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У Луцьку обговорюють 
можливість будівництва житла 
для воїнів АТО 
Одним із варіантів забезпечення житлом вояків та родин 
бійців АТО, що загинули чи були поранені, є будівни-
цтво у Луцьку нового мікрорайону приблизно на сім 
тисяч квартир. Про це повідомив голова Волинської 
ОДА Володимир Гунчик. Житловий масив може постати 
на території військового містечка в обласному центрі. 
Губернатор уже звернувся з листом до міністра оборони 
з проханням підтримати ідею будівництва житла. 

Волинянин передав 
бійцям АТО Jeep 
Cherokee 
Громадський діяч Волині та підприємець Сер-
гій Коба придбав та переобладнав за власний 
кошт автомобіль марки Jeep Cherokee для вій-
ськовослужбовців 14-ї окремої механізованої 
бригади. Разом із машиною бійцям передали 
комплект шин, ящик згущеного молока та 
тушонки. 
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стільки мільярдів доларів 
державного гарантованого 
боргу має віддати Україна 
цього року. Про це повідо-
мив Прем’єр-міністр України 
Арсеній Яценюк на засіданні 
Національної ради реформ. 

У Волинському прес-клубі відбула-
ся зустріч із генеральним директо-
ром Донецької ОДТРК Олегом Во-
лодимировичем Джолосом. Після 
того як приміщення телерадіоком-
панії 20 квітня захопили бойовики, 
її діяльність припинилася. Зараз 
директор вирішує організаційні 
питання щодо відновлення роботи 
у Краматорську, куди вимушено пе-
реселилися. Волинські журналісти 
поцікавились у колеги-донеччани-
на його баченням ситуації на Сході. 

— Що робили медіа в Донецьку, 
щоб не допустити війни та заро-
дження сепаратизму? 

— Я не можу відповідати за всі 
донецькі ЗМІ. Щодо обласної теле-
радіокомпанії, то вона працювала 
виключно за державним замовлен-
ням, ми вели трансляцію україн-
ською мовою. Були майже одним із 
головних проукраїнських медіа на 
Донеччині. Тому звинувачувати До-
нецьку ОДТРК безпідставно. 

— Ми не звинувачуємо, а запи-
туємо, що робили для того, аби не 
було сепаратизму в місті, області ?

— Його не було до певного часу. 
Я думаю, тут є люди, які відвідували 
Донецьк під час Євро-2012. Бачили 
там щось антидержавне? Там усе 
було у жовто-блакитних кольорах, 
там працювали українські школи, 
національний університет, в якому 

навчався, до речі, Василь Стус. До-
нецьк — це проукраїнський регіон. 
На мій погляд, те, що відбулося, — це 
штучна ситуація, результат інфор-
маційної психологічної війни. Ви-
бачте, коли у квітні відрізають усяке 
українське мовлення на мільйонний 
Донецьк, усяке: ефірне, ІР, Інтернет 
— і люди чують тільки те, що їм до-
зволяють чути. Редакторів міських 
комунальних газет вивозять на спів-
бесіди до представників «нової» вла-
ди. Тому звинувачувати журналістів 
— остання справа. Не вони прине-
сли сепаратизм. Можливо, вони не 
дуже цьому протистояли. Але тут 
маємо поставити запитання до цен-
тральної влади — чи провадила вона 
послідовно, системно державницьку 
політику не тільки у сфері медіа, а 
й у сфері гуманітарних відносин на 
Донеччині? Чи їздили наші шко-
лярі з Донеччини у західні регіони, 
я вже не кажу про Східну Європу? 
Дуже мало. Чи їздили наші державні 
службовці за проектами у Європу? 
Набагато менше, ніж журналісти чи 
службовці центральних і західних 
регіонів України. Зайдіть в аудиторії 
західноукраїнських університетів і 
зайдіть в аудиторію Донецького на-
ціонального університету і запитай-
те у студентів: «Ви були у Європі?». 
І ви побачите, що на Донеччині це 
одиниці. Європейські цінності, на 
жаль, не прийшли на Схід, мало було 

носіїв цих цінностей, і це теж спра-
цювало на ту ситуацію, яка на сьо-
годні є. Тому потрібно звинувачува-
ти не тільки регіональну еліту — це 
прорахунки державної гуманітарної 
політики в цілому. 

— Є журналісти, які свідомо 
пішли на співпрацю зі сепаратис-
тами, навіть без «співбесід», на-
приклад, Олена Блоха, яка стала 
«міністром» у справах інформа-
ційної політики «ДНР». Чи є якесь 
рішення або думки про проведен-
ня люстрації у журналістському 
середовищі, щоб люди, які пра-
цювали за державний кошт і про-
вадили антидержавну політику, як 
мінімум, не мали шансів займатися 
журналістикою у майбутньому? 

