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Росіяни просять нащадків 
царської родини повернутися 
на батьківщину 
У Росії нащадків царської родини Романових заклика-
ли повернутися на батьківщину. Листи були адресо-
вані княгині Марії Володимирівні до Іспанії та князю 
Дмитру Романовичу до Данії. Директор канцелярії 
глави Російського імператорського дому Романових 
Олександр Закатов пояснив, що представники імпера-
торського дому готові переїхати до Росії, але «щоб це 
було прописано у правовому акті». 

14
стільки відсотків до кінця 
2015 року може становити 
в Україні рівень безробіття. 
Про це повідомив виконав-
чий директор Міжнарод-
ного фонду Блейзера Олег 
Устенко. 

2

Про це він заявив на нараді в 
ОДА з приводу аналізу про-

блем дорожньої галузі на Волині. 
Володимир Петрович наго-

лосив, що уряд планує передати 
облавтодори в підпорядкування 
місцевим громадам. Цей процес 
має бути повністю реалізований 
до кінця 2016 року. «Щоб нас не 
застали зненацька, процеси орга-
нізації автодору треба почати вже 
зараз, не чекаючи відповідного 
урядового наказу», — додав голова 
облдержадміністрації. 

Директор департаменту інф-
раструктури і туризму ОДА Іван 
Мирка зазначив, що цього року 

з бюджету облради планується 
передати мінімум 10 млн грн для 
співфінансування доріг області. Не 
менше мають виділити сільські, се-
лищні, районні та міські бюджети. 

Суму в обсязі 20 млн грн зби-
раються витратити на ремонти 
найбільш проблемних доріг Воли-
ні та часткове погашення боргів 
підприємства облавтодору. 

«Чесно кажучи, я не вірю, що 
держава передасть нам автодор 
без боргів, єдине, на що можемо 
сподіватися, — це те, що нам до-
зволять виплачувати їх протягом 
10–15 років», — зауважив Володи-
мир Гунчик. 

Голову медкомісії, яка брала гроші за підтвердження інвалідності, 
помістили у СІЗО 

Події

Військовим-контрактникам 
платитимуть по-новому 
Сума виплат залежатиме від категорії особового скла-
ду. Відповідну постанову прийняв Кабінет Міністрів. 
Так, особам рядового складу обіцяють платити вісім 
мінімальних заробітних плат (9744 гривні); особам 
сержантського і старшинського складу — дев’ять 
мінімальних заробітних плат (10 962 гривні); особам 
офіцерського складу — десять мінімальних заробіт-
них плат (12 180 гривень). 

Віце-консул США розповів волинянам, 
як отримати «зелену карту»

Минулого тижня до Луцька завітав 
Сергій Ольховський, віце-консул 
США, аби детальніше розповісти 
про лотерею «Грін Кард» і застерег-
ти від візового шахрайства.

Цій програмі вже два десятиліт-
тя. Щороку завдяки їй громадяни 
інших держав отримують 55 тис. віз 
до Штатів. Сама програма є доволі 
простою, проте правила, за словами 
пана Ольховського, дуже жорсткі. 
США створює список усіх країн, які 
можуть брати участь. Для того, аби 
стати учасником, потрібно закінчи-
ти середню школу або мати дворіч-
ний робочий стаж за останні п’ять 
років.

Реєстрація на лотерею роз-
почнеться 1 жовтня і триватиме 
30 днів.

Участь у програмі забирає два 

роки, отже, у 2015-му буде прове-
дено реєстрацію вже на 2017 рік. 
Єдиний сайт, де можна заповнити 
анкету, — www.dvlottery.state.gov. 
Реєстрація абсолютно безкоштовна, 
необхідно лише мати доступ до Ін-
тернету. Можна подати тільки одну 
заявку, підробити якось свої дані під 
час її оформлення не вдасться — та-
кий обман обов’язково випливе. Ан-
кета має бути заповнена повністю, 
потрібно вказувати інформацію про 
кожного члена сім’ї, зазначати всіх 
неодружених дітей до 21 року, дода-
ти фото, які мають бути не старіші 
ніж 6 місяців.

Пам’ятайте, що свій реєстрацій-
ний номер та інші особисті дані не 
потрібно передавати іншим особам 
для уникнення шахрайства, бо час-
то люди кажуть, що із них вимагали 
гроші за виграш у цій лотереї. Де-

партамент ніколи не повідомляє про 
виграш електронною поштою.

Задля зручності анкета є також 
і українською та російською мовою, 
тому загалом знання англійської 
необов’язкове.

Минулого разу із 887,5 тис. меш-
канців України, які заповнили анке-
ту, виграли 4679.

