
Минулого тижня з робочим візитом 
у Луцьку перебували керівники 
ОСББ, представники виконавчого 
комітету, керівники структурних 
підрозділів та депутати Сумської 
міської ради на чолі з Сумським 
міським головою Олександром Ли-
сенком. Делегація вивчала досвід 
нашого міста щодо впровадження 
заходів з енергозбереження в 
багатоквартирних будинках та 
сприяння міської влади в створенні 
ОСББ, адже Луцьк є лідером щодо 
розвитку місцевих програм під-
тримки населення та роботи в жит-
лово-комунальному господарстві. 
Захід відбувся в рамках проекту IFC 
«Енергоефективність у житловому 
секторі України».

Гості мали нагоду познайомити-
ся з роботою департаменту «Центр 
надання адміністративних послуг 
у місті Луцьку». Директор депар-
таменту Лариса Карп’як розповіла, 
що в ЦНАПі можна отримати понад 
300 адміністративних послуг. Вони 
надаються виконавчими органами 
Луцької міської ради, структурними 
підрозділами Волинської обласної 
державної адміністрації, територі-
альними органами міністерств та 
інших центральних органів вико-
навчої влади. Гості мали можливість 
побачити, як у ЦНАПі працює до-
звільний центр, адміністративний 
відділ, відділ звернень громадян, 
група оперативного реагування 
«15-80». Щоденно тут обслуговують 

близько 900 громадян. Колектив 
ЦНАП намагається працювати про-
фесійно й оперативно, розширюючи 
сферу послуг. Наприклад, декларації 
тут мають можливість отримувати 
жителі Волинської області, а закор-
донні паспорти — мешканці з різних 
областей України. Центр надання 
адміністративних послуг у місті 
Луцьку постійно вдосконалює свою 
роботу, забезпечує прозору проце-
дуру подання документів, скорочен-
ня термінів розгляду та прийняття 
рішень, зокрема, восени 2014 року 
тут почав функціонувати окремий 
веб-портал адміністративних по-
слуг м. Луцька. Через мережу Інтер-
нет забезпечується дистанційний 
доступ суб’єктів звернень до повної, 
актуальної та достовірної інформа-
ції.

Потім у залі засідань ЦНАПу 
сумчани мали можливість поспілку-
ватися з Луцьким міським головою 
Миколою Романюком, його першим 
заступником Тарасом Яковлевим, 
головою ради голів ОСББ міста 
Луцька Романом Бондаруком, голо-
вою правління асоціації ОСББ «Лу-
чани» Юлією Сабатюк. 

Микола Романюк привітав учас-
ників делегації з Сум у нашому гос-
тинному місті. «Добре, що ми зу-
стрічаємося, спілкуємося, адже це 
спілкування буде взаємно корисним. 
Саме завдяки злагодженій роботі 
міського голови, депутатського кор-
пусу, виконавчого комітету міської 
ради, територіальної громади вда-

лося досягти хороших результатів у 
діяльності Центру надання адміні-
стративних послуг у місті Луцьку та 
в створенні ОСББ. Ми підтримуємо 
створення ОСББ, адже на теперіш-
ній час це — найефективніша форма 
господарювання», — сказав Микола 
Романюк. Він розповів, що в Луцьку 
ефективно працює Програма спри-
яння діяльності ОСББ на території 
міста, головною метою якої визна-
чено забезпечення умов створення 
та сталого ефективного функціону-
вання ОСББ, проведення капіталь-
них ремонтів у будинках ОСББ при 
співфінансуванні та Програма від-
шкодування відсоткових ставок за 
залученими кредитами. 

За словами міського голови, 
ОСББ також можуть брати участь у 
Програмі підтримки ініціатив жите-
лів міста Луцька. Бюджет Програми 
— 500 тис. грн щорічно.

З презентацією «Луцьк вартий 
уваги» виступив перший заступ-
ник міського голови Тарас Яковлев. 
Він поінформував про економічний 
розвиток міста, залучення інвести-
цій, експорт-імпорт, будівництво, 
енергозбереження тощо. Він деталь-
ніше зупинився на енергоощадних 
заходах у житлово-комунальному 
господарстві, залученні коштів між-
народних інституцій, зокрема, НЕ-
ФКО («Північна екологічна фінан-
сова корпорація») та ЄБРР. Розповів 
про проект модернізації системи 
централізованого теплопостачання 
міста Луцька. На реалізацію проек-
ту місто отримало 10 млн євро кре-
дитних коштів на вигідних умовах 
та 4 млн євро грантових коштів від 
фонду.

Про досвід Луцька в організації 
роботи ЖКГ, впровадження місце-
вих програм підтримки ОСББ, виді-
лення коштів на капітальний ремонт 
багатоквартирних будинків, вза-
ємодію влади та громади доповідала 
Юлія Сабатюк. 

