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На Волині затримали банду, 
яка чинила розбійні напади
Чотирьох зловмисників із Житомирщини, які, засто-
совуючи вогнепальну зброю, здійснювали розбійні 
напади, затримали волинські правоохоронці. Тікаючи 
від працівників міліції, розбійники стріляли та пошко-
дили два службові авто. Зловмисники скоїли 4 розбій-
ні напади на території Тернопільської, Житомирської 
та Волинської областей. Керівником злочинного угру-
пування був 45-річний уродженець Коростенського 
району Житомирщини, який уже 6 разів притягувався 
до кримінальної відповідальності. 

Працівники Пенсійного 
фонду презентували бійцям 
«Світязя» зимове взуття 
До обласного управління внутрішніх справ Волині 
завітали представники обласного Пенсійного фон-
ду на чолі з Петром Філіпчуком і головою обкому 
профспілки працівників Пенсійного фонду Іваном 
Єрком, щоби матеріально підтримати бійців роти 
патрульної служби міліції особливого призначен-
ня «Світязь» і передати правоохоронцям 50 пар 
зимового взуття. 

У Кам’янці-Подільському комунальники 
накреативили «вишиване» перехрестя 

Вишиванка на асфальті у центрі 
міста — такий майстер-клас із 

благоустрою доріг влаштували ту-
тешні комунальники. 

Ідея «вишити» хрестиком пе-
рехрестя народилась у департа-
менті ЖКГ Кам’янець-Подільської 
міської ради. Про це на своїй сто-
рінці у «Фейсбуку» написав за-
ступник Кам’янець-Подільського 
міського голови Сергій Бабій. 

Вартість креативного пере-
хрестя не змінилася від того, що 
воно стало не одноманітним сірим, 
а кольоровим. А ось тривали робо-

ти на три дні довше, як планувало-
ся. Та складніше, зі слів зама мера, 
було не придумати оригінальне 
оформлення, а переконати брига-
ду, яка здійснювала благоустрій, 
«вишивати» на асфальті. 

«Фото і відео вишиванки на 
перехресті за останні два дні по-
дивилося близько 20 тис. в «Од-
ноклассниках». Тільки перепо-
стів більше 4 тис., понад сотня 
коментарів. Нам приємно, що 
Кам’янець-Подільський взнають і 
по перехрестях», — написав Сер-
гій Бабій. 

Чемпіонат міста виходить на фінішну 
пряму 

У неділю відбувся черговий матч 
чемпіонату міста серед ама-

торських команд сезону 2014. 
На полі стадіону СНУ імені 

Лесі Українки зустрічалися сусіди 
по турнірній таблиці — команди 
«Магніт» і «Волинь А». Гра обіця-
ла бути цікавою, адже втрата ко-
мандами очок на фінішній прямій 
могла стати фатальною для них у 
розподілі місць чемпіонату. 

«Волинь А» на матч зібра-
ла свій бойовий склад і була на-
лаштована лише на перемогу. З 
перших хвилин гри «хрестоносці» 
почали шукати шляхи до воріт су-
перника. Також поодинокі випади 
на ворота Сергія Чабана робили і 
магнітівці, які першими могли від-
крити рахунок. Проте спрацювало 
футбольне правило «якщо не заби-
ваєш ти, то забиває суперник». На 
восьмій хвилині Роман Максимюк 
(«Волинь А») відкриває рахунок. 
Окрилені успіхом, колишні «зір-
ки» Волині йдуть уперед, і на двад-
цятій хвилині Роман забиває дру-
гий м’яч. Із рахунком 2:0 команди 
пішли на перерву. 

У другому таймі, зробивши 
низку замін, «хрестоносці» зно-
ву домінували з перших хвилин 
і більшу частину часу проводили 
на половині суперника. На 51-й 
хвилині навісну передачу замикає 
головою Альберт Шахов — 3:0. 
На 54-й хвилині глядачі побачили 
красивий гол у виконанні Віктора 
Мацюка. А  остаточну  крапку  в 

грі, на 62-й хвилині після чергової 
подачі кутового, ставить Олек-
сандр Чабан, забивши ефектний 
м’яч головою. Отже, кінцевий 
рахунок гри 5:0, і «Волинь А» за-
кріплюється на другій сходинці 
турнірної таблиці, а «Магніт» за-
лишається на третій. Лідерство в 
чемпіонаті надалі утримує МА-
РАДО, в активі якої 37 очок після 
14 матчів. 

У списку бомбардирів сталися 
зміни. Віктор Мацюк («Волинь А») 
наздогнав Миколу Дяка (40-й), і 
вони з 19 забитими голами очолю-
ють список снайперів чемпіонату 
сезону 2014. По 13 забитих м’ячів 
у Віталія Бондарука (МАРАДО) і 
Богдана Гринчука (40-й). 

Усі захисні споруди у Луцьку 
приведуть до належного стану 
Минулого тижня Луцький міський 
голова Микола Романюк провів 
нараду з керівниками житлово-ко-
мунальних підприємств, установ та 
організацій міста, на балансі яких 
перебувають захисні споруди. Він 
наголосив на необхідності приве-
дення їх до належного стану, адже 
стан у країні залишається склад-
ним, тому потрібно подбати про 
безпеку лучан. На сьогодні жителі 
не знають, де розміщені укриття, 
куди за непередбачуваних обста-
вин можна сховатися. 

