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Пошта пропонує зручну та вигідну послугу 
— «Кур’єрська доставка»

Військовий комісар Волині закликав 
родичів військовослужбовців бути 
толерантними 

Спрощено процедуру реєстрації прав 
на земельну ділянку 

У відділенні поштового зв’язку 
Луцьк-25 за адресою м. Луцьк, 

вул. Кривий Вал, 19 відкрито діль-
ницю «Кур’єрської доставки». Ця 
послуга надається в усіх відділен-
нях поштового зв’язку Волинської 
області. Нею можуть скористатися 
фізичні та юридичні особи. 

Приймання, забір і вручення 
поштових відправлень здійсню-
ється кур’єром удома в клієнта, 
в офісі, а також безпосередньо 
в дільниці «Кур’єрської достав-
ки». Прийняті до 16 год. пошто-
ві відправлення доставляються 
кур’єром адресату в межах облас-
ного центру того ж дня. Відправ-
лення, які надсилаються в Київ, 
Львів, Рівне, Житомир і до район-
них центрів Волинської області, 
доставляються адресату наступно-
го дня; до інших обласних центрів 

— за 1–2 дні. 
Крім того, на замовлення клі-

єнтів кур’єр може доставити на 
домашню адресу або в офіс пошто-
ві відправлення, які надійшли для 
доставки у звичайному порядку. 

Детальнішу інформацію про 
умови надання послуги й тари-
фи можна одержати в дільниці 
«Кур’єрської доставки» в м. Луць-
ку за телефонами (0332) 24-32-55, 
(067) 443-59-81 або в будь-якому 
відділенні поштового зв’язку та на 
сайті www.lutsk.ukrposhta.com. 

Отже, скористайтеся послуга-
ми «Кур’єрської доставки» за по-
мірними й доступними цінами та 
отримайте гарантовану доставку 
відправлень у всі точки України! 

Волинська дирекція 
УДППЗ «Укрпошта» 

Крим знижує ціни, 
щоб хоч якось привернути 
увагу туристів 
Вартість оренди житла в Криму впала приблизно 
у 2–2,5 разу. Власники нерухомості пішли на таке 
зниження через провальний туристичний сезон на 
півострові. Експерти також наголосили, що там зріс 
попит на купівлю нерухомості. Однак через добре не 
налагоджену систему купівлі-продажу кількість укла-
дених таких угод рівна нулю. Нагадаємо, що в Криму 
введено пеню за здачу житла в оренду. 

До України надійшов перший 
транш фіндопомоги від ЄС 
20 травня Євросоюз перерахував перший транш 
макрофінансової допомоги для України у роз-
мірі 100 млн євро (загальний її обсяг становитиме 
1,6 млрд євро). Про це під час селекторної наради 
повідомив віце-президент Європейської комісії 
Сійм Каллас. «Я надзвичайно радий підтвердити, що 
сьогодні відбулася виплата першої частини макро-
фінансової допомоги Україні у розмірі 100 млн євро», 
— повідомив Каллас. 

96%
стільки офісних працівників 
пліткують на роботі. Як свід-
чать результати опитування 
кадрового порталу HeadHunter, 
найпопулярніші теми — осо-
бисте життя співробітників і їх 
спілкування з керівниками. 
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Регіон

Шановні волиняни, жителі 
нашого прекрасного краю! 

Звернутися до вас мене змусила 
та обставина, що до Волинського 
обласного військового комісаріату 
останнім часом почали приходити 
дружини, матері та члени сімей 
військовослужбовців, які зараз 
служать у Збройних силах Украї-
ни. Родичі офіцерів і солдатів, які 
були призвані до війська під час 
часткової мобілізації, вимагають 
повернути мобілізованих додому. 
При цьому керівництво облвійсь-
ккомату звинувачують у тому, що 
ми начебто спеціально направи-
ли їхніх чоловіків і рідних на схід 
України. Насправді такі закиди є 
абсолютно безпідставними. 

