
Днями у Луцьку перебувала делега-
ція представників Німецько-укра-
їнського форуму на чолі з коорди-
натором із економічних програм 
Алексом Родіоновим. У рамках по-
їздки відбулася зустріч із Луцьким 
міським головою Миколою Рома-
нюком, його першим заступником 
Тарасом Яковлевим, заступником 
Ларисою Соколовською, депутатом 
міської ради Романом Бондаруком 
та членом виконавчого комітету 
Юлією Сабатюк. 

Алекс Родіонов поінформував 
присутніх, що їхня організація за-
цікавлена у реалізації енергозбері-
гальних проектів у нашому місті. 
Розповів, що нині вони спільно з 
компанією BIO-Energohouse у місті 
Волноваха Донецької області роз-
почали реалізацію проекту заводу 

з виробництва біопалива. Проте 
через військові дії його реалізацію 
призупинили. Алекс Родіонов зазна-
чив, що вони зацікавлені у втіленні 
різноманітних проектів у Луцьку, 
адже наше місто далеко від зони кон-
флікту. Є можливість, як сказав він, 
розпочати будівництво будинків із 
біоресурсів, зокрема соломи. За його 
словами, такі будівлі уже зведені у 
Німеччині, Франції, Швейцарії. Це 
екологічно чисті та безпечні матері-
али. Зводяться дуже швидко. 

У свою чергу депутат міської 
ради Роман Бондарук поінформу-
вав, що нині з Німецько-україн-
ським форумом та компанією BIO-
Energohouse хочуть реалізувати 
проект із термомодернізації двох 
багатоквартирних будинків. Пілотні 
проекти планують утілити на базі 
будинків на вул. Орджонікідзе, 30 

та Софії Ковалевської, 23, де ство-
рено ОСББ. Депутат зазначив, що до 
вересня мають намір напрацювати 
проектну документацію. 

Міський голова Микола Рома-
нюк підтвердив свою зацікавленість 
у залученні в місто сучасних енер-
гозберігальних технологій. За його 
словами, у Луцьку раді інвесторам, 
які хочуть вкладати кошти в енер-
гозбереження. 

— Приємно, що реалізацію цьо-
го проекту розпочинаєте з багато-
квартирних будинків, де створено 
об’єднання співвласників. У міській 
раді на сьогодні прийнято низку 
програм щодо сприяння діяльності 
ОСББ, — відзначив міський голова. 

За словами Миколи Романюка, у 
Луцьку серйозно працюють над уті-
ленням проектів із енергозбережен-
ня й міська влада готова сприяти 
їх реалізації з користю для жителів 
міста. 

— На сьогодні затверджений 
Муніципальний енергетичний план. 
Налагоджена співпраця з різнома-
нітними організаціями. Реалізову-
ватимемо спільний проект із ЄБРР 
із модернізації системи централі-
зованого теплопостачання міста. 
Сподіваємось отримати кредит на 
10 мільйонів євро та грант розміром 
4 мільйони євро. За ці кошти плану-
ється ліквідувати підвальні котель-
ні, замінити частину мереж, встано-
вити нове обладнання на котельнях 
тощо. За кошти гранту в 200 луцьких 
багатоповерхівках буде встановлено 
ІТП та котельню на альтернативно-
му паливі», — наголосив він. 

Микола Романюк попросив 
Алекса Родіонова надіслати йому всі 
пропозиції, аби він міг їх детальніше 
вивчити й обговорити під час на-
ступної зустрічі. 

Затримати зловмисника вдалося 
завдяки небайдужим громадя-

нам. Ще двох його спільників роз-
шукують. 

Троє осіб через вікно прони-
кли у будинок, що у селі Затурці 
Локачинського району. Але не-
сподівано для молодиків додому 
повернулися господарі. Тож злодії 
почали втікати. Один вистрибнув 
через вікно, інші побігли через 
двері. Внук потерпілих та сусіди не 
розгубилися і почали їх наздоганя-
ти. Двом таки вдалося втекти авто-
мобілем, який був припаркований 
неподалік місця скоєння злочину. 
Проте одного зі зловмисників за-
тримали громадяни. Про подію 
негайно повідомили дільничного 
інспектора, який разом зі слід-
чо-оперативною групою прибув 
на місце, поінформували у прес-
службі волинської міліції. 

