
7 грудня в Україні відзначають День 
місцевого самоврядування. З цієї 
нагоди секретар міської ради Юлія 
Вусенко організувала для учнів 
9–11 класів Луцької спеціалізованої 
школи № 1 та навчально-виховного 
комплексу № 9 «день відкритих 
дверей» у Луцькій міській раді. 
Вона наголосила, що метою заходу 
є ознайомлення молоді з особли-
востями роботи депутатів місцевих 
рад, виконавчих органів міської 
ради та активізація їхньої грома-
дянської позиції.

Учні загальноосвітніх шкіл змо-
гли відчути себе в ролі обранців гро-
мади. Кожен школяр отримав карт-
ку для голосування та зайняв робоче 
місце в сесійній залі. Вони обирали 
головуючого, ставили запитання та 
голосували за проекти рішень.

Новообраний секретар міської 

ради Юлія Вусенко розповіла, що 
депутати раз у місяць збираються 
на засідання сесії. «Попередньо усі 

питання обговорюють у складі по-
стійних комісій. Кожен депутат вхо-
дить до якоїсь із комісій. Депутати 
місцевих рад не отримують за свою 
роботу заробітної плати», — зазна-
чила вона.

Головний спеціаліст відділу 
програмно-комп’ютерного забез-
печення Наталія Хмель розповіла 
дітям про особливості роботи систе-
ми «Віче», за допомогою якої депута-
ти проводять голосування.

Також Юлія Вусенко продемон-
струвала школярам «Офіс депутатів 
міської ради», де проводять засі-
дання постійних комісій, засідання 
фракцій, зустрічі депутатів із вибор-
цями тощо.

Для школярів загальноосвітніх 
навчальних закладів також було 
продемонстровано роботу Центру 
надання адміністративних послуг у 
місті Луцьку. Директор ЦНАП Ла-
риса Карп’як розповіла школярам 
про послуги, які надають в очолюва-
ній нею установі, продемонструвала 
роботу електронної черги тощо.

Оксана ПРОКОПЧУК

«Вічна пам’ять Герою!» — з таки-
ми словами родину загиблого 

полковника Цісарука Юрія Микола-
йовича, який був старшим офіцером 
управління оперативного команду-
вання «Захід», нагородили Орденом 
Богдана Хмельницького III ступеня 
(посмертно) згідно з Указом Пре-
зидента України «Про відзначення 
державними нагородами України за 
особисту мужність і високий про-
фесіоналізм, виявленні у захисті 
державного суверенітету та терито-
ріальної цілісності України, вірність 
військовій присязі» .

У заході взяли участь керів-
ництво Рівненського обласного 
військового комісаріату, дирек-
тор Рівненської школи № 1 та весь 

учнівський клас сина Героя Віталія 
Цісарука.

Як зазначив представник об-
ласного військового комісаріату 
підполковник Андрій Наконеч-
ний, український народ завжди 
пам’ятатиме тих, хто склав свою го-
лову заради найціннішого скарбу — 
мирного майбутнього для України.

Нагородження відбувалося в 
навчальному закладі сина військо-
вослужбовця-артилериста, що дуже 
символічно, оскільки, «пам’ятаючи 
героїв сьогодення, ми сіємо героїзм 
у серцях наших дітей у майбутньо-
му», — зазначив підполковник На-
конечний.

Віктор ШУБЕЦ
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У Луцьку з вікна 
багатоповерхівки випала 
дівчина
Як стало відомо «Відомостям» з неофіційних дже-
рел, у Луцьку з п’ятого поверху багатоповерхівки 
випала дівчина. Як це сталось і що спричинило 
такий факт, невідомо. Відомо лише те, що сама вона 
родом із одного з райцентрів Волині. У цій сім’ї не-
щодавно трапилась трагедія: в автомобільній аварії 
загинув її батько та сестра. 

93 мільйони гривень зібрали 
на ремонт траси Луцьк – Львів 
На спецрахунку Волинської ОДА зібрали понад 93 
мільйони гривень на інфраструктурний проект із 
ремонту автодороги Луцьк – Львів
Про це стало відомо під час оперативної наради у 
Волинській ОДА. За словами начальника Головного 
управління ДФС у Волинській області Олександра 
Юристовського, на ремонт використають перевико-
нання показників надходження митних платежів.

Під час пожежі у Володимирі-Волинському 
вогнеборці врятували двох людей

У Луцьку зустрілися люди, «в душах яких 
цвітуть чорнобривці»

На Волині судитимуть неповнолітнього за 
вбивство

7 грудня о 12.29 до служби поря-
тунку «101» надійшло повідо-

млення про пожежу в 5-поверхо-
вому житловому будинку в місті 
Володимир-Волинський.

На місце події негайно виїха-
ло перше відділення 7-ї державної 
пожежно-рятувальної частини, 
повідомило відомство Управління 
Державної служби з надзвичайних 
ситуацій у Волинській області.

У ході розвідки було виявлено, 

що дим іде з оселі на другому по-
версі, де, зі слів мешканців під’їзду, 
могла перебувати квартировинай-
мачка. За допомогою спеціального 
інструменту рятувальники потра-
пили всередину дуже задимленої 
квартири та виявили там домогос-
подарку та її гостя. Люди не розу-
міли, що відбувається та не могли 
самостійно залишити небезпечне 
для життя приміщення. Рятуваль-
ники змогли вчасно евакуювати 
потерпілих на свіже повітря, тому 
від допомоги лікарів вони відмо-
вилися.

