Львівська пошта вкрала більше
мільйона на ремонті поштових
відділень
За бюджетні гроші повинні були відремонтувати два
районних відділення поштового зв’язку Львівської області.
Вартість робіт склала 1,7 млн гривень. Однак керівництво
пошти з підрядниками і субпідрядниками вирішили провернути аферу з цими договорами. Вони затвердили акти з
неправдивими відомостями про виконані роботи і в такий
спосіб привласнили та поділили понад 1 млн гривень. Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 КК України.

Указ про
демобілізацію набув
чинності
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На стільки відсотків впав обсяг торгів цінними паперами. Про це йдеться в повідомленні Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку. Згідно
з повідомленням, станом на 29 лютого 2016 року
капіталізація лістингових компаній становила 36,23
млрд гривень.

Волинь потопає в смітті
Люди викидають сміття, де їм заманеться

К

оли весною їдеш просторами
рідної Волині, то через вікно
маршрутки око милується пейзажами природи, та ці пейзажі не
гармонійні, а зіпсовані картинами
рукотворного свинства. Усі узбіччя
доріг всіяні сміттям. Але не лише на
дорогах повно сміття, ним встелені
береги рік, озер, ліси і, здається, усі
місця, по яких ступає нога людини.
Незважаючи на те, що на Волині
експлуатується 11 полігонів твердих
побутових відходів та виділено 537
місць для складування сміття, наші
люди вивозять відходи по лісосмугах та викидають на узбіччя доріг.
Втім, низька культура мешканців
краю, які не живуть за принципом:
чисто не там, де прибирають, а там,
де не смітять, — це один бік медалі.
Інший бік — це брак елементарних
сміттєвих контейнерів у містах та
відсутність системи вивезення сміття в селах. Лише в 10% сіл області
налагоджене збирання та вивезення
сміття на полігони. У решті ж випадків селяни викидають сміття, де їм
заманеться.
У минулому році група небайдужих активістів прибрала парк у селі
Заріччя Володимир-Волинського району. З парку було вивезено кілька
«МАЗів» зі сміттям. А хто його туди
роками зносив і перетворював відпочинкову зону на сміттєзвалище?
Ті ж активісти влітку розклеїли

по Володимирі-Волинському, у місцях найбільшого скупчення людей,
наклейки із закликом до чистоти та
з проханням не смітити. За якийсь
тиждень-другий ці всі наклейки
було здерто.
Допоки одні прибирають і закликають до чистоти — інші на постійній основі смітять, де завгодно,
ніби забуваючи, що їхнім нащадкам
ще після них жити. Бачили б ви,
яких масштабів набрало вивезення
сміття в район колишньої шахти № 8
під Нововолинськом! Це вже другий
полігон твердих побутових відходів
міста. Тут є все — від пляшок, старих вікон, будівельного сміття — до
«озер» застиглого бетону після миття бетономішалок та куп темних,
піщаних відходів невідомих сполук.
І винних ніхто не шукає, і штрафів
не накладає, а купи сміття нагромаджуються і нагромаджуються.
Ми не шведи, у яких програма переробки побутових відходів
в електрику та енергію для обігріву
набрала таких обертів, що на звалища країни відправляється тільки
4% сміття. Наші сміттєзвалища заповнюються дуже швидко, і це при
тому, що на Волині 25 комунальних
підприємств займаються збором
сміття, маючи для цього 64 одиниці
спецтехніки. До речі, ця техніка зношена на 85%. Та навіть маючи більше техніки і централізовано звозячи