Багато хто не проходить через 
те, що якась інформація подана не-
правильно. Загалом отримує візу 
третина переможців. Анкету можна 
подавати щороку. Варто пам’ятати, 
що якщо чоловік виграв, але не їде, 
а його дружина хоче поїхати, то вона 
не має права їхати сама. Річ у тому, 
що повинен їхати переможець ло-
тереї, тоді він може взяти із собою і 
членів своєї сім’ї за бажанням. Часті 
випадки, коли укладають фіктивний 
шлюб, тому перевіряють подружжя: 
просять показати фото з весілля, пи-
тають, наприклад, як звуть матір чо-
ловіка тощо. На момент заповнення 
заявки треба враховувати, що через 
два роки необхідно вже мати доку-
мент про закінчену середню освіту. 

У Штатах далі ніхто не влашто-
вує, тому людина, яка виграла, має 
знати, що вона буде там сама у по-
шуках житла, роботи тощо. Термін 
дії візи — 6 місяців, проте залежить 
від медичного огляду, який можна 
пройти лише в офіційній поліклініці 
в Києві. Медогляд коштує 215 дола-
рів на одну особу. Вартість візи — 
330 «зелених».

Відмінність «Грін Кард» від зви-
чайної візи у тому, що це єдиний 
спосіб емігрувати. Суть цієї про-
грами у тому, що Америка — країна 
емігрантів, тому ідея візи — надати 
шлях людям.

Як зазначила Наталія Вітюк, по-
мічник консула США візового від-
ділу: «Ніхто туди не запрошує, але 
туди можна поїхати, і є люди, які ще 
вірять у американську мрію». 

Голова Апеляційного суду повідав 
журналістам, звідки у нього гроші 

«25 тисяч гривень — це дві 
мої зарплати, я завжди їду 

додому та заїжджаю купити відпо-
відні продукти. Також вилучили з 
кишені 6,5 тис. доларів — це теж 
особисті кошти. Я мав того ж дня 
після розгляду їхати до стомато-
лога і, не знаючи скільки будуть 
коштувати п’ять імплантатів, узяв 
про запас кошти. От у мене ви-
лучили 6,5 тис. доларів і 25 тисяч 
гривень — розклали, як у якогось 
корупціонера!» — прокоментував 
звинувачення Генпрокуратури 
голова Апеляційного суду Антон 
Чернушенко. 

Знайдені ключі одразу від 
п’яти дорогих машин Чернушенко 
пояснив тим, що свого часу його 
родина працювала в юридичній 
фірмі в Одесі — обслуговувала 
припортовий завод і зовсім не 
бідувала. Є пояснення і звідки в 

нього талони на 14,5 тисячі тонн 
пального — кілька років тому по-
дарував друг, вони вже не дійсні, 
але викинути шкода. 

«Частково використав, а част-
ково, отих 14,5 тисячі тонн, я не 
хотів викидати, бо там гарний ма-
люнок», — запевняє суддя. 

Найскандальніша знахідка, на 
думку слідчих Генпрокуратури, — 
понад 700 SMS-повідомлень, що 
надходили голові суду із вказівка-
ми, які потрібно приймати рішен-
ня у яких справах. 

«Сам факт надходження SMS 
нічого не означає, бо іноді прихо-
дить така нісенітниця, що не зна-
єш, що воно. Сам я ніколи «есемес-
ками» не користувався та не вмію 
ними користуватися», — пояснює 
голова Апеляційного суду. 

Антон Чернушенко справу 
проти себе називає політично 
вмотивованою та сфабрикованою. 
Втім, пообіцяв: у разі порушення 
проти нього кримінального про-
вадження тікати з країни не буде. 

«По-перше, мені нема куди ті-
кати, а по-друге, не маю таких на-
мірів», — заявив Чернушенко. 

Нагадаємо, обшук у Апеля-
ційному суді відбувся 19 червня 
— проводився силами СБУ та ГПУ. 

Генпрокурор Віктор Шокін 
пообіцяв унести подання до пар-
ламенту про зняття суддівського 
імунітету з голови відомства Ан-
тона Чернушенка. 

З часу набуття законної сили обви-
нувальним вироком щодо голови 

Луцької міської медико-соціальної 
експертної комісії, яка разом із дво-
ма членами цієї комісії вимагала й 
одержувала неправомірну вигоду 
від лучан за підтвердження групи 
інвалідності, минуло півтора місяця. 

Увесь цей час посадовиця ухиля-
лася від виконання рішення суду й 
перебувала у розшуку. 

Проте у суботу, 13 червня, її було 
затримано та поміщено до слідчого 
ізолятора. Надалі голова МСЕК від-
буватиме покарання у вигляді ре-
ального позбавлення волі. 

