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Міський голова з Волині «погорів» 
на хабарі 

Київ обгородять додатковими 
блокпостами 
МВС України має намір збільшити кількість блок-
постів навколо Києва. Про це повідомив начальник 
Головного управління Міністерства внутрішніх справ 
у столиці Олександр Терещук на брифінгу в понеді-
лок, 13 жовтня. За його словами, кількість блокпостів 
збільшують для того, щоб убезпечити Київ від за-
везення бойової зброї, яку використовують для ско-
єння злочинів. Крім того, він зазначив, що кількість 
розбійних нападів значно зменшилася порівняно з 
тим самим періодом у 2013 році. 

Психіатричну експертизу 
Савченко відклали на 
11 листопада 
Нардеп Андрій Шевченко у своєму мікроблозі у Twitter 
повідомив, що засідання з психіатричної експертизи 
Надії Савченко відкладено на 11 листопада. «Засідання з 
психіатричної експертизи відкладено на 11 листопада(!). 
Цинічне знущання», — написав Шевченко. «Слідство 
заявляє, що експертиза триватиме до 30 діб і тому 
(Савченко) не може бути доставлена, щоб не втратити 
«безперервність» дослідження», — додав він. 

26,9
стільки мільярдів гривень ста-
новили цього року видатки для 
Міністерства оборони, майже 
удвічі перевищивши минуло-
річні. Про це повідомив міністр 
фінансів України Олександр 
Шлапак. 
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Лучани боргують за надані їм комунальні 
послуги близько 50 мільйонів гривень 

Згадані тези є ключовими у про-
грамі Президента України Петра По-
рошенка «Стратегія реформ–2020». 
Її реалізація дасть місцевій владі 
додаткові кошти на модернізацію 
комунальної сфери, зокрема систем 
теплозабезпечення, водопостачання 
і водовідведення, ремонт доріг, обла-
штування відпочинкових зон. 

Завжди знав, що лучани — дума-
ючі люди, які розуміють масштаб ви-
кликів, що постали перед Україною. 
Тож коли мене запитали, на якому 
місці у моєму списку першочергових 
реформ децентралізація, чесно ска-
зав: «На четвертому». Насамперед 
треба зупинити війну і забезпечити 
стабільний тривалий мир. Лучани 
здебільшого підтримують таку думку 
і готові заради миру в країні дещо за-
чекати. 

ПРО ЛЕГКУ ПРОМИСЛОВІСТЬ 
Надзвичайно інформативною 

була зустріч із виборцями на фабриці 
«Едельвіка», де виробляють тканини і 
одяг. Це європейське підприємство, із 
сучасним обладнанням і вишуканим 
асортиментом продукції. 

Там відстежують світові модні 
тенденції, а також формують власні. 
Скажімо, луцькі майстрині випус-
кають серію футболок із цитатами 
Івана Франка, Лесі Українки, Тараса 
Шевченка. Такі речі сьогодні в тренді. 
Впевнений, вони мають попит. Але 
вітчизняні товари, а надто — місце-
вого виробництва, мають бути шир-
ше представлені в торговельних ме-
режах. Це — завдання центральної і 
місцевої влади. 

Подібні підприємства мають ін-
вестиційні перспективи. Подальший 
розвиток галузі стимулюватиме тен-
денції щодо розширення власного 
виробництва та скорочення імпорту 
одягу. 

Загалом розвиток легкої промис-
ловості є перспективним для України 
і, зокрема, Луцька. Обсяги внутріш-
нього українського ринку дозволяють 
у рази збільшити обсяги виробництва 
таким підприємствам, як «Едельвіка». 
Для цього на парламентському рівні 
треба вирішити низку проблем. Од-
ним із перших моїх законопроектів 
стане закон про стимулювання роз-
витку легкої промисловості. 

В цілому треба ефективніше вико-
ристовувати стратегічне розташуван-
ня міста. Бачу його східноєвропей-
ським центром високотехнологічного 
промислового виробництва. Близь-
кість до кордонів із Польщею та Біло-
руссю дозволяє створювати ефектив-
ні виробництва.

ПРО ГОЛОВНЕ — ЗДОРОВ’Я 
На державному підприємстві 

«Волиньфармпостач» обговорювали 
питання реформи системи охорони 

здоров’я. До речі, мені було приємно 
спілкуватися з людьми, які працю-
вали із моїм дідусем Володимиром 
Антоновичем Іванюком, який при-
святив медицині все життя. 

Загалом люди стомилися від до-
рожнечі ліків, поборів у лікарнях та 
нелегальних «благодійних» внесків. 
Медицина в Україні давно не є безо-
платною. Виділених державою коштів 
бракує навіть на злиденну зарплату 
лікарям. Годі казати про розвиток ме-
дицини, виробництво сучасних фар-
мацевтичних препаратів чи запрова-
дження нових технологій лікування. 