сміття в одне місце, ми його не переробляємо. Проблема утилізації сміття в нас «на нульовому старті», і це
при тому, що 40% твердих побутових відходів в Україні містять скло,
папір, пластик, тобто можуть іти на
переробку.
У таких країнах, як Німеччина,
Швейцарія, Велика Британія, помітили, що якість послуг зі збирання
та утилізації відходів підвищується
паралельно з розвитком бізнесу з переробки сміття на вторинну сировину. У нас же про заводи з переробки
сміття тільки балакають, і то час від
часу, а поки чиновники балакають
— гори сміття виростають.
Пригадалася мені одна історія.
Мою подругу в Німеччині, коли та
поїхала туди на заробітки, відучили
і смітити, і палити цигарки. Одного
разу, їдучи трасою, вона через вікно
автівки викинула недопалок. Через
кілька днів отримала «лист щастя»
від німецької поліції, тільки її не вітали, а просили сплатити солідний
штраф за викинутий недопалок. І ще
й фото того, як вона викидає недопалок, на згадку прислали…
У нас же сміття роками безкарно
викидають на узбіччя доріг — і діла
до того ні чиновникам, ні тепер уже
поліції, немає. Коли їдеш трасою з
Володимира-Волинського до Нововолинська, то здається, що пересікаєш сміттєзвалище. І з кожним роком
ситуація лише погіршується.
Щодо чиновників, то деякі з них
власним прикладом беруться показувати, як потрібно прибирати. У
часи, коли Володимир-Волинським
районом керувала помаранчева команда, був кинутий клич прибрати
найбільш засмічені ділянки узбіч
по вже згаданій трасі. Нагребли
держслужбовці тоді кілька десятків
мішків сміття. Певно, команді порошенківців теж пора виходити на
суботник, тим більше, що на Волині
щорічно проходить акція «За чисте
довкілля». У минулому році, під час
проведення акції, виявлено та ліквідовано 1 137 стихійних сміттєзвалищ.
На жаль, жодними суботниками
та акціями «За чисте довкілля» не
очистиш свідомість безкультурних
громадян, для яких норма — викидати сміття на ходу через вікно автомобіля. Головне, аби в салоні нехлюя
було чисто.
Тож, перш ніж виходити на суботник з граблями та віниками, —
варто провести генеральне прибирання у власних головах.
Ярослава ВОЗНЮК

Волиняни можуть передати показання газового лічильника
через SMS

Д

ля спрощення подання показань
газового лічильника ПАТ «Волиньгаз» запровадив для клієнтів
можливість передачі даних приладів
обліку за допомогою SMS на короткий номер 7104. На такі повідомлення споживачі відразу отримають
автоматичну відповідь-підказку чи
вірним є формат надісланого повідомлення та чи потрапили показники в систему.
З 28 березня волиняни мають
можливість надсилати показники
лічильників відправивши коротке
SMS-повідомлення на номер 7104,
який є єдиним номером для всіх
споживачів природного газу та призначений саме для прийому SMSповідомлень. Відомості, передані за
допомогою SMS, відображатимуться в особовому рахунку протягом
трьох днів.
Усе, що необхідно вказати
споживачеві, — номер рахунку
та показання лічильника у форматі: ХХХХХХХХХХ ХХХХХ, де
ХХХХХХХХХХ — 10 цифр розра-

хункового рахунку та ХХХХХ — показання лічильника (до 5 цифр).
Вартість SMS — згідно з тарифом
мобільного оператора.
Після відправлення повідомлення споживач автоматично отримує
відповідь: «Ваші показники прийняті та оброблені. Дякуємо».
Якщо клієнт отримав відповідь
«Неправильний формат», це означає, що показники, які він надіслав,
вказані з помилкою (наприклад, неправильно введений особовий номер). У такому випадку необхідно
повторити спробу, або передати їх
іншим способом:
• через Особистий кабінет на
сайті 104.ua;
• зателефонувавши до Контактцентру за номером (0332)-280-104;
• надіславши повідомлення з зазначенням адреси та номеру особового рахунку на електронну адресу
contact@vl.104.ua.
Аби уникнути непорозумінь із
нарахуваннями та розбіжностей із
реальними показниками лічильни-

ка, їх потрібно фіксувати станом на 1
число, оскільки рахунок формується
за повний місяць.
Передавати показники за попередній місяць споживач повинен
самостійно, протягом п’яти днів із 1
по 5 число — бажано 3 або 4 числа. У
разі відсутності показників лічильника від споживача, газорозподільна компанія повинна провести для
нього розрахунок «автоматично».
Згідно з Кодексом газорозподільних
систем, такий рахунок формуватиметься на рівні планового місячного
об’єму споживання на відповідний
період, виходячи із групи споживання, до якої віднесено споживача.
Попри те, що 2 та 3 число квітня
припадає на вихідні, волиняни можуть спокійно подавати показання
лічильника в ці дні, адже Контактцентр компанії (0332) 280-104 працює без вихідних із 8.00 до 20.00.
Окрім того, відтепер волинянам не
потрібно чекати відповіді оператора
для подачі показань.

