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Чи місце їжі там, 
де ходять ноги

Пасажир вистрибнув із 
салону автобуса і загинув 
21 червня цього року, близько 20-ї години, на 
перехресті вулиць Львівської — Галана у Ново-
волинську з рейсового автобуса під керуванням 
35-річного мешканця селища Стара Вижівка на 
ходу випав 61-річний місцевий житель. У резуль-
таті чоловік отримав тілесні ушкодження, від 
яких помер у реанімаційному відділенні міської 
лікарні. Проводиться досудове розслідування, в 
ході якого будуть встановлені всі обставини події. 

На Львівщині правоохоронці 
«гальмонули» 5 тисяч літрів 
спирту 
Правоохоронці встановили, що двоє мешканців міс-
та Києва на мікроавтобусі привезли у Львівську об-
ласть п’ять тисяч літрів етилового спирту, загальна 
вартість якого становить близько 500 тисяч гривень, 
і намагалися його реалізувати у Дублянах. Наразі 
правоохоронці встановлюють місце виробництва 
етилового спирту й інші факти його незаконного 
збуту. 

101
стільки мільйонів доларів 
передоплати «Нафтогаз 
України» перерахував росій-
ському