
Нинішнє засідання антикризо-
вого енергетичного штабу роз-

почалося з хороших новин. Голова 
обласної державної адміністрації 
Володимир Гунчик повідомив, що, 
відповідно до постанови Кабіне-
ту Міністрів України від 28 жовтня 
2015 року № 913 «Про внесення змін 
до Порядку та умов надання в 2015 
році субвенції з Державного бюдже-
ту місцевим бюджетам на погашен-
ня заборгованості з різниці в тари-
фах на теплову енергію, опалення та 
постачання гарячої води, послуги з 
централізованого водопостачання, 
водовідведення…», для Волинської 
області передбачено субвенцію в 
розмірі 25 мільйонів 735 тисяч гри-
вень, у тому числі зі спеціального 
фонду Державного бюджету — біль-
ше 7 мільйонів, а з загального фонду 
— 18 мільйонів гривень.

— Прошу всіх виконавців, які 
мають відношення до оформлення 
документів щодо забезпечення ви-
конання постанови КМУ, в опера-
тивному режимі відпрацювати ці 
питання через відповідні підрозділи 
облдержадміністрації, структури, 
що надають послуги з електропоста-
чання, головне управління Держав-
ної казначейської служби України в 
області, — насамперед зауважив Во-
лодимир Петрович.

Наступну частину засідання 
Антикризового енергетичного шта-
бу присвятили питанню динаміки 
платежів за спожиті населенням ре-
гіону енергоносії. Зокрема, Микола 
Тищук, директор ТОВ «Волиньгаз 
Збут», та Сергій Галянт, перший за-
ступник голови правління — голо-
вний інженер ПАТ «Волиньгаз», 
окреслили загальну картину щодо 
оплати рахунків за блакитне паливо 
на Волині. Сума сплачених коштів 
досягла показника майже 340 міль-
йонів гривень і складає 87,2% від 
усього обсягу спожитого газу в об-
ласті. Заборгованість є незначною. 
Відбувається погашення за попере-
дній місяць.

Разом із тим, «газовики» заува-
жили — доручення голови облдер-
жадміністрації щодо друку на зво-
ротній стороні рахунків інформації 
з роз’ясненнями механізму призна-
чення субсидій для відшкодування 
витрат на оплату комунальних по-
слуг, а також контактних даних со-
ціальних служб, куди можуть звер-
нутися мешканці області, виконане.

Про проблеми, які найчастіше 
виникають у сфері електропостачан-

ня, розповіла заступник директора з 
комерційних питань ПАТ «Волиньо-
бленерго» Оксана Гентіж.

— На сьогодні ПАТ «Волиньо-
бленерго» має заборгованість пе-
ред ДП «Енергоринок» на суму 18,8 
мільйонів гривень, з них ще не при-
йшли поточні розрахунки з відшко-
дування пільг та субсидій у сумі 15,7 
мільйонів гривень. Також ми маємо 
проблему з пролонгацією договору, 
реструктуризацією заборгованості 
для можливості повернення взаємо-
розрахунків по постанові Кабінету 
Міністрів України від 4 червня 2015 
року № 375. Підприємство вимагає 
провести авансування розрахунків 
задля того, щоб відбулося продо-
вження дії договору, — повідомила 
Оксана Любомирівна.

Голова облдержадміністрації 
наголосив на важливості опера-
тивного зарахування обумовлених 
постановою КМУ № 913 коштів, за-
значивши, що тоді і в ПАТ «Воли-
ньобленерго», і в ПАТ «Волиньгаз» 
буде зовсім інша ситуація із забор-
гованістю.

Не оминули увагою під час за-
сідання антикризового енергетич-
ного штабу також питання надання 
субсидій. Як повідомила Оксана Го-
бод, начальник департаменту соці-
ального захисту населення обласної 
державної адміністрації, Волинська 
область, за інформацією Міністер-
ства соціальної політики України, 
станом на 6 листопада поточного 

року займає 7 місце щодо забезпе-
чення житловими субсидіями в роз-
різі інших регіонів. Наразі 130 тисяч 
сімей сплачують кошти за спожиті 
енергоносії за зниженою вартістю. 
Найгірше складається ситуація з на-
данням субсидій у Старовижівсько-
му та Луцькому районах.

