
Під час засідання 31-ї сесії 
обласної ради увага обран-
ців волинської громади була 
зосереджена на питаннях, що 
стосуються долі військовос-
лужбовців та їхніх сімей. Уже із 
запитів стало зрозуміло, що це 
на сьогодні найболючіша про-
блема, яка вимагає негайного 
вирішення. 

Зокрема, перший заступ-
ник голови облради Олександр 
Пирожик озвучив запит до го-
лови ОДА, в якому повідомив, 
що бійці 1-го батальйону тери-
торіальної оборони «Волинь» 
перебувають у важких умовах. 
Завдяки волонтерам вони в 
основному забезпечені необ-
хідним, однак усе ж таки не ви-
стачає теплого одягу й взуття, 
озброєння, важкої техніки. До 
того ж бійці стоять на передовій 
із 24 вересня, а це вже більше 
60 днів замість обіцяних їм 45. 

— Місцеві називають ба-
тальйон дивізіоном смерті, — 
наголосив Олександр Пирожик. 
— У той же час поширюються 
компрометувальні чутки про 
непорядність наших бійців. 
Тому дайте чіткі відповіді, які 
конкретні строки ротації, які 
заходи впроваджуються об-
лдержадміністрацією для за-
безпечення військових теплим 
одягом, технікою та зброєю, що 
робиться для того, щоб не до-
пустити компрометації бійців 
територіального батальйону 
«Волинь». 

Про необхідність ротації 
бійців говорив і депутат Віктор 
Прокопчук. До нього зверну-
лися батьки солдатів, які пе-
ребувають у зоні бойових дій. 
Матері розповіли, що їхні діти 
втомилися не тільки психоло-
гічно, а й фізично. Один боєць 
потрапив у полон лишень через 
те, що заснув від перевтоми. 
Тому, на переконання депутата, 
мають бути розроблені принци-
пи ротації, щоб солдати знали, 
чого їм чекати. 

Як результат, депутати на-
правили Звернення до Пре-
зидента України, міністра обо-

рони, начальника Генерального 
штабу Збройних сил України 
щодо проведення ротації бій-
ців територіального батальйону 
«Волинь» та інших військовос-
лужбовців, які беруть участь в 
антитерористичній операції на 
сході країни. 

Волинські обранці підтри-
мали й інший запит депутата Ві-
ктора Прокопчука, в якому він 
просить з’ясувати в Міноборо-
ни права студентів-заочників, 
які вже мобілізовані. 

Депутат В’ячеслав Рубльов 
озвучив колективний запит до 
керівництва області щодо по-
треби закупівлі рентгеноблад-
нання для Луцького військового 
гарнізонного госпіталю, оскіль-
ки апарат, що є у медзакладі, 
давно себе вичерпав. 

Депутат Сергій Іванюк зі 
свого боку вимагає від голови 
облради надати детальну ін-
формацію про використання 
коштів обласного та районних 
бюджетів, що були виділені на 
потреби армії. 

Депутат Андрій Турак роз-
повів про діяльність благо-
дійного фонду, який працює в 
області з 2 вересня. По мільйо-
ну до нього внесли керівники 
підприємств Дудка, Пилипюк, 
Адріанов. Також долучилися 
Цибульський, Діброва, Чорну-
ха, Сафулько, Філюк. Загалом 
фонд зараз налічує 4 мільйони 
590 тисяч гривень, які будуть 
використовуватися на потреби 
військовослужбовців. Андрій 
Турак закликав небайдужих 
підприємців, керівників фірм 
приєднатися до благодійної мі-
сії. 

Як стало відомо із засідання 
сесії, залишаються не до кінця 
вирішеними питання матері-
альної допомоги бійцям та їхнім 
сім’ям. Зокрема, у Волинську 
обласну раду надходять звер-
нення від членів сімей загиблих 
працівників органів внутрішніх 
справ і бійців добровольчих ба-
тальйонів щодо виплати їм од-
норазової грошової допомоги. 
Адже не всі особи, які беруть 
участь у бойових діях під час 

проведення антитерористичної 
операції, підпадають під Закон 
України «Про соціальний і пра-
вовий захист військовослуж-
бовців та членів їхніх сімей», 
що позбавляє в подальшому, в 
разі їх загибелі (смерті), їхніх 
рідних права на отримання од-
норазової грошової допомоги у 
розмірі 500-кратного прожит-
кового мінімуму, встановленого 
законом для працездатних осіб 
(609,0 тис. грн). 