Всі військові комісаріати об-
ласті під час часткової мобіліза-
ції сумлінно та віддано провели 
необхідну роботу, тому за раху-
нок жителів Волині та громадян 
із інших областей було повністю 
укомплектовано 51-у окрему ме-
ханізовану бригаду в місті Воло-
димирі-Волинському. Згодом ця 
бойова одиниця пройшла бойове 
злагодження на військовому по-
лігоні у Рівненській області. Через 
загострення ситуації у Луганській 
і Донецькій областях вищим ке-
рівництвом Генерального штабу 
Збройних сил України було при-
йнято рішення відправити части-
ну 51-ї механізованої бригади на 
схід України для захисту терито-
ріальної цілісності нашої держави.  

Такі обставини викликали 
бурхливу реакцію з боку деяких 
родичів військовослужбовців. 
Окремі з них почали висувати пре-
тензії: чому саме їхніх чоловіків 
туди направили? Також звучали 
вислови: чому призваних не від-
пустили після закінчення 45 днів 
часткової мобілізації? Прикро, що 
під час таких гучних заяв деякі 
громадянки на знак протесту по-

грожували себе спалити, побити 
вікна у приміщенні військкомату 
і навіть заподіяти шкоду родинам 
військовослужбовців військових 
комісаріатів, якщо не будуть вико-
нані їхні вимоги. 

Переживання жінок за своїх 
чоловіків цілком можна зрозуміти, 
та їхні абсурдні агресивні вчинки 
в багатьох моментах можуть при-
звести до кримінальної відпові-
дальності. Тому, з огляду на ситуа-
цію, закликаю всіх жінок і родичів 
військовослужбовців бути толе-
рантними та стриманими. 

Сьогодні Україна у небезпеці. 
Держава призвала ваших чолові-
ків і синів захищати територіальну 
цілісність країни, тобто виконува-
ти почесну і водночас священну 
місію — боронити Батьківщину 
від озброєних бандитів-сепара-
тистів і можливої агресії з боку 
Росії. На сьогодні по всій Украї-
ні мобілізовано тисячі чоловіків, 
у більшості з яких також є сім’ї, 
діти, незавершені справи вдома… 
Якщо кожен покине службу, то 
хто ж тоді захищатиме наш рідний 
край? Ваших дітей, батьків, братів, 
сестер? 

У складі військових частин 51-ї 
механізованої бригади, які були 
передислоковані до Донецької 
області, служить багато жінок, і 
ніхто з них не скаржиться на важ-
кі умови, труднощі та небезпеку. 
Чоловікам-військовослужбовцям 
також потрібно бути мужніми та 
сильними. Їхня служба для миру і 
спокою на українській землі, тому 
нікому не можна відступатися від 
поставлених завдань і слід із чес-
тю виконувати конституційний 
обов’язок перед своїм народом. 

З повагою 
військовий комісар Волинського 

обласного військового 
комісаріату 

полковник Олег ГАЛАК 

Служба безпеки України зафіксу-
вала вимагання й отримання ха-

бара заступником голови Державної 
служби з надзвичайних ситуацій. 

Встановлено, що 14 травня директор 
приватної комерційної фірми грома-
дянин Ч. у приміщенні службового 
кабінету заступника голови ДСНС 
Н. передав чиновнику неправомірну 
вигоду за сприяння у здійсненні під-
приємницької діяльності, зокрема за 
підписання актів прийняття в екс-
плуатацію систем протипожежного 
захисту ТРЦ у місті Луцьку. Про це 
повідомляє прес-служба СБУ. 

Частина хабара у розмірі близь-
ко 200 тисяч гривень була схована 
в портфелі під особистим столом 
чиновника у його службовому кабі-
неті. Загальна сума, яку вимагав по-

садовець, повинна була становити 
один мільйон гривень, решту під-
приємець мав передати найближчим 
часом. 

За матеріалами СБ України пра-
цівниками Дарницької військової 
прокуратури розпочато криміналь-
не провадження за ознаками кри-
мінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 5 ст. 368 КК України. 
Тривають слідчі дії. 

Справа перебуває під особистим 
контролем голови СБУ. Служба про-
довжує роботу в напрямку виявлен-
ня та припинення фактів корупції в 
органах державної влади. 