Після обрання мене до парламен-
ту, безперечно, працюватиму над за-
провадженням страхової медицини, 
зміною системи медичного забезпе-
чення громадян. Медицина має бути 
безкоштовною де-факто. Громадяни, 
сплачуючи податки, робитимуть ці-
льовий внесок на розвиток медици-
ни. Ми і зараз оплачуємо ці кошти, 

але до медицини вони не доходять. 
Доповів лучанам, що подав відповідні 
ініціативи на розгляд до Адміністра-
ції Президента України. 

Часто люди запитують про до-
помогу пораненим бійцям АТО, які 
лікуються у Луцькому гарнізонно-
му військовому госпіталі. Справді, 
ці герої потребують нашої допомо-
ги. Звітувався, як раніше допомагав 
Майдану, а нині — учасникам АТО. 
Зазвичай ці питання публічно не по-
рушую. Кожен свідомий українець 
незалежно від політичних уподобань 
має допомагати нашому війську. Ви-
ставляти це напоказ чи робити добрі 
справи без галасу — особиста справа 
кожного. 

ПРО МОТИВАЦІЮ 
Найцікавішою була зустріч у Во-

линській торгово-промисловій пала-
ті. Там люди багато розпитували про 
інвестиції, цікавились, яким чином 
мій досвід їх залучення буде корис-
ним у парламенті. 

Оскільки упродовж останніх 
семи років я досягнув певних успіхів 
у цій галузі, розмова вийшла фаховою 
та цікавою для обох сторін. 

Щодо причини балотування від-
повідав таким чином. Моєму сину не-
щодавно виповнилося шість місяців. 
Він народився разом із Революцією 
гідності й початком конфронтації з 
Росією. Я би не хотів, аби мій син по-
чинав життєвий шлях у країні, де то-
читься війна. Варіант еміграції ніколи 
не розглядав. Це моя Батьківщина, 
тут мої корені, у Луцьку живуть мої 
мама й тато, родина. Мрію, щоби мій 
син виріс патріотом України. Тому 
вирішив боротися за свою країну. 
Запропонував команді Петра Поро-
шенка бачення реформ, знайшов під-
тримку. Тепер планую працювати над 
їх реалізацією в парламенті. 

Взагалі, мало не на кожній зустрі-

чі з виборцями повторюю, що ми має-
мо об’єднатися, зціпити зуби і спільно 
працювати задля майбутнього держа-
ви. Я не вважаю своїх конкурентів на 
виборах ворогами, не збираюся вести 
з ними війну компроматів. Українці 
нині як ніколи мають бути єдиними. 
І я радий, що лучани підтримують цю 
позицію. 

На кожній зустрічі наголошую, 
що завжди відкритий до спілкуван-
ня, до будь-яких нових ідей, готовий 
разом із людьми працювати. Мене 
цікавить думка лучан щодо проблем 
міста. Упевнений, коли кожний усві-
домить особисту відповідальність за 
стан справ у своєму будинку, рідному 
місті й у країні, ми побудуємо нове 
суспільство, нову європейську Укра-
їну. 

Насамкінець зауважу, що на кож-
ній зустрічі виборці запитують щодо 
позиції Петра Порошенка з тих чи 
тих питань, висловлюють підтрим-
ку Президенту України. У Луцьку за 
нього проголосували 58% виборців. 
Дехто критикує за повільні реформи 
і непопулярні рішення, але, як я пе-
реконався вкотре, лучани — розумні 
люди. Вони усвідомлюють: «Шлях 
подолає той, хто по ньому йде». Свій 
шлях ми обрали. І тільки-но рушили. 
Не можна зупинятися на півдорозі. 
Ми не можемо собі дозволити роз-
брату і постійної зміни курсу. Наша 
мета — за п’ять років побачити нову 
Україну. В якій легко започатковува-
ти і вести бізнес. Де немає корупції і 
рейдерства, оскільки судова система 
захищає права громадян, зокрема ін-
весторів. 

Час єднатися! Слава Україні! 
Роман ІВАНЮК, 

кандидат у народні депутати 
України

від «Блоку Петра Порошенка» 
по одномандатному виборчому 

округу № 22 (м. Луцьк)

Події

До чергової частини Володимир-
Волинського МВ УМВС Украї-

ни у Волинській області надійшло 
повідомлення від жительки району. 
Жінка поскаржилася на односель-
чанку за те, що та побила її палицею. 

Працівники міліції, прибувши за 
викликом, встановили, що конфлікт 
між  жінками  почався  біля  про-
дуктового магазину. Маючи давню 
неприязнь, вирішили з’ясувати сто-
сунки. 

42-річна жінка мала при собі па-
лицю, якою завдала кількох ударів 
заявниці, звинувачуючи її у розпо-
всюдженні пліток. 

Слідчим відділенням Володи-
мир-Волинського МВ УМВС Укра-
їни у Волинській області відкрито 
кримінальне провадження за вчи-
нення правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 125 (Умисне легке ті-
лесне ушкодження) Кримінального 
кодексу України. 