— Щодо Олени Блохи, то вона 
працювала у комунальній газеті. 
Дійсно, журналістська організація 
розкололася і дехто зробив такий 
свідомий вибір, але це питання до 
них. Я не маю права виносити мо-
ральні оцінки вчинкам своїх колег. 
Треба бути в їхніх обставинах — 
чому вони так зробили? Якщо це сві-
домий вибір, то одна справа, якщо 
була загроза життю — то інша. 

— Всі ваші журналісти виїхали 
чи частина лишилась у Донецьку? 

— Якби ми не відчували загрози, 
то працювали б у Донецьку. Дехто із 
журналістів лишився, але вони не 
можуть займатися журналістикою 
— об’єктивною, професійною. Хоча 
дехто намагається: ви можете бачи-
ти громадське телебачення Донеч-
чини. Олексій Мацуха, який виїхав у 
березні, але активно працює, має ко-

лег у Донецьку, які передають інфор-
мацію. Тобто якось люди працюють. 
Є інтернет-ресурси — «Новости 
Донбасса», «Остров». Але доступ до 
цих ресурсів мешканцям окупова-
них територій заблокований. 

— Довгий час точаться супер-
ечки про те, чи потрібне нам сус-
пільне мовлення. Яка ваша думка? 

— Суспільному мовленню — од-
нозначно бути! Є відповідний закон, 
і він набрав чинності, але його вико-
нання потребує прийняття ще дея-
ких постанов. Це телебачення грома-
ди — держава в демократичній країні 
не повинна мати медійного ресурсу 
як пропагандистського. Але в умовах 
сьогоднішньої ситуації, можливо, і 
потрібний державний інформацій-
ний ресурс. Мені ближча ідея ство-
рити телебачення територіальних 
громад. Тим більше коли ми говори-
мо про децентралізацію влади. 

— Чи відчуваєте ви якісь зміни 
у свідомості місцевого населення, 
люди починають прозрівати чи 
тенденція невтішна? 

— Люди на окупованих терито-
ріях, які вже вісім місяців дивлять-
ся тільки те телебачення і слухають 
те радіо, яке їм дозволяють агресо-
ри, думку не змінюють, і вона не на 
користь держави Україна, та треба 
розуміти, що вони заручники ситу-
ації. Я порівнюю окуповані терито-
рії Донеччини з фільмом «Холодное 
лето 53-го». Тільки там село захопи-
ли з десятьма людьми, а тут чотири 
мільйони — така величезна терито-
рія. Мешканці виявилися бранця-
ми озброєних людей. Щодо тих, хто 
живе на визволених територіях, то, 
безумовно, у них настрої проукра-
їнські. 

— Нам казали, що на Донбасі 
сильні вольові люди, а виявилося, 
що не так. 

— Не потрібно узагальнювати, 
вони такі ж, як і ми з вами. Різні. 

— Але у нас такого не відбува-
ється. Ваші місцеві жителі готові 
воювати за свою територію? От 
із Волині вже загинуло близько 
100 людей. 

— Мені важко відповідати на це 
запитання, я вас розумію і, повірте, 
сумую разом із вами. Чому не бере-
мо зброю? Ми повинні бути добро-
вольцями, тому що призов робити 
на окупованій території неможливо. 
Повірте, у добровольчих батальйо-
нах, які воюють за Україну,  є меш-
канці й Донбасу. 

Олена СТЕПАНЧЕНКО 

Директор Донецької телерадіокомпанії Олег ДЖОЛОС: 

Українські банки вирішили 
здирати з населення комісії 

за найдрібніші сервіси. Так, за 
поповнення особистого поточно-
го чи карткового рахунку тепер 
треба заплатити від 20–30 грн до 
1% суми, а якщо гроші на картку 
«закидатиме» не власник (примі-
ром, родич або друг), то має бути 
готовий заплатити 50 грн. Також 
зі стандартного 1% від суми до 
2–3% зросли комісії при знятті 
готівки в банкоматах (стягують 
не лише з особистих, а й із зарп-
латних карт). Почали вводити 
комісії за зняття готівки з поточ-
ного рахунку. Фінансисти допус-
кають, що нинішнє зростання та-
рифів на обслуговування карток, 
поточних рахунків і комунальних 
платежів не останнє. Прогнози на 
нові подорожчання дають різні: 
за одними оцінками, комісії під-
німуть не більше ніж на 5–10%, за 
іншими — на всі 20–25%. 

Спритник шляхом обману за-
брав у знайомого телефон і 

здав його у ломбард. 
19-річний житель Володими-

ра-Волинського звернувся до чер-
гової частини міськвідділу міліції 
з повідомленням про те, що його 
знайомий попросив у нього мо-
більний телефон, аби подзвонити, 
але вже кілька днів не повертає 
його. Працівники міліції, розшукав-
ши 24-річного підозрюваного, вста-
новили, що він під час перебування 
у комп’ютерному клубі попросив у 
заявника телефон, вийшов у кори-
дор, а звідти попрямував прямо до 
ломбарду. 