Загалом, на думку Володими-
ра Гунчика, однією з найгостріших 
проблем регіону є значна заборго-
ваність щодо сплати рахунків за 
житлово-комунальні послуги меш-
канцями Луцького району, що може 
негативно вплинути й на дисциплі-
нованість у сплаті комунальних по-
слуг волинянами інших районів. З 
цієї причини він запросив керівни-
цтво державної адміністрації цього 
району в обов’язковому порядку 
відвідати наступне засідання енерге-
тичного штабу.

Підбиваючи підсумки, Володи-
мир Петрович зазначив:

— Маємо позитив у прийнят-
ті постанови Кабінету Міністрів, а 
також позитивну динаміку в розра-
хунках, однак окремі питання, котрі 
потрібно вирішувати, ще залиша-
ються.

А відтак голова облдержадміні-
страції дав доручення усім профіль-
ним службам активізувати роботу 
та якнайшвидше вирішити всі про-
блемні питання, пов’язані з опалю-
вальним сезоном, розрахунками за 
спожиті енергоносії та наданням 
житлових субсидій населенню.
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На Закарпатті СБУ виявила 
схованку з протитанковим 
гранатометом
У Закарпатській області на околицях Ужгорода СБУ 
виявила схованку з протитанковим гранатометом, 
що був прихований у занедбаному приміщенні 
поблизу автодороги, повідомляє прес-центр 
СБУ. Крім того, у Донецькій області в лісосмузі 
викрито схованку зі зброєю. Зі схрону вилучено 
гранатомет РПГ-22, дев’ять гранат РГН та 26 гранат 
ВОГ-17.

Перебуваючи «під мухою», ковельчанин 
потрощив чужий автомобіль 

Чоловік придумав 
«хитру модифікацію» 
для перевезення 
контрабанди
Щоб сховати цигарки, житель міста 
Самбір Львівської області вдався до 
переобладнання паливного баку та 
багажного відсіку автомобіля, де й розмістив 
товар. Тайники було виявлено в ході 
поглибленого огляду транспортного засобу.

Волинь отримає допомогу з 
Державного бюджету

Тернополянин викрав чотирьох дітей за 
розбите скло його автівки

СБУ на Волині затримала організоване 
угруповання видобувачів бурштину

Ціни виробників 
на продукти 
харчування зросли 
на 15–85%

У Києві з’явився ще один ґвалтівник

Окрім автомобіля, хлопець по-
шкодив захисні ролети мага-

зину та склопакет вхідних дверей 
в іншому. Поліцейські встановили 
особу зловмисника. Ним виявив-
ся 21-річний житель Старовижів-
ського району.

На лінію «102» Ковельського 
відділу поліції надійшло повідо-
млення про те, що близько чет-
вертої години ранку, біля одного 
з розважальних закладів міста, 
молодик дерев’яною палицею роз-
бив лобове скло в легковому авто-
мобілі.

На місце події виїхала слід-

чо-оперативна група. Право-
охоронці встановили, що злочин 
скоїв 21-річний житель Старови-
жівського району. Встановлено, 
що молодик перебував у стані ал-
когольного сп’яніння.

Відомості внесено до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань 
за  ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кри-
мінального кодексу України. Три-
вають слідчі дії. Санкція статті 
передбачає покарання у вигляді 
обмеження волі на строк до п’яти 
років, повідомляє Ковельський 
відділ поліції ГУ НП у Волинській 
області.

16 листопада до чергової час-
тини Шумського відділення 

поліції звернулася жінка з села 
Малі Дедеркали. Вона повідомила, 
що пізно ввечері 14 листопада до 
неї приїхали незнайомі чоловіки 
та сказали, що в кузові їхньої ван-
тажівки знаходиться її син, а його 
звільнення вартуватиме 200 дола-
рів США.

Як з’ясувалося, 14 листопада 
четверо неповнолітніх гуляли в 
селі, коли біля них проїхав ван-
тажний автомобіль марки «Ска-
нія», один з хлопців кинув у авто 
камінь та розбив скло, після чого 
юнаки втекли.

Тоді водій автомобіля разом 
зі знайомими почав їздити навко-
лишніми селами, розшукуючи не-
повнолітніх.

«Знайшовши першого, він за-
пхав його в багажник легковика 
та поїхав у пошуках інших. Другий 
юнак також потрапив до багаж-
ника «БМВ». Відшукавши усіх чо-
тирьох, власник «Сканії» посадив 
усіх у вантажівку і почав їздити по 
родинах, вимагаючи компенсацію 
за розбите скло взамін на дітей», 
— сказано в повідомленні.

