми оцінками у такий 
спосіб державі завдано економіч-
них збитків у розмірі 3,2 мільйона 
гривень.

Відкрито кримінальне прова-
дження за ч. ст. 191 (привласнен-

ня, розтрата майна) Кримінально-
го кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі 
дії для встановлення та притяг-
нення до відповідальності всіх 
осіб, причетних до розтрати дер-
жавного майна.

Делегація з Луцька на чолі з 
міським головою Миколою 
Романюком побувала в зоні АТО

Єлизавета Лавренюк відзначила 103-тю 
річницю від дня народження