Така несправедливість ви-
кликає моральні страждання у 
родичів загиблих. Тому задля 
відновлення соціальної спра-
ведливості депутати Волинської 
обласної ради прийняли Звер-
нення до Президента, Верховної 
Ради, Кабінету Міністрів про 
внесення змін до чинного зако-
нодавства щодо виплати членам 
сімей загиблих працівників ор-
ганів внутрішніх справ та бій-
ців добровольчих батальйонів 
одноразової грошової допомоги 
у розмірі 500-кратного прожит-
кового мінімуму. 

«Звертаємося до Вас як до 
суб’єктів права законодавчої 
ініціативи зініціювати внесення 
змін до Закону України «Про со-
ціальний і правовий захист вій-
ськовослужбовців та членів їх-
ніх сімей», Закону України «Про 
міліцію», Закону України «Про 
боротьбу з тероризмом» щодо 
віднесення до кола осіб, які ма-
ють право на виплату одноразо-
вої грошової допомоги у розмірі 
500-кратного прожиткового мі-
німуму, членів сімей загиблих 
працівників органів внутрішніх 
справ та бійців добровольчих 
батальйонів, які брали участь у 
бойових діях під час проведен-
ня антитерористичної операції 
на сході України, та внести від-
повідні зміни до прийнятих на 
їх виконання підзаконних нор-
мативно-правових актів (поста-
нов Кабінету Міністрів України 
від 12.05.2007 року за № 707 та 
від 25.12.2013 року за № 975)», 
— йдеться у документі, підго-
товленому волинськими обран-
цями. 

Людмила ПОЛІЩУК 

28 листопада Луцький міський голо-
ва Микола Романюк підписав Ме-

морандум про співпрацю з ландратом 
краю Ліппе. Ліппе — район у Німеччині 
в складі округу Арнсберг землі Північ-
ний Рейн-Вестфалія. Адміністративний 
центр — місто Детмольд. 

Упродовж останніх років співпраця 
між Луцьком і районом Ліппе значно по-
жвавилася. Це стало можливим завдяки 
діяльності спілки «Мости в Україну», а 
також особистим прагненням професора 
Карла-Германа Крога та Луцького місько-
го голови Миколи Романюка. 

Починаючи з 1998 року, за сприяння 
Крога двомісячне стажування на під-

приємствах, у банках і установах району 
Ліппе пройшло 290 студентів із Луцького 
національного технічного університету 
та Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки, 64 вчи-
телі німецької мови з Волині стажува-
лись у німецьких школах. Співпрацюють 
загальноосвітні заклади, зокрема Луцька 
гімназія № 4 імені Модеста Левицького та 
німецька школа Фріденсталь. Щорічно 
гурти «Бандура», «Дивоструни» та хор 
«Оранта» дають близько 30  концертів у 
районі Ліппе. Волинь отримала 1325  лі-
карняних ліжок, 2200  кг медикаментів, 
три рентгени, шість автомобілів швидкої 
медичної допомоги. 

У селі Садів Луцького району відбулось 
урочисте відкриття й освячення при-

родного джерела. Аби свято відбулося, 
багато праці доклали робітники Луць-
кого міжрайонного управління водного 
господарства, Садівський сільський го-
лова Іван Шендюх, місцева громада. 

Як розповіла заступник начальника 
Луцького МУВГ Олена Митрофанюк, це 
вже п’яте джерело, відновлене на терито-
рії району за останні роки. 