З 12 лютого цього року набрав 
чинності Порядок державної 

реєстрації прав на земельну ді-
лянку, що значно спростило про-
цедуру оформлення документів 
власникам паїв і сільськогосподар-
ським виробникам. 

Як розповів начальник ре-
єстраційної служби Головного 
управління юстиції у Волинській 
області Сергій Передон, сьогодні 
для проведення державної реє-
страції права оренди земельної 
ділянки заявник подає: заяву про 
державну реєстрацію прав і їх об-

тяжень (щодо іншого речового 
права); договір оренди земельної 
ділянки, укладений відповідно до 
законодавства, що діяло на мо-
мент його укладення (його копію, 
завірену відповідно до законодав-
ства); квитанцію про сплату дер-
жавного мита (51 грн); квитанцію 
про внесення плати за надання ви-
тягу (120 грн). 

За чотири місяці 2014 року 
державними реєстраторами реє-
страційних служб територіальних 
управлінь юстиції зареєстровано 
3800 прав оренди. 

На Волині депутати створюють 
воєнізовані формування 

Друге пленарне засідання 25-ї 
чергової сесії Волиньради поча-
лося зі скандалу: «Правий сектор», 
Самооборона Майдану та ветерани 
ВДВ не пустили на засідання депу-
тата обласної ради, екс-голову ОДА 
Бориса Клімчука. 

Як пояснив керівник волинсько-
го «Правого сектору» Павло Даниль-
чук, їм не подобається, що колишній 
губернатор, який представляв Пар-
тію регіонів у області, перебуває у 
сесійній залі. 

— Ми беремо під громадський 
контроль сесії обласної ради, — за-
значив Павло Данильчук. 

На захист Клімчука став лише 
один депутат — колишній перший 
заступник голови облради Юрій Ло-
бач. Він наголосив, що Бориса Клім-
чука депутатом обрала громада. І 
ніхто не має права перешкоджати 
йому виконувати свої обов’язки. 

— Ми повинні об’єднувати де-
путатський корпус, а не навпаки, 
— наголосив Лобач. — Як ми плану-
ємо будувати роботу сесії, якщо за 
рішенням однієї людини не впуска-
тимемо депутатів у залу? 

Відверто дивує позиція депу-
татів Волиньради: яким би не було 
їхнє персональне ставлення до екс-
очільника ОДА, та мовчки спосте-
рігати, як колегу не пропускають до 
сесійної зали, — це за межею здоро-
вого глузду й закону. Адже Бориса 
Клімчука до обласної ради обирали 
напряму по мажоритарному округу 
у Луцьку. А якщо молодим людям 
із «Правого сектору», Самооборо-
ни або ще якоїсь організації завтра 
не сподобається, як голосують Гузь, 
Блінова, Слабенко? Безмовно спо-
стерігатимуть, як і їх не пускають на 
сесію, не даючи виконувати свою де-
путатську роботу? 

До речі, був присутній у залі й 
нещодавно призначений прокурор 
Волинської області Анатолій Коцу-
ра. Він мовчки спостерігав, як Пав-
ло Данильчук із трибуни говорив, 
що «не пустив Клімчука на сесію, бо 
він йому не подобається». Реакції — 

ніякої. Тобто, виходить, усе, що ро-
бить «Правий сектор», — тепер пра-
вильно, навіть якщо це підпадає під 
статтю «перешкоджання здійсненню 
депутатської діяльності»? Знову ви-
біркове правосуддя? Тоді навіщо 
нам прокурор, вибори? 

Вже пізніше, у коментарі для 
офіційної програми «Вісник облас-
ної ради», визначився зі своєї пози-
цією голова представницького орга-
ну Волині Валентин Вітер. 

— На мою думку, такі дії — це є 
перешкоджання депутатській діяль-
ності, — сказав він. — Я вважаю, що 
кожен депутат, обраний до обласної 
ради, тим більше по мажоритарно-
му виборчому округу, представляє 
інтереси своїх виборців. Якщо є пи-
тання у громадськості до цієї особи, 
тоді треба збирати матеріали та пе-
редавати їх у правоохоронні органи. 
Я вважаю, у випадку, коли депутат не 
виконує своїх функцій, є юридичні 
можливості, щоб звільнити його від 
виконання депутатської діяльності, 
тобто відкликати його депутатський 
мандат, зібрати громадські слухання 
й висловити свої претензії. Якщо до 
депутата є якісь зауваження чи пре-
тензії, то їх треба висловлювати в 
межах чинного законодавства. 

