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За крадіжку лісу — штраф 
із конфіскацією деревини 
Працівники Маневицького райвідділу міліції спільно з 
представниками лісової охорони під час рейду поблизу 
села Новосілки затримали 22-річного місцевого жите-
ля, який спиляв сосну, завдавши державі 780 гривень 
збитків. Окрім того, близько 1-ї години ночі у поле зору 
правоохоронців потрапили жителі села Старий Чор-
торийськ. Молодики встигли «заготовити» дві сосни, 
вартість яких на ринку становить більше 8000 гривень. 
Правопорушників притягнуто до адміністративної від-
повідальності. 

Безвісти зниклого 
волинянина знайшли 
повішеним 
Чоловік пропав 23 травня. Про його зникнення 
правоохоронцям повідомила донька. Жінка 
розповіла: близько 11:00 із дому пішов і не 
повернувся її батько, 1963 року народження. 
Працівники сектору карного розшуку знайшли 
чоловіка, який скоїв самогубство шляхом пові-
шання, у нежилому господарстві села Мокре. 

10,6
понад стільки мільярдів кубоме-
трів газу перебуває на сьогодні 
у підземних сховищах України. 
Тобто сховища заповнені вже на 
третину. Про це повідомляє прес-
служба «Укртрансгазу».
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Соціум

У Луцьку з’являються перші велодоріжки 

На авторинку 
Івано-Франківська 
військкомат 
влаштував облаву 
на чоловіків 

З початку року 
СБУ встановила 
56 «телефонних 
терористів» 

Дзвінки здійснюються пере-
важно у стані алкогольного 

або наркотичного сп’яніння, що 
є обтяжувальною обставиною 
з погляду закону. Середній вік 
більшості таких «телефонних те-
рористів» — 25–35 років. 

Служба безпеки України, зо-
крема, встановила аноніма, який 
18 січня повідомив про мінуван-
ня торговельного центру «Кара-
ван» у Чернівцях. Зловмисник 
діяв із хуліганських мотивів, 
будучи напідпитку. Свій вчинок 
пояснив намаганням перевіри-
ти готовність служб Чернівців 
адекватно реагувати на «викли-
ки сьогодення». 18 березня зло-
вмиснику призначено покаран-
ня у вигляді позбавлення волі 
строком два роки три місяці. 

Лише протягом травня СБУ 
встановила особи дев’ятьох «те-
лефонних терористів». 

«Луцьктепло» отримало нового директора

Нового директора — Юрія 
Степановича Паращія — на 

зборах трудового колективу пред-
ставив міський голова Микола Ро-
манюк. 

Він зазначив: «Останнім часом 
ситуація на підприємстві склада-
лася не проста, проте не критична, 
адже тут працює хороший колек-
тив». 

Микола Романюк розповів, 
що три місяці працював над під-
бором достойної кандидатури, яка 
не мала би родинних чи бізнесо-
вих стосунків у місті Луцьку. Для 
цього він звертався до структур, 
які добре обізнані з кадрами у цій 
сфері. Надходили пропозиції, від-
бувалися зустрічі з кандидатами, 
а на останньому етапі серед трьох 
претендентів було вибрано Юрія 
Степановича Паращія. 

Новопризначений директор 
має дві вищі освіти. Закінчив 
Івано-Франківський державний 
університет нафти і газу за спеці-
альністю «Проектування та спо-
рудження нафтогазопроводів і 
нафтогазосховищ» та факультет 
перепідготовки кадрів Прикарпат-
ського національного університе-
ту ім. Василя Стефаника (кваліфі-
кація — «Бухгалтер-економіст»). 
Із 2001-го по 2003 рік працював на 
ДП «Західнафтогазсервіс» м. Льво-
ва на посаді інженера 3-ї категорії. 
2003–2007 — заступник директора 
ПП «Талан», м. Долина. 2007–2009 
— начальник управління комер-
ційної діяльності ПАТ «Львівгаз». 
Із 2009 року до сьогоднішнього 
призначення він був начальником 
філії Самбірського управління 
експлуатації газового господар-
ства ПАТ «Львівгаз». Міський го-
лова відзначив, що з Юрієм Сте-
пановичем підписано контракт на 
один рік. 

Юрій Паращій серед своїх пер-
шочергових кроків назвав віднов-
лення гарячого водопостачання у 
місті Луцьку, підготовку до опа-
лювального сезону й об’єднання 
зусиль колективу, адміністрації, 
профспілкової організації для роз-
витку підприємства. 