До речі, садівське джерело є одним 
із витоків річки Чорногузки. Ще два по-

тужні джерела, що живлять цю річечку 
та роблять її повноводою, є в селах Бі-
лосток і Баїв Луцького району. Обидва 
витікають з-під пагорбів, на яких стоять 
православні храми. Вважається, що вода 
з цих джерел має лікувальні властивості, 
до того ж вона дуже смачна. У міжвоєн-
ний період на джерелах у Білостоці були 
обладнані панські купальні. Щось на 
кшталт тих, які діють сьогодні на джерелі 
Святої Анни біля Почаєва. 

Микола ЯКИМЕНКО 
Фото надане Луцьким МУВГ 
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Україна націоналізувала 
нафтопровід, який Росія вважала 
своїм 
Прокуратура Рівненщини відстояла у суді право держави 
на власність частини нафтопродуктопроводів «Самара-
Західний напрямок» і «Грозний–Армавір–Трудова». 
Перевіркою встановлено, що частини нафтопроводів 
загальною довжиною 1433 км, які проходять по території 
України, було незаконно оформлено на дочірнє 
підприємство «Прикарпатзахідтранс» російської компанії 
«Транснафтопродукт». 

Учасники АТО та члени родин 
загиблих отримали вже 
115 земельних ділянок 
На сьогодні до органів місцевого самоврядування та 
Головного управління Держземагентства в області 
надійшло 1963 заяви від учасників АТО та членів 
родин загиблих військовослужбовців. Прийнято 
549 рішень (наказів) про надання дозволу на розробку 
проектів землеустрою. Усього вже надано у власність 
115 земельних ділянок. Їх загальна площа становить 
132,7 га. 

6
стільки тисяч 
військовослужбовців із Росії 
наразі орудують в Україні. 
Про це заявив міністр 
оборони Степан Полторак. 

Відновлюють потужні джерела 

Неповнолітні волиняни отримали «ідентифікаційні коди»

Луцьк підписав Меморандум про співпрацю 
з німецьким Ліппе 

Волинські депутати обговорили питання 
соціальної справедливості для воїнів АТО

Обряд освячення джерела проводять настоятель місцевого храму 
отець Володимир і отець Анатолій із селища Торчин

П
еревірте правильність оф

орм
лення передплати!

Н
а абонементі повинен бути проставлений відтиск касового апарата.

П
ри 

оформленні 
передплати 

(переадресування) 
без 

касового 
апарата 

на 
абонементі 

проставляється 
відтиск 

календарного 
ш
темпеля 

відділення 
зв’язку. 

У
 
цьому 

випадку 
передплатнику 

видається абонемент з квитанцією
 про оплату вартості передплати 

(переадресування).

П
ередплатник 

із 
сплачених 

ним 
кош

тів 
за 

передплату 
доручає 

Розповсю
дж

увачу сплатити В
идавцю

 суму в розмірі видавничої 
вартості передплаченого видання на умовах і в строки, визначені 
Розповсю

дж
увачем.

/підпис передплатника (фізичної особи або керівника ю
ридичної установи, завірений печаткою

)/

ТО
В

 «Інпрес»

Упродовж 2014 року по реє-
страційні номери для своїх 

неповнолітніх дітей звернулися 
5996 волинян. Потреба в реє-
страційному номері облікової 
картки платника податків в 
учнівської молоді виникає що-
разу, як тільки дитина виріши-
ла вступити до спеціального чи 
вищого навчального закладу, 
або за інших життєвих обста-

вин. 
Незабаром нагода скорис-

татися реєстраційним номером 
випаде старшокласникам шкіл 
та випускникам середніх на-
вчальних закладів під час реє-
страції для участі у зовнішньому 
незалежному оцінюванні. Тож 
у ГУ ДФС у Волинській області 
нагадують: батькам усіх учнів-
старшокласників варто заздале-

гідь подбати про реєстраційний 
номер облікової картки платни-
ка податків для своєї дитини. 

Необхідні роз’яснення щодо 
заповнення документів можна 
отримати у центрах обслугову-
вання платників при податко-
вих інспекціях області. Картку 
платника податків із наданим 
реєстраційним номером можна 
отримати за п’ять днів. 