Отримавши гроші, зловмисни-
ки повернули дітей батькам. Про-
те останні повідомили в поліцію, 
оскільки двоє дітей заявили, що 
власник «Сканії» їх бив.

Підтвердити чи спростувати 
слова хлопців допоможе судово-
медична експертиза.

Водія вантажівки затрима-
ли. Від будь-яких показів чоловік 
відмовився. Наразі через погане 
самопочуття чоловік перебуває в 
лікарні під постійним наглядом 
поліції.

Подія внесена до єдиного ре-
єстру досудових розслідувань за 
статтею 146 частина 2 ККУ (неза-
конне позбавлення волі або викра-
дення малолітнього або з корисли-
вих мотивів, щодо двох чи більше 
осіб або за попередньою змовою 
групою осіб, або способом, не-
безпечним для життя чи здоров’я 
потерпілого, або таке, що супро-
воджувалося заподіянням йому 
фізичних страждань, або зі засто-
суванням зброї, або здійснюване 
протягом тривалого часу). Пока-
рання — обмеження волі на строк 
до п’яти років або позбавлення 
волі на той самий строк.

Співробітники Служби безпеки 
України спільно з Державною 

фіскальною службою затримали 
в Луцькому районі одинадцять 
членів організованого угрупован-
ня, яке займалося протиправним 

видобутком, скуповуванням та 
контрабандою бурштину. Про це 
повідомила прес-служба УСБУ у 
Волинській області.

У зловмисників, мешканців 
Волинської, Рівненської областей 
та Києва, вилучено 22 кілограми 
обробленого, високофракційного 
бурштину. За оцінками експертів, 
вартість сонячного каміння на 
«чорному ринку» перевищує три 
мільйони гривень. Правоохоронці 
також конфіскували п’ять автомо-
білів та понад 400 тисяч гривень.

Слідчим відділом Управління 
СБУ у Волинській області розпо-
чато кримінальне провадження за 
ч. 2 ст. 240 Кримінального кодек-
су України. Тривають невідкладні 
оперативно-слідчі дії для встанов-
лення та притягнення до відпові-
дальності інших членів організо-
ваного угруповання.

Ціни виробників на продукти 
харчування протягом дев’яти 

місяців зросли на 15–85%. Зокрема, 
у жовтні ціни виробників на нерафі-
новану олію соняшникову у порів-
нянні з січнем поточного року збіль-
шилися майже на 42%, повідомляє 
Держстатистика.

За інформацією Держстатис-
тики, у жовтні порівняно з січнем 
2015 року ціни виробників на м’ясо 
великої рогатої худоби свіже чи охо-
лоджене збільшилися на 16,6%, на 
вироби ковбасні варені, сосиски, 
сардельки ціни виробників збіль-
шилися на 18,3%, на масло вершкове 
жирністю менше 85% — на 16,8%, 
на тверді сири ціни збільшилися на 
15,3%, а на житній хліб ціни вироб-
ників збільшилися на 29,3%.

Нагадаємо, 9 листопада Мініс-
терство економічного розвитку та 
торгівлі покращило прогнозні оцін-
ки інфляції до кінця року: зростання 
індексу споживчих цін за підсумком 
року становитиме близько 43%.

У Києві розшукують чергового 
сексуального маніяка. Про це 

повідомили у відділі комунікації 
ГУ Нацполіції України в місті Ки-
єві.

Як зазначається, напередодні 
близько 20-ї години зловмисник 
напав на 17-річну дівчину непода-
лік від житлового будинку в Свя-
тошинському районі столиці.

«Задовольнивши свої потре-
би, чоловік відібрав у потерпілої 
телефон і втік. Дівчина розповіла 
про те, що сталося, батькам, які й 
викликали правоохоронців», — 
йдеться в повідомленні.

Наразі всім патрулям передали 
орієнтування на ґвалтівника.

«Прикмети зловмисника: 
на вигляд — 40 років, зріст 160 
см, чорна борода із сивиною, се-
редньої статури. Був одягнений 
у темну куртку і джинси, светр 
«кенгуру», темну кепку з невели-
ким козирком», — наголосили 
правоохоронці, закликавши киян 
допомогти встановити особу на-
падника.

Нагадаємо, раніше в Києві схо-
пили серійного педофіла-рециди-
віста. 44-річний чоловік нападав 
на дівчат у різних районах столиці.