Аліна МАТУСЕВИЧ,
Володимир-Волинський МВ УМВС 

України 
у Волинській області 

Затримали посадовця праців-
ники управління Державної 

служби боротьби з економічною 
злочинністю УМВС України у Во-
линській області при отриманні 
частини неправомірної вигоди.

Злочинну діяльність місько-
го голови задокументували у ході 
проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій за матеріалами, 
внесеними до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань за право-
вою кваліфікацією, передбаченою 
ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, 
обіцянки або одержання неправо-
мірної вигоди службовою особою) 
Кримінального кодексу України. 

— Чиновник вимагав від спів-
засновника підприємства непра-
вомірну вигоду в розмірі 35 тисяч 
гривень за сприяння у погодженні 
на сесії міської ради рішення про 
внесення змін до Генерального 

плану забудови земельних ділянок 
та надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою для подаль-
шого будівництва мотельного 
комплексу, — розповів начальник 
УДСБЕЗ УМВС України у Волин-
ській області Владислав Кривен-
да. — Тож під отримання частини 
неправомірної вигоди, а це п’ять 
тисяч, працівники міліції затрима-
ли його «на гарячому». Тепер го-
ре-посадовцю загрожує від п’яти 
до 10 років із позбавленням права 
обіймати певні посади чи прова-
дити певну діяльність на строк до 
трьох років, із конфіскацією майна 
та зі спеціальною конфіскацією. 

Проводиться досудове роз-
слідування, в ході якого право-
охоронці вживають заходи щодо 
встановлення інших можливих 
фактів протиправної діяльності 
чиновника. 

Про це під час оперативної на-
ради розповіла директор 

ТзОВ «Місцевий обчислювальний 
центр» Валентина Нестерук, ін-
формуючи про стан розрахунків 
населення м. Луцька за житлово-
комунальні послуги. Вона повідо-
мила, що середній відсоток оплати 
житлово-комунальних послуг за 
вісім місяців 2014 року становить 
100%. За її словами, переважна 
більшість мешканців нашого міста 
сумлінно сплачує за комунальні 
послуги, але є і досить великі суми 
заборгованості. 

Так, станом на 1 січня 
2014 року заборгованість насе-
лення міста за житлово-кому-
нальні послуги становила 45 млн 
416 тис. грн, а з урахуванням за-
боргованості за газо- й електро-
постачання — 50 млн 496 тис. грн. 
Станом же на 1 вересня 2014 року 
заборгованість зменшилася на 
1 млн 492 тис. грн і становить 
49 млн грн. 

Валентина Нестерук повідоми-
ла, що зменшення заборгованості 
спостерігається тільки за окремі 
комунальні послуги: централізо-
ване опалення, газове опалення та 
електропостачання. 

За її словами, в розрізі кому-
нальних послуг є такі дані: забор-
гованість за утримання будинку 
становить 11 562 тис. грн, зросла 
на 8,5% у сумарному визначенні 
на 912 тис. грн (за вісім місяців 
2014 року). За теплопостачан-
ня заборгованість становить 
17 867 тис. грн і зменшилася на 

8,8% (на 1 717 тис. грн). За гаря-
че водопостачання заборгова-
ність становить 8 070 тис. грн, а 
за водовідведення гарячої води 
— 793 тис. грн. Крім того, забор-
гованість за холодну воду досяг-
нула 4 950 тис. грн, зрісши на 12% 
(11,99%), у сумарному визначенні 
— на 530 тис. грн. 

Заборгованість за вивіз сміт-
тя становить 2 177 тис. грн, зрос-
ла на 7,9%, тобто на 160 тис. грн: 
мешканці приватного сектору 
заборгували 756 тис. грн, жителі 
багатоквартирних будинків — 
1 421 тис. грн. 

Валентина Нестерук зауважи-
ла, що якщо взяти заборгованість 
у розрізі квартиронаймачів, то є 
такі результати: заборгованість від 
3000 до 10 000 грн мають 2570 лу-
чан на суму 13 млн 940 тис. грн; 
заборгованість від 10 000 до 
30 000 грн мають 1089 лучан на 
суму 18 млн 530 тис. грн; забор-
гованість від 30 000 до 50 000 грн 
мають 169 квартиронаймачів на 
суму 6 млн 328 тис. грн; заборго-
ваність більше 50 000 грн мають 
28 квартиронаймачів на суму 
1 млн 661 тис. грн (у тому числі 
три квартиронаймачі мають за-
боргованість більше 60 000 грн; 
двоє — більше 70 000 грн, ще двоє 
— понад 80 000 грн). 

За її словами, таким чином, 
приблизно 5% квартиронайма-
чів мають більше ніж 80% за-
боргованості, в сумі це 40 млн 
460 тис. грн. 

Кандидат у народні депутати від Блоку Петра Порошенка Роман ІВАНЮК: 

Мусимо зціпити зуби і разом працювати 
заради майбутнього наших дітей 

За плітки жінка 
отримала на горіхи 
від односельчанки 

Початок на cтор. 1