Указ про звільнення в запас військовослужбовців, призваних під час
четвертої хвилі часткової мобілізації,
набув чинності. Документ опублікований у газеті «Урядовий кур’єр» за
вівторок, 29 березня. У запас буде
звільнено 45 тисяч військовослужбовців.
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Актуально

Військовослужбовців, які самовільно
залишили військову частину, але згодом
пішли на «контракт», не притягатимуть до
відповідальності

Н

і для кого не секрет, що серед
мобілізованих
військовослужбовців вистачає так званих
бігунів. Тобто тих осіб, котрі самовільно залишили військові частини. Зрозуміло, що такі дії розцінюються як серйозне порушення.
А тому передбачена й відповідальність.
Одначе тих, хто в результаті
вирішив укласти контракт на військову службу, але не вчиняв тяжких злочинів, притягувати до відповідальності не будуть.
— У той час, коли керівництво
Збройний сил України вживає заходів щодо залучення свідомих та
мотивованих громадян на військову службу, є й проблеми, пов’язані
з військовослужбовцями, які
самовільно залишили військові
частини, — розповів військовий
комісар Волинського обласного
військового комісаріату Роман
Кулик. — Волинська обласна державна адміністрація та керівники
силових структур Волинської області зацікавлені в налагодженні
роботи з вищезазначеною категорією осіб. Зокрема, надаючи їм
можливість проходження військової служби за контрактом у лавах
Збройний сил України.
Тому командування оперативного командування «Захід»,
Волинський обласний військовий
комісаріат готові сприяти налагодженню механізму укладання
контракту з особами, щодо яких
здійснюється кримінальне провадження — його автоматично
закривають за умови підписання
контракту на проходження військової служби в Збройних силах
України.
Наявність ряду кримінальних
проваджень стосовно військовослужбовців підтверджує військовий прокурор Луцького гарнізону
Євген Давидов:
— Слідчі прокуратури гарнізону з метою всебічного, повного та
неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення працюють індивідуально з
кожним військовослужбовцем задля встановлення об’єктивних обставин, викладених у повідомленнях як командування військової
частини, так і рівненського загального відділу військової служби
правопорядку. Жодного військовослужбовця, який добровільно
прибув до військової прокуратури

Луцького гарнізону, затримано не
було. І навіть не ставилося питання про його затримання взагалі, а
навпаки — прокуратура роз’яснює
порядок надання доказів у разі їхньої наявності, які спростовують
факт самовільного залишення військової частини.
Варто зазначити, що прокуратурою були встановлені такі факти, котрі свідчили — ряд військовослужбовців помилково занесли
до списків тих, які самовільно
залишили військову частину. У
таких випадках відповідні кримінальні провадження закривали.
Загалом упродовж 2014 та 2015 років закрили 20 кримінальних проваджень стосовно 137 осіб.
Нагадаємо, що обласний військовий комісаріат здійснює набір на військову службу за контрактом віком від 18 до 60 років.
Громадяни, які виявили бажання
укласти контракт, подають заяви
до військових комісаріатів за місцем перебування на військовому
обліку або реєстрації місця проживання, а військовослужбовці
строкової служби — рапорти на
ім’я командирів військових частин
із проханням прийняття їх на військову службу за контрактом.
Строки укладання контрактів
для осіб офіцерського складу становить 3 роки, для осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу — від 3 до 5 років. У
разі, якщо військовослужбовець
строкової служби відслужив не
менше 11 місяців, він має право укласти контракт на 6 місяців
або до кінця особливого періоду.
Такий же контракт може укласти
демобілізований, який був призваний у Збройні сили України за мобілізацією та звільнений у запас.
— Держава значно посилила
соціальний захист військовослужбовців, — наголошує військовий
комісар Волинського обласного
військового комісаріату Роман
Кулик. — Наразі розмір грошового забезпечення дорівнює 7 тисяч
гривень. Волинська обласна державна адміністрація та районні
адміністрації ініціювали надання
матеріальної допомоги громадянам, які уклали контракти в 2016
році, на суму від 3 до 10 тисяч гривень. Хочу наголосити на тому, що
майбутні контрактник має право
обирати місце служби як за видом
чи родом військ, так і географічно.

Квартири від забудовника в житловому комплексі

«ГОСТИННИЙ ДІМ»
«Гостинний дім» – це сучасний чотирьохповерховий будинок на 19 квартир,
що будується в зеленій зоні Луцька по вул. Гостинній. Планування одно-, дво- і
трикімнатних квартир продумане до найдрібніших деталей. В кожному
помешканні встановлене індивідуальне опалення. На огородженій території
комплексу передбачений зручний паркінг, гаражі та господарські приміщення. Під’їзд до будинку асфальтований, поряд знаходиться зупинка громадського транспорту, магазини, аптека. Будівництво розпочато навесні 2015 року і в
кінці 2016 року відбудеться здача будинку в експлуатацію.

www.gd.volyn.ua
(050) 517-60-46
(097) 873-78-76

Декларація про початок будівництва
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