Олександр Лисенко подякував 
лучанам за досвід, за можливість по-
бачити всі об’єкти, які вони запла-
нували. «Луцьк є прикладом у ство-
ренні ОСББ та ЦНАПу не тільки для 
нас — сумчан, а й для України», — 
сказав він.

Під час перебування в Луцьку 
гості відвідали об’єкти, де активно 
впроваджуються енергоефективні 
заходи. Оглянули три багатоквар-
тирні будинки, КЗ «Луцька гімназія 
№ 21 імені Михайла Кравчука», по-
бували на полігоні твердих побуто-
вих відходів у селі Брище.
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Поліція розшукує 
громадянина Грузії за 
підозрою в розбої
На Волині поліція розшукує Мамедова 
Мамеда Умбатовича, 1986 року народження, 
без постійного місця проживання. 
Розшукується за розбій, поєднаний з 
проникненням у житло. Якщо відома будь-
яка інформація про місцезнаходження 
цієї людини, телефонуйте: 0661376050, 
0673322072 або 102.

Мати вбила своїх синів і намагалася 
вкоротити віку собі

На залізничному вокзалі 
в Києві виявили сім 
мішків з наркотиками
За попередніми відомостями це — «насвай», 
ввезений до столиці для розповсюдження 
серед молоді. Дрібні кульки зеленого 
кольору при вживанні на декілька хвилин 
вводять споживача в стан ейфорії. Речовину 
правоохоронці направили на експертизу. 
Загальна вага вилученого — більше 200 
кілограмів.

Микола РОМАНЮК:
ОСББ на сьогодні — 
найефективніша форма 
господарювання

Власникам Карти поляка буде простіше 
отримати польське громадянство

У Путіна роман із екс-дружиною медіамагната Руперта Мердока

У зоні АТО за добу за вживання алгоголю
затримано 48 військових

На Прикарпатті в селищі Вер-
ховина мати вбила двох своїх 

синів. Правоохоронці припуска-
ють, що жінка намагалася вкоро-
тити віку й собі, оскільки порізала 
вени на руках та ногах. 

У суботу ввечері 30-річна Ган-
на Проданюк зачинилася в своїй 
хаті з обома синами. Усю неділю 
надвір ані вона, ані діти не вихо-
дили. Чоловік час до часу стукав та 
телефонував. Та дружина відпові-
дала за сина, не впускаючи до хати. 
Двері Проданюк відчинила тільки 
в неділю ввечері. Тіла дітей та за-
кривавлену жінку в хаті знайшов 
чоловік, який наразі перебуває в 
стані шоку. Правоохоронці при-
пускають, що дітей жінка отруїла. 
Однак причини з’ясувати не мо-
жуть, оскільки в своїй прощальній 
записці Проданюк нічого не пояс-
нила, а лише попрощалася. Крім 
того, сама мати наразі перебуває 
в психіатричній лікарні. «У будин-

ку вилучені медикаменти, отруйні 
речовини. Експертиза триває. Чим 
саме отруїлися діти — сказати 
наразі неможливо», — поясни-
ла керівник сектору управління 
превентивної діяльності ГУНП в 
Івано-Франківській області Алла 
Бойчук. Втім, родичі припускають, 
що трагедія могла статися через 
відсутність грошей. Залишаючись 
офіційно в шлюбі, подружжя вже 
не жило разом. Більш того, мо-
лодшого сина жінка народила від 
іншого. Після цього законний 
чоловік припинив фінансувати 
матір-убивцю. Утім, місцеві меш-
канці та сусіди жінки не можуть 
досі повірити в подвійне вбив-
ство, оскільки Проданюк була 
хорошою матір’ю обом синам. За 
фактом убивства дітей поліція від-
крила кримінальне провадження. 
Якщо жінку визнають осудною, 
їй загрожує щонайменше 12 років 
ув’язнення.

Сейм Польщі затвердив спро-
щення процедури оселення 

в країні для власників Карти по-
ляка. Польські депутати одного-
лосно прийняли зміни до закону 
про Карту поляка, запропоновані 
сеймовою Комісією у справах кон-
тактів із поляками за кордоном, 
повідомляє «Польське радіо».

Доповідач комісії, член партії 
«Право і справедливість» Міхал 
Дворчик, повідомив, що зміни до 
закону скеровані до поляків, котрі 
мешкають у країнах колишнього 
Радянського Союзу, до тих, котрі 
хочуть приїхати до Польщі на по-

стійне проживання.
«Ми створюємо для них таку 

можливість, більше того — ми 
дамо їм можливість дуже швидко 
отримати польське громадянство. 
А впродовж першого найважчого 
адаптаційного періоду польська 
держава забезпечить їх підтрим-
кою, аби вони могли відчути себе 
тут, як вдома», — додав депутат 
«Права і справедливості».