Нагадаємо, чиновницю та двох 
її колег у квітні 2014 року затримали 

«на гарячому» під час одержання не-
правомірної вигоди від лучанина, з 
якого вони вимагали 3 тис. грн за під-
твердження ІІІ групи інвалідності. 

Досудовим розслідуванням було 
встановлено 25 епізодів злочинної 
діяльності лікарів, які одержали 
майже 23 тис. грн неправомірної ви-
годи від інвалідів. 

Вироком міськрайонного суду 
всіх трьох медиків визнано винними 
у вчиненні корупційного правопо-
рушення. 

Голові Луцької міської медико-
соціальної експертної комісії при-
значено покарання у вигляді 5 років 
позбавлення волі з конфіскацією 
майна, а обом лікарям — по 4 роки 

позбавлення волі зі встановленням 
дворічного іспитового строку. Всіх 
трьох ескулапів позбавлено права 
три роки обіймати посади в закла-
дах охорони здоров’я. 

Лікарі — члени МСЕК погодили-
ся з вироком суду, голова ж комісії 
оскаржила його в апеляційному по-
рядку. 

Апеляційний суд Волинської 
області, приставши на доводи про-
курорів, залишив вирок Луцького 
міськрайонного суду щодо неї в силі.

Як повідомляє прес-служба про-
куратури області, відтепер посадо-
виця перебуває за ґратами. Двох ін-
ших лікарів звільнено з посад. 

У Луцьку вшанували пам’ять розстріляних в’язнів тюрми 

У вівторок відбулися заходи у 
зв’язку з 74-ю річницею розстрі-

лу в’язнів у Луцькій тюрмі. Розпо-
чалися вони скорботною ходою від 
Свято-Троїцького кафедрального 
собору до Замкової площі. На те-
риторії колишньої Луцької в’язниці 
священнослужителі УПЦ КП на 
чолі з Митрополитом Луцьким і 
Волинським Михаїлом відправили 
панахиду за жертвами розстрілу. 
Учасники заходу поклали квіти до 
пам’ятних знаків жертвам політич-
них репресій, до місця розстрілу та 
до хреста біля монастиря. 

Міський голова Микола Рома-
нюк подякував усім, хто прийшов 
вшанувати пам’ять розстріляних 
в’язнів тюрми. «Сьогодні ми перебу-
ваємо на місці, де було розстріляно 
багато людей. Вони були вбиті лиш 
за те, що любили свою Україну, за те, 

що хотіли, аби вона була вільною», 
— наголосив мер. 

Також Микола Романюк закли-
кав присутніх вшанувати пам’ять 

розстріляних в’язнів Луцької тюрми 
хвилиною мовчання. На завершення 
учасники заходу спільно виконали 
Державний Гімн України. 

У західних областях 25 черв-
ня хмарно з проясненнями, без 
опадів. Уночі +10...+12 °C, вдень 
+19...+21 °C. 26 червня мінли-
ва хмарність, опадів не очіку-
ється. Вночі +10...+12 °C, вдень 
+18...+20 °C. 27 червня невелика 
хмарність, сухо. Температура вно-
чі +12...+14 °C, вдень +24...+26 °C. 

У північних регіонах 25 черв-
ня мінлива хмарність, можливий 
дощ. Уночі +13...+15 °C, вдень 
+24...+26 °C. 26 червня хмар-
но з проясненнями, дощ. Вночі 
+13...+15 °C, вдень +23...+25 °C. 
27 червня мінлива хмарність, 
без опадів. Нічна температура 
+13...+15 °C, денна +25...+27 °C. 

У Києві 25 червня обіцяють 
сонячну погоду, без опадів. Уно-
чі +14...+16 °C, вдень +24...+26 °C. 

26 червня хмарно з проясненнями, 
можливий дощ. Вночі +15...+17 °C, 
вдень +23...+25 °C. 27 червня 
ясно і сухо. Температура вночі 
+13...+15 °C, вдень +25...+27 °C. 

У східних регіонах 25 черв-
ня хмарно з проясненнями, зли-
ви. Вночі +16...+18 °C, вдень 
+28...+30 °C. 26 червня мінлива 
хмарність, дощ. Вночі +15...+17 °C, 
вдень +26...+28 °C. 27 червня 
хмарно, місцями грози. Вночі 
+16...+18 °C, вдень +27...+29 °C. 

У південних областях 
25 червня хмарно, без опадів. Уно-
чі +17...+19 °C, вдень +28...+30 °C. 
26 червня мінлива хмарність, 
сухо. Вночі +17...+19 °C, вдень 
+26...+28 °C. 27 червня соняч-
но, без опадів. Уночі +16...+18 °C, 
вдень +27...+29 °C. 

 ПОГОДА

Володимир Гунчик не вірить, що держава 
передасть облавтодор місцевим 
громадам без боргів 