Міський голова Микола Романюк 
неодноразово наголошував на 

необхідності облаштування в об-
ласному центрі велосипедної інф-
раструктури. Як результат, першу 
велодоріжку зробили при влашту-
ванні нового тротуару на проспекті 
Соборності від Північного ринку до 
Палацу урочистих подій. 

Тут працівники підприємства 
«Луцькавтодор» відділили велоси-
педну смугу від пішохідної зони бру-
ківкою іншого кольору. Крім того, 
на заїздах у двори багатоквартирних 
будинків, де перетинаються хідник 
і велодоріжка, нанесено спеціальну 
розмітку та встановлено відповідні 
дорожні знаки. Встановлено й спе-
ціальні обмежувачі, аби на тротуар 

та велодоріжку не заїжджали авто-
мобілі. На превеликий жаль, водіїв 

це не стримує. Тож частину цих но-
веньких обмежувачів уже вирвано 
або пошкоджено. 

Незважаючи на це, місто не зби-
рається відмовлятися від своєї ідеї. 
Зараз тривають ремонтні роботи на 
відрізку проспекту від перетину з 
вулицею Рівненською. Частину тро-
туару викладено новою бруківкою, 
поряд теж облаштовують велодо-
ріжку. Велосипедну смугу планують 
облаштувати й на проспекті Моло-
ді, коли будуть проводити ремонт 
тротуарів. Тут заплановано нанести 
спеціальну дорожню розмітку, яка 
відділить велодоріжку від площі 
Братський Міст до вулиці Окружної. 

7 червня близько 40 працівни-
ків військових комісаріатів із 

цілої області за підтримки мілі-
ції раптово з’явилися на автоба-
зарі під Івано-Франківськом. На 
місці у чоловіків призовного віку 
з’ясовували ідентифікаційні дані 
та вручали повістки для прохо-
дження медкомісії чи уточнення 
інших даних. Загалом на місці 
вручили майже 80 «запрошень». 
Під таку роздачу потрапили ті, 
хто працює на ринку, продає або 
купує транспорт чи інші товари. 
«Реагували по-різному. Біль-
шість — із розумінням. Дехто 
сперечався, агресивно поставив-
ся — «а чого тут, а яке право». Та 
гострих інцидентів не було», — 
каже Іван Сорокопуд, військовий 
комісар Івано-Франківська. 

Голова Волинської обласної ради 
Валентин Вітер провів прес-
конференцію, де підбив підсумки 
34-ї сесії. Нагадаємо, що для Во-
линьради вона виявилася най-
довшою, адже її перше засідання 
відбулося ще 20 березня. Тоді во-
линські депутати зірвали сесію че-
рез питання про бурштин. Наступну 
«пленарку» призначили на 2 квітня, 
коли обранці громади знову не 
зібрались, як справа почала до-
ходити до так званих «бурштинових 
питань». Третє пленарне засідання 
пройшло 29 квітня. Та депутати 
облради попросту не з’явилися на 
нього. Лише за четвертим разом, на 
останньому засіданні, що відбулося 
29 травня, вони таки спромоглися 
закрити сесію, розглянувши усі 
питання. 

Валентин Вітер нагадав журна-
лістам, що упродовж сесії були вне-
сені зміни до обласного бюджету, в 
ході чого відбувся розподіл вільних 
залишків у сумі понад 60 млн грн. 
У рамках бюджетного питання де-
путати затвердили програму для 
підтримки демобілізованих, перед-
бачивши на її реалізацію 2 млн грн, 
а також внесли зміни до програми 
матеріальної підтримки військових, 
що нині діє. Голова облради зазна-
чає, що обидві програми можуть 
дофінансовуватись у разі наступних 
внесень змін до обласного бюджету. 
Чільник головного представницько-
го органу краю також заявив жур-
налістам, що готується спеціальна 
програма щодо реабілітації воїнів 
АТО з Волині в обласних комуналь-
них оздоровницях. Серед інших 
важливих рішень, прийнятих на 
34-й сесії, Валентин Вітер називає 
Стратегію розвитку області, кадрові 
та майнові питання. 

Чимало уваги журналісти при-
ділили так званим «бурштиновим» 
питанням. Зауважимо, жоден про-
ект рішення про погодження на 
здійснення геологорозвідки покла-
дів сонячного каменю на Волині не 
набрав потрібної кількості депутат-
ських голосів. Тим часом обранці 
громади затвердили Порядок пого-
дження Волинською обласною ра-

дою надання надр у користування. 
Позитив цього документа, на пере-
конання Валентина Вітра, в тому, 
що ним передбачено попереднє по-
годження на видобування, а також 
геологорозвідку корисних копалин, 
а це не тільки бурштин, але й пісок, 
глина, мідь, газ, із місцевими грома-
дами. 