Зміни до закону дають також 
підстави для евакуації та надання 
ефективної допомоги власникам 
Карти поляка в ситуаціях загрози 
життю та здоров’ю.

Західні ЗМІ сьогодні пишуть про 
особисте життя Володимира Пу-

тіна, а саме — про ймовірний роман 
російського Президента з колиш-
ньою дружиною медіамагната Рупер-
та Мердока Венді Денг. Видання Us 
Weekly подає цю історію як «чутки, 
які циркулюють у коридорах влади, 
від Вашингтона до Європи і Азії».

Як стверджується в статті, Денг і 
Путін зустрічаються і в них «все сер-
йозно». Автор матеріалу зазначає, 
що розмови про цей таємний роман 
поширюються вже не перший рік: ні-
бито чутки пішли ще з тих пір, коли 
спочатку Денг, а потім і Путін, ого-
лосили про свої розлучення (нагада-
ємо, Венді розлучилася з Рупертом 
Мердоком у 2013 році, Володимир 
Путін про розлучення з дружиною 
Людмилою оголосив роком пізніше).

Відзначається, що представни-
кам преси ще не доводилося бачити 
Венді та Володимира разом, але екс-

дружину Мердока недавно помітили 
на яхті Романа Абрамовича, який, як 
мовиться в статті іншого видання — 
Daily Mail, є другом Путіна і в січні 
подарував йому яхту за 35 мільйонів 
доларів.

47-річна Венді Денг прожила в 
шлюбі з Рупертом Мердоком 14 ро-
ків. Кажуть, що на розлучення біз-
несмен подав, запідозривши дружи-
ну в зраді — причому з британським 
Прем’єр-міністром Тоні Блером. 
Представник Блера офіційно спрос-
тував у пресі цю інформацію.

Зараз Мердок, як відомо, одру-
жений з колишньою топ-моделлю і 
екс-коханою Міка Джаггера Джеррі 
Холл.

Венді Денг родом із Китаю, у 
США вона отримала економічну 
освіту, після чого стала займатися 
бізнесом, працюючи в сфері теле-
бачення та Інтернету. Шлюб із Ру-
пертом Мердоком для Венді став 

другим. Перший раз вона вийшла 
заміж незабаром після того, як в кін-
ці 80-х приїхала в США за студент-
ською візою і жила в американській 
сім’ї Джейка та Джойс Черрі. За ін-
формацією преси, чоловік закрутив 
роман з китайською студенткою, яка 
молодша за нього на 30 років. У 1990 
році вони одружилися — правда, 
через два з половиною роки розлу-
чилися. За словами Джейка, Венді 
знайшла собі іншого чоловіка.

Речник Генштабу ЗСУ Владислав 
Селезньов в ефірі «Громадсько-

го» розповів про порушення вій-
ськової дисципліни у лавах Зброй-
них сил.

«Ця статистика достатньо 
складна, є певна частина військо-
вослужбовців, які отримують по-
ранення не під час бойових дій. 
Ми враховуємо ці фактори. З 
одного боку, рівень професійної 
майстерності і підготовленості 
особового складу значно зріс у 
порівнянні з минулим роком, тим 
більше, з позаминулим роком, але 
ніхто не виключає людський фак-
тор, і так само, як армія є зрізом 
українського суспільства, у нас 
чимало проблем, пов’язаних з пи-
таннями військової дисципліни, 
вони є. Для того, щоб ці питання 
владнати, працюють у тому числі й 
мобільні групи, які призначаються 
від Генерального штабу», — сказав 
Селезньов.

Речник Генштабу також розпо-
вів про проблему вживання алко-
голю серед військових:

«Так само питання вживання 
спиртних напоїв, і ця робота так 
само є. Робити вигляд, що цієї 

проблеми у ЗСУ (в тому числі і в 
підрозділах, які знаходяться в зоні 
АТО), немає — це просто непри-
пустимо».

«Щодо покарань, є статистика 
за одну лише добу: протягом доби 
в зоні АТО затримано за вживан-
ня всіх видів спиртних напоїв, у 
тому числі й пива, 48 військовос-
лужбовців, на яких складено адмі-
ністративні протоколи, а на решті 
території України за вживання ал-
коголю затримано 43 військовос-
лужбовці», — сказав Селезньов.

Таке адміністративне право-
порушення тягне за собою по-
збавлення премії, зазначив речник 
Генштабу.

«Це дуже відчутно, тому що 
80% грошового забезпечення вій-
ськовослужбовців складає премія. 
Якщо премія множиться на нуль, 
то і відповідно грошове забезпе-
чення стає достатньо низьким у 
порівнянні з тією сумою, яка мо-
гла би бути у військовослужбовця, 
якщо б він дотримувався норм і 
правил не лише людської моралі, 
а й порядку несення військової 
служби», — розповів Селезньов.