Для гасіння пожежі вогнебор-
цям знадобилося близько 10 хви-
лин. Ймовірна причина лиха — не-
обережне поводження при палінні 
цигарок врятованими.

Управління ДСНС області 
звертається до громадян із про-
ханням суворо дотримуватися 
правил пожежної безпеки в по-
буті.

У Луцьку відбулася тепла та ду-
шевна зустріч людей, які бага-

то років висаджують чорнобривці 
на узбіччях доріг.

Захід, який мав назву «Чорно-
бривці, дякуємо вам!», відбувся в 
затишному кафе біля Луцька під 
акомпанемент живої музики.

Його ініціатором став скуль-
птор-монументаліст, заслужений 
діяч мистецтв України, голова бла-
годійної організації «Чорнобривці 
України» Василь Рижук, який за 
більш ніж 17 років висадив разом 
з однодумцями понад 300 кіломе-
трів чорнобривців.

На початку заходу двоє шко-
лярів розповіли, що в Україні є чи-
мало квіткових символів, найпо-
ширеніший з яких — чорнобривці. 
Мовляв, «де українці, там чорно-
бривці». Далі присутні перегляну-
ли кілька відеороликів про Василя 
Рижука та його діяльність.

Ініціатор зустрічі висловив 
вдячність усім своїм однодумцям, 
без яких не вдалося б нічого зро-
бити, а також журналістам, які 
завжди позитивно висвітлюють 
тему, адже за ці роки у засобах ма-
сової інформації розміщено понад 
150 матеріалів.

«Я радий, що ми почали цю 
справу, вона продовжиться в будь-
якому разі. Сьогодні наші чор-
нобривці розійшлися по всьому 
світу, їх дуже багато у Волинській 
та Рівненській областях. Усе це 
робиться за власні кошти та влас-
ними руками. Посадити навіть 
один кілометр чорнобривців — це 
непроста праця: потрібно підго-
тувати землю, посіяти, поливати, 
доглядати, прополювати. Я це ро-

блю, щоб в Україні було світліше 
та затишніше. Шкода, що на нашу 
зустріч не прийшли представники 
влади, але для нас це не новина, 
так завжди було. Ми свою справу 
все одно робитимемо», — сказав 
Василь Рижук.

Потому всі присутні, а їх було 
понад 15 осіб, розповідали свої іс-
торії, чому вони приєднались до 
ініціативи Василя Рижука та допо-
магають у цій непростій, але такій 
приємній праці.

У планах учасників ініціативи 
з висадження чорнобривців — за-
сіяти цими квітами насамперед 
прикордонні райони, щоб інозем-
ці, в’їжджаючи в Україну, бачили 
не країну з недоглянутими узбіч-
чями та сміттям, а квітучу та за-
тишну державу. Також Василь Ри-
жук висловив сподівання, що нова 
влада області надасть можливість 
у 2016 році посадити чорнобривці 
перед будівлею обласної ради на 
Київському майдані.

Прокуратурою Волинської об-
ласті скеровано до суду обви-

нувальний акт у кримінальному 
провадженні про вбивство непо-
внолітнім волинянином мешкан-
ця села Мизове Старовижівського 
району.

З’ясовано, що 28 липня 2015 
року обвинувачений під час спіль-
ного розпивання спиртних напоїв 
із односельчанином у ході кон-
флікту умисно завдав йому не мен-
ше семи ударів у голову  та понад 
35  ударів ножем у шию та груди.

У подальшому підліток, аби 
приховати злочин, сокирою роз-
членував труп убитого на 10 час-
тин, які помістив у поліетиленові 
пакети та викинув у вигрібну яму 
туалету. Дії неповнолітнього ква-

ліфіковано як умисне вбивство, 
вчинене з особливою жорстокістю 
(кримінальне правопорушення, 
передбачене п. 4 ч. 2 ст. 115 Кри-
мінального кодексу України). По-
дальшу його долю визначить суд, 
інформує прес-служба Волинської 
обласної прокуратури.

Довідково: відповідальність 
за вказаний злочин законодавець 
визначив у вигляді позбавлення 
волі на строк від 10 до 15 років 
або довічного позбавлення волі. 
Водночас, зважаючи на те, що до-
вічне позбавлення волі до осіб, які 
вчинили злочин у віці до 18 років, 
не застосовується, неповнолітньо-
му загрожує покарання до 15 ро-
ків ув’язнення, повідомляє прес-
служба прокуратури області.

Юлія Вусенко організувала 
луцьким школярам «день 
відкритих дверей» у міській раді

Орден Богдана Хмельницького вручили 
синові загиблого героя АТО полковника Юрія 
Цісарука

Поліція Тернополя 
затримала 
громадян, яких 
підозрюють 
в отруєнні 
військових

7 грудня п’ятьох мобілізованих 
із тернопільської військо-

вої частини госпіталізували до 
Львівського військового шпита-
лю з тяжким отруєнням.

Поліція Тернополя встано-
вила та затримала громадян, 
яких підозрюють у причетності 
до отруєння військовослужбов-
ців.

Як повідомляють у ГУ НПУ у 
Тернопільській області, затрима-
ні — подружжя, мешканці Тер-
нополя.

За інформацією відомства, ці 
громадяни виготовляли сурогат-
ний алкоголь з метилового спир-
ту у власній квартирі.

Вилучено всі докази. Прово-
диться досудове розслідування. 
Санкція статті передбачає по-
збавлення волі на термін від 5 до 
10 років.