ВОЛИНСЬКІ ДЕПУТАТИ 
ПІДТРИМАЛИ СТВОРЕННЯ 
«ПРИВАТНИХ» АРМІЙ 

Справжньою «зіркою» засідан-
ня минулого четверга став депутат 
і бізнесмен Василь Столяр. Він ого-
лосив кілька депутатських запитів: 
щодо бездіяльності правоохорон-
них органів за фактом рейдерсько-
го захоплення приватного підпри-
ємства «Флора» та функціонування 
російських банківських установ на 
території Волинської області. Депу-
тати підтримали ці запити. Потім 
Василь Столяр попросив колег про-
голосувати ще й за Звернення до 
Верховної Ради якнайшвидше при-
йняти Закон України «Про Народ-
не ополчення «Резервістська армія 
України». Мовляв, «низка громадян 

нашого краю — військові у відставці 
та військовозобов’язані різного віку 
— мають великий досвід військової 
служби, досвід участі в бойових діях, 
але не підпадають під перші черги 
мобілізаційного призову, хоча готові 
допомогти регулярній армії у захисті 
територіальної цілісності держави. 
Відповідно, їм треба створити такі 
умови». 

Депутат Олександр Свирида на 
це зауважив, що в країні на сьогод-
ні є достатньо офіційних збройних 
формувань, куди можуть піти слу-
жити добровольці. 

— Навіщо створювати непрофе-
сійні підрозділи, коли навіть профе-
сіоналів розстрілюють? — поставив 
запитання Свирида. 

Василь Столяр йому відповів, що 
це приватна ініціатива. Вже 70 про-
фесіоналів виявило бажання взяти у 
руки зброю. Причому гроші їм пла-
титимуть бізнесмени, а не держава. 
Зокрема, депутат натякнув на персо-
нальну участь. 

І тут зал ніби почав прозрівати, 
що, по суті, йдеться про узаконення 
приватних армій олігархів. 

Обранець громади Віктор Про-
копчук так прямо і сказав: народне 
ополчення за приватні гроші — це 
початок створення приватних ар-
мій. Куди ми так зайдемо? 

Депутатка Валентина Блінова 
в свою чергу підтримала Столяра, 
мовляв, народне ополчення — це 
ініціатива кандидата у Президенти 
Юлії Тимошенко. Такого аргумен-
ту крити було нічим, і мінімальною 
кількістю необхідних голосів Звер-
нення прийняли. 

НА ВОЛИНІ БУДЕ 
СВІЙ БАТАЛЬЙОН 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ 

На цьому ж пленарному засідан-
ні депутати обласної ради, прийняв-
ши зміни до бюджету, узаконили ще 
одне воєнізоване формування — 
перший батальйон територіальної 
оборони. На нього виділили з бю-
джету 2,2 мільйона. Як сказав голо-
ва ОДА Григорій Пустовіт, військова 
одиниця повинна бути сформована 
вже за тиждень. На момент виходу 
номера у друк 20 травня про деталі 
формування цього батальйону нічо-
го не було відомо. 

Наразі можемо лише сказати, що 
він діятиме у складі Збройних сил 
при Міністерстві оборони України 
і буде виконувати функції територі-
альної оборони, охорони державно-
го кордону та стратегічних об’єктів, 
а також забезпечення діяльності ор-
ганів державної влади. 

До того ж депутати підтрима-
ли пропозицію збільшити кошти 
управлінню СБУ на закупівлю спе-
цобладнання для проведення анти-
терористичних операцій на 200 ти-
сяч гривень. 

Сесія продовжить свою роботу. 
Наталка СЛЮСАР 

Київському чиновнику давали мільйон гривень за дозвіл відкрити 
торгово-розважальний центр у Луцьку 