Начальник управління міськра-
ди з питань надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту населення 
Юрій Кирилюк поінформував при-
сутніх, що на сьогодні фонд захис-
них споруд міста налічує 125 споруд, 
із яких 62 сховища, 13 протираді-
аційних укриттів, 22 приміщення 
для пристосування під протира-
діаційні укриття, 28 підвальних та 
інших приміщень. Усі вони можуть 
вмістити 32 тисячі громадян. Зви-
чайно, цього недостатньо для всього 
населення міста. Тому мешканці мо-
жуть використовувати для укриття 
підвальні приміщення житлових 
будинків, щоб захиститися від дії 
бомб, снарядів та куль. 

Юрій Вікторович зауважив, що 
департамент ЖКГ, житлово-кому-
нальні підприємства облцентру 
здійснюють системні перевірки під-
вальних приміщень багатоповерхі-
вок і працюють над підготовкою їх 
до використання у разі необхідності 
задля стовідсоткового укриття на-
селення. 

— За роки незалежності у Луць-
ку не було побудовано жодної за-

хисної споруди, — повідомив Юрій 
Кирилюк. — Вони залишилися нам у 
спадок від Радянського Союзу. Що-
року їх стан погіршується внаслідок 
старіння, амортизаційного зносу, 
підтоплення ґрунтовими водами, не-
спроможності власників здійснюва-
ти технічне обслуговування. Станом 
на 1 жовтня із 97 сховищ, протираді-
аційних укриттів та приміщень для 
пристосування під протирадіаційні 
укриття 39, або 40%, не готові до ви-
користання за призначенням, із них 
11 затоплюються ґрунтовими вода-
ми, практично всі вони потребують 
капітального або поточного ре-
монтів, доукомплектування систем 
життєзабезпечення, заміни фільтро-
вентиляційного та іншого інженер-
но-технічного обладнання, а деякі 
— списання та зняття з обліку. Од-
нак заміна обладнання для очистки 
та фільтрування повітря ускладнена 
через відсутність виробника в Укра-
їні та високу собівартість. Напри-
клад, фільтровентиляційний комп-
лект у сховище вартує 400 тис. грн, 
електровентилятор — до 15 тис. грн, 
захисні герметичні двері — до 50 ти-
сяч, протигаз зараз коштує 980 грн, а 
дитячий — 1500 грн. 

Однак, зауважив Юрій Кири-
люк, якби балансоутримувачі захис-
них споруд були відповідальними 
та підтримували належний стан по-
стійно, їх вдалося б зберегти. Серед 
тих, де найкраще організована така 
робота, він назвав ПАТ СКФ «Укра-
їна», Луцьку міську клінічну лікар-
ню, ПАТ «Електротермометрія», 
ПАТ «Волиньгаз», Луцьку філію 
«Держґрунтохорони», залізничну 
станцію Луцьк. 

Деяким організаціям, за його 

словами, потрібно докласти зусиль, 
щоб здійснити косметичний ремонт 
своїх захисних споруд, а це ПАТ «Ук-
ртелеком», Луцький будівельний 
комбінат, Луцький картонно-рубе-
ройдовий комбінат, ПАТ «ЕНКО». 
Ці підприємства зберегли примі-
щення, майно. 

Присутні під час наради мали 
змогу подивитися захисну споруду 
на ПАТ «ЕНКО», що на вул. Елек-
троапаратній, 3. Тут є елементи жит-
тєзабезпечення: вода, дизельний 
генератор, що виробляє електро-
енергію, «щити живності». Це схо-
вище може вмістити 800 осіб. 

Продемонстрували й один із 
найгірших варіантів утримання за-
хисних споруд — це сховище на 
вул. Винниченка, 25, балансоутри-
мувачем якого є ЖКП № 3. Воно 
вміщає 150 осіб. Приміщення пере-
буває у занедбаному стані й поки 
не відповідає нормам законодавства 
з цивільного захисту. Проте голо-
вний інженер ЖКП № 3 Володимир 
Михайловський пообіцяв, що тут 
буде наведено лад і, коли матимуть 
кошти, його за два тижні можна буде 
підготувати для укриття мешканців. 
Він запевнив, що із усіх 11 сховищ, 
які у них на балансі, саме це є най-
гіршим, решта — у кращому стані. 

Одна з найліпше збережених 
— захисна споруда Луцької міської 
клінічної лікарні. Тут є телефонний 
зв’язок, санвузли, вода, герметич-
ні двері, автономне світло, система 
водозабезпечення, вентиляції. Крім 
цього, медичний заклад має велику 
систему підземних галерей і пере-
ходів, які також можна використо-
вувати для укриття близько двох 
тисяч міського населення. Головний 
лікар Лариса Духневич розповіла, 
що у лікарні розроблений план ева-
куації, працівники кожного відді-
лення у разі необхідності знають, як 
убезпечити пацієнтів й провести їх у 
сховище. 

Міський голова Микола Рома-
нюк дав строк до 20 жовтня усім 
балансоутримувачам захисних спо-
руд підготувати їх до використання. 
Також наголосив на необхідності 
встановлення у місті вказівників, 
щоб кожен лучанин знав, де розмі-
щене найближче сховище від його 
будинку. 

Заступник міського голови Ла-
риса Соколовська звернула увагу 
присутніх на стан підвальних при-
міщень. 

— Необхідно розвантажити ко-
ридори у підвалах, щоб туди був віль-
ний доступ, — зазначила вона. — Аби 
мешканці міста знали, що робити у 
непередбачуваних ситуаціях, потріб-
но проводити тренувальні навчання 
на підприємствах та в установах. 

Людмила ШИШКО Юрій Кирилюк та Микола Романюк оглядають захисні споруди у Луцьку

Захисна споруда Луцької міської клінічної лікарні одна із найкраще збережених 

А також встановлять вказівники, де ховатися на випадок війни 