— Крім того, всі чекають при-
йняття Верховною Радою Зако-
ну «Про бурштин», який прого-
лосований у першому читанні, 
— пояснив голова облради. — Тоді 
на рівні області прийматимуться 
рішення щодо того, як із більшою 
користю для громади використати 
корисні копалини, в цьому разі — 
бурштин. 

Валентин Вітер дав відповіді й 
на окремі запитання представників 
ЗМІ, які не стосувалися сесійних пи-
тань. Зокрема, він висловив своє ба-
чення майбутніх місцевих виборів. 
На думку голови обласної ради, вони 
відбудуться в жовтні цього року, як 
це передбачено конституційними 
нормами. Валентин Вітер припускає, 
що склад облради зміниться на 50% і 
представництво в ній матиме багато 
нових політичних сил. Разом із тим 
він вважає, що до місцевих виборів 

в Україні не встигнуть провести ад-
мінреформу, хоча центральна влада 
вважає, що механізм адміністратив-
них змін запущений ЗУ «Про добро-
вільне об’єднання територіальних 
громад». Але цей закон голова об-
лради вважає недосконалим. 

Валентинові Вітру довелося від-
повідати й на низку не зовсім зруч-
них для нього запитань. Зокрема, 
«Відомості» поцікавилися позицією 
голови Волиньради стосовно того, 
що 29 жовтня 2014 року його родич 
Роман Романюк придбав у Волин-
ської обласної ради на аукціоні авто-
мобіль Chevrolet 2008 року випуску 
(майже новенький) за смішну ціну 
— 51 750 грн, що становить трохи 
більше двох тисяч доларів.

Відповідь подаємо дослівно: 
— Кілька разів уже це поясню-

вав, — відповів Валентин Вітер. — 
Про придбання автомобіля моїм 
родичем мені не було відомо. Про 
продаж цього авто мені нічого не 
було відомо. Сесія у 2013 році при-
йняла рішення про продаж цього 
автомобіля, на той період я не був 
головою обласної ради і це авто пе-
редали на реалізацію Державному 
аукціонному центру. І всі дії, які 
були пов’язані з автомобілем, прово-

див Державний аукціонний центр. 
Ще одне запитання стосувалося 

автостоянки в центрі Луцька по-
близу Собору. Як відомо, колись тут 
було КП «Автогосподарство». Через 
його нібито збитковість підприєм-
ство об’єднали з КУ «Управління 
будинком обласної ради», хоча чому 
воно перетворилося на збиткове — 
ще одне запитання. Проте «Відомос-
тям» із достовірних джерел стало 
відомо, що тепер автостоянка здана 
в оренду фірмі, до якої має стосунок 
депутат обласної ради Лобач. Окрім 
того, тут збираються будувати рес-
торан. Вигідна оренда, чи не так? 

Валентин Вітер пояснив: 
— Причина об’єднання з «Управ-

лінням будинком обласної ради» 
— збитковість підприємства, сума 
збитків становила до 400 тис. грн у 
рік. Кому здано — чи це приватна 
особа, чи фірма — не можу сказати, 
але запевняю, що там точно ніяких 
будівельних робіт не буде проводи-
тися. Чому? Щоб змінити профіль, 
рішення обов’язково має пройти 
через сесію. На сьогодні на сесію 
до обласної ради не було ні одного 
звернення й підписаний договір на 
автомобільну стоянку. Депутат Ло-
бач до цього стосунку не має. 

Валентин Вітер пообіцяв, що 
обов’язково з’ясує, кому в центрі на-
дали в оренду автостоянку, і повідо-
мить медіа. 

Журналісти також попроси-
ли прокоментувати заяву фрак-
ції ВО «Свобода», в якій депутати 
звинуватили голову облради у не-
спроможності організувати роботу 
депутатського корпусу, адже сесія 
тривала протягом трьох місяців. 

На це він зауважив: 
— На останнє засідання при-

йшло 59 чоловік, а перед цим були 
передсвяткові дні й депутати не зі-
брались. Я вважаю, що рада спро-
можна ефективно працювати. А зая-
ва свободівців запізніла, неправдива 
та необ’єктивна. Була розмова й із 
Олександром Пирожиком, який, як 
перший заступник, також відпові-
дає за явку депутатів, і з депутатами 
«Свободи». Більшість цієї заяви не 
підтримала. 

Олена СТЕПАНЧЕНКО 

Валентин Вітер не знає, що його родич 
за безцінь купив авто в облради
Також він не володіє інформацією щодо орендарів автостоянки в центрі Луцька 