«На лінію 102 надійшло пові-
домлення від жителів села Затурці 
про те, що невідомі особи прони-
кли в приватний будинок та ви-
крали ювелірні вироби. Завдяки 
співпраці міліції та небайдужих 
людей одного злодія затримали: у 
нього вилучили золоті вироби та 
відмичку. Затриманий перебуває 
в ізоляторі тимчасового тримання 
Локачинського райвідділу мілі-
ції. Особи, яким вдалося втекти, 
встановлені. Вирішується питання 

щодо їх затримання», — розпо-
вів начальник Локачинського РВ 
УМВС України у Волинській об-
ласті Олег Кічук. 

До слова, затриманим виявив-
ся іноземець, який уже мав про-
блеми із законом та неодноразово 
відбував покарання у місцях по-
збавлення волі за скоєння корис-
ливих злочинів. 

Відомості за вказаним фактом 
внесено до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань за ознаками 
злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 
(Крадіжка) Кримінального кодек-
су України. 

Мер Києва Віталій Кличко ви-
ходить із «Блоку Петра По-

рошенка» й об’єднується із «Са-
мопоміччю» мера Львова Андрія 
Садового. 

Про це у Facebook написала 
екс-нардеп Анжеліка Лабунська. 

«Питання про об’єднання із 
«Самопоміччю» зараз активно 
обговорюється в парламенті. Вже 
ведуться переговори про злиття 
«УДАРу» й «Самопомочі» на міс-
цевих рівнях. Нове об’єднання 

називатиметься «Самопоміч–
УДАР», — заявила в коментарі 
Gazeta.ua Лабунська. 

З її слів, Кличко у такий спо-
сіб шантажує Петра Порошенка. 
Мовляв, якщо «Солідарність» не 
підтримає його на виборах мера, 
то він шукатиме нового союзника. 

«Звісно, не всім подобаються 
ці підкилимні домовленості. Але 
роз’єднання партії Кличка з парті-
єю Порошенка — тільки питання 
часу», — наголосила вона. 

Об’єднання двох політсил вза-
ємовигідна угода, впевнена екс-
депутатка. 

«У злитті з «УДАРом» «Само-
поміч» зацікавлена, бо Андрій 
Садовий не має достойного кан-
дидата на посаду мера Києва. Його 
самого крісло очільника столиці 
не цікавить. Та й шансів він у Ки-
єві майже не має. Садового більше 
вабить крісло президента. Він вва-
жає, що злиття із Кличком йому 
додасть голосів у столиці. Є певна 
кількість депутатів у БПП, які під-
тримують Кличка та віддані йому. 
Їх стало набагато менше, ніж було. 
Створювати окрему групу у Верхо-
вній Раді — не дієво», — зауважи-
ла Лабунська. 

Відомості.інфо

№23 (765) 

18 - 24 червня 2015 року

http://www.vidomosti.info/

Двоє офіцерів розвідки СБУ 
перейшли на бік ворога 
Служба безпеки Україна звинувачує в державній зраді 
двох офіцерів Служби зовнішньої розвідки. Про це 
розповів голова СБУ Валентин Наливайченко журна-
лістам. Йдеться про братів Юрія та Олексія Мирош-
ниченків, які давно працювали у Службі зовнішньої 
розвідки. «Сьогодні нами порушено кримінальне про-
вадження — до речі, це зробила наша контррозвідка 
— за статтею «державна зрада» за фактом переходу 
на бік російсько-терористичних військ», — заявив 
Наливайченко. 

22,5
стільки гривень за долар 
даватимуть у 2016 році. У Мін-
фіні очікують, що ВВП зросте 
на 2%, а номінальний ВВП ста-
новитиме 2,1 трлн грн. Про 
це заявила міністр фінансів 
Наталія Яресько. 
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Бійці волинського підрозділу 
«Світязь» на території проведен-

ня антитерористичної операції були 
тричі. 

У рамках ротації в зону АТО 
втретє відправилися бійці підроз-
ділу «Світязь», які брали участь у 
бойових діях в Іловайську та Вугле-
гірську. Про це у вівторок, 16 черв-
ня, повідомив речник Президента з 
питань АТО Андрій Лисенко під час 
брифінгу. 

Він наголосив, що протягом 
року військовослужбовці волин-
ського підрозділу «Світязь», від дня 
його створення, вирушали в зону 
АТО тричі. 

«У зону проведення АТО від-
правився спецзагін волинської мі-
ліції «Світязь». Основне завдання 

правоохоронців — забезпечення 
правопорядку та безпеки громадян 
на територіях, звільнених від бойо-
виків, охорона стратегічних об’єктів 
і виявлення диверсійних груп. Серед 
них — чимало досвідчених бійців, 
які пройшли школу виживання в 
Іловайську та Вуглегірську», — за-
значив Лисенко. 