З жовтня 2014 року започатко-
вано програму державної під-

тримки населення до переходу на 
альтернативне опалення, що пе-
редбачає відшкодування 20% тіла 
кредиту, отриманого населенням 
у ПАТ «Ощадбанк» на придбання 
твердопаливних та електричних 
котлів. 

У 2015 році Державним агент-
ством із енергоефективності й 
енергозбереження України за-
плановано розширення переліку 
заходів, на які надаватиметься 
державна підтримка населенню. 
Ініціюється впровадження меха-
нізму відшкодування населенню 
частини тіла кредиту до 30% на 
встановлення склопакетів, прила-
дів обліку, придбання енергозбері-
гальних матеріалів тощо. 

Також механізм державної під-
тримки розроблено і для об’єднань 

співвласників багатоквартирних 
будинків (ОСББ). 

Проектом запропоновано від-
шкодування 40% суми кредитів на 
придбання енергоефективного об-
ладнання та матеріалів. Державна 
підтримка надаватиметься на при-
дбання енергозберігальних дво-
камерних склопакетів для вікон, 
індивідуальних теплових пунктів, 
засобів обліку тепла і води, модер-
нізацію систем освітлення у місцях 
загального користування. 

Крім надання співфінансуван-
ня для підвищення енергоефектив-
ності в будівлях, проект сприятиме 
також збільшенню кількості ОСББ 
у країні. 

Загалом у 2015 році на реалі-
зацію вказаних програм пільгово-
го кредитування передбачається 
спрямувати 343,5 млн грн держав-
них інвестицій. 

З метою виконання Указу Пре-
зидента України від 14 січня 
№ 15/2015 «Про часткову мобілі-
зацію» на території міста Луцька 
та Луцького району оголошено та 
проводять часткову мобілізацію у 
три черги протягом 210 діб із дня 
набрання чинності Указом. Відпо-
відний наказ підписав тимчасовий 
виконувач обов’язків військового 
комісара Луцького об’єднаного 
міського військового комісаріату 
підполковник Василь Худик. 

«Всім генералам, адміралам, 
офіцерам, прапорщикам, мічманам, 
сержантам, солдатам і матросам за-
пасу, які мають мобілізаційне роз-
порядження або при отриманні 
персональної повістки військового 
комісаріату у визначені команди 
(партії), з’явитися в строк на пункти, 
вказані в їхніх мобілізаційних розпо-
рядженнях або персональних пові-
стках», — ідеться у тексті документа. 

Також наказано військово-
зобов’язаним, тим, хто тимчасово 

проживає на території міста Луцька 
та Луцького району, негайно вибути 
до місця постійного проживання і 
прибути в пункти, вказані в їхніх 
мобілізаційних розпорядженнях, 
а якщо нема такої можливості — у 
військовий комісаріат за місцем пе-
ребування на військовому обліку. 

Генералам, адміралам, офіцерам, 
прапорщикам, мічманам, сержан-
там, солдатам і матросам запасу, які 
не мають на руках мобілізаційних 
розпоряджень і не отримали пові-
сток із військового комісаріату, ви-
їзд за межі міста Луцька та Луцького 
району тимчасово обмежити. 

Також громадяни України, які не 
з’явилися при мобілізації в указані 
строки і пункти, й керівники під-
приємств, установ та організацій, 
незалежно від форм власності й ві-
домчої підпорядкованості, а також 
власники засобів транспорту, які 
не поставили в установлені стро-
ки техніку за нарядами військового 
комісаріату або перешкоджали сво-
єчасному з’явленню громадян та по-

ставці техніки при мобілізації, від-
повідатимуть згідно із законом. 

У період із 18 березня по 1 трав-
ня цього року проводитиметься 
демобілізація військовослужбов-
ців, які були призвані на військову 
службу під час мобілізації на осо-
бливий період відповідно до Указу 
Президента України від 17 березня 
2014 року № 303 «Про часткову мо-
білізацію». 

На зняття готівки 
з банкомата 
введуть комісію 

Позичив
у приятеля 
телефон 
і здав у ломбард 

На придбання енергоефективного 
обладнання можна взяти пільговий 
кредит 

До відома військовозобов’язаних Луцька та Луцького району! 

Люди окупованих територій — 
заручники ситуації 

Люди на окупованих 
територіях, які вже вісім 
місяців дивляться тільки 
те телебачення і слухають 
те радіо, яке їм 
дозволяють агресори, 
думку не змінюють, і вона 
не на користь держави 
Україна, та треба розуміти, 
що вони заручники 
ситуації