Як раніше повідомлялося, 31 січ-
ня 2015  року сили АТО у Вуглегір-
ську деблокували понад 70  україн-
ських силовиків, серед яких було 
39  бійців роти міліції спецпризна-
чення «Світязь» та 34  військовос-
лужбовці ЗСУ. Частини батальйону 
«Світязь» тримали оборону у Вугле-
гірську протягом трьох днів, потім 
були деблоковані та вийшли з ото-
чення. 

Мешканці волинського села самі 
наздогнали і затримали «домушника» 

Суд арештував 
майно та рахунки 
компанії Ахметова  

Печерський районний суд 
Києва задовольнив нові 

клопотання Генеральної Про-
куратури про арешти рахунків, 
майна та продукції ПрАТ «На-
фтогазвидобування». 

При цьому раніше накладені 
2 червня арешти продовжують 
діяти. Про це повідомляє ви-
дання Insider. «Таким чином, на 
сьогодні на рахунки, майно та 
продукцію ПрАТ «Нафтогазви-
добування» накладено одночас-
но два арешти. Обидва арешти 
ініційовані тими самими слідчи-
ми Генеральної Прокуратури», 
— цитує видання прес-службу 
енергетичного холдингу «ДТЕК» 
Рината Ахметова, до якого вхо-
дить «Нафтогазвидобування». 

Як відзначають у «ДТЕК», 
рішення про задоволення нових 
клопотань ГПУ були прийня-
ті Печерським судом без участі 
представників «Нафтогазвидо-
бування». 

Арешти від 11 червня були 
накладені на підставі кримі-
нального провадження, зареє-
строваного в Єдиному реєстрі 
кримінальних проваджень 
8 лютого 2013 року за фактом 
ухилення від сплати податків 
(ст. 212 ККУ). «В рамках прова-
дження розглядалася законність 
низки угод у 2010–2012 роках. 
Одначе компанія в 2013–2014 
роках підтвердила в судовому 
порядку, що при укладенні цих 
угод не було допущено жодних 
порушень», — сказано в повідо-
мленні. 

Події

Бойові дії на Сході 
посилюються 
Останні кілька діб уздовж лінії розмежування вогню 
на Луганщині йде постійне посилення бойових дій, 
повідомляє керівник області Геннадій Москаль. Під 
агресію бойовиків потрапляють населені пункти, в 
яких не було обстрілів по 3–4 місяці, наголошує він. 
Обстрілюють із мінометів, гранатометів та стрілецької 
зброї. Населені пункти знеструмлені, постраждали 
медичні заклади, житлові будівлі, адміністративні при-
міщення. 

Невідомі в масках скоїли розбійний 
напад на знану в Нововолинську родину 
медиків 

Невідомі в масках о другій го-
дині ночі скоїли розбійний 

напад на відому в Нововолинську 
родину медиків, пише журналіст 
Наталія Камишникова на сайті 
«Нововолинськ діловий». 

Серед ночі вдерлися крізь ві-
кно до їхньої хати у селі Кропив-
щина, зв’язали подружжя та їхньо-
го сина… І примусили віддати всі 
коштовності та гроші. Кажуть, що 
здобич розбійників — 3-літрова 
банка золота, кілька тисяч доларів 
та євро. 

Як вдалося дізнатися «Ново-
волинську діловому», двоє з гра-
біжників мали кавказький акцент, 
один розмовляв російською, чет-
вертий мовчав. 

Пограбування сталося кілька 
днів тому. Справу розслідує івани-

чівська міліція. 
За словами журналістки, роз-

бійники жорстокі — поливали 
окропом руки господаря, погро-
жували розпеченою праскою. 

А ще досвідчені й «грамотні» 
— забрали із собою реєстратор із 
камери відеоспостереження, вста-
новленої в обійсті лікарів. Їздили 
«на діло» такими дорогами, щоб 
ніде не засвітитися. Дуже ретель-
но спланували свою кримінальну 
операцію. 

Однак ці профі все ж таки про-
кололись… І наслідили. Далі — та-
ємниця слідства. 

Подейкують, що за два місяці 
перед тим місцеві бандюки настій-
ливо пропонували лікареві «дах», 
проте він відмовився від їхніх по-
слуг. 

Кличко об’єднується із Садовим 

Німці зацікавлені будувати у Луцьку 
екологічні енергоощадні житлові будинки 

В зону АТО відправилися волиняни 
зі «Світязя», які пройшли Іловайськ 
та Вуглегірськ 

Луцький міський голова Микола Романюк зустрівся з представниками 
Німецько-українського форуму 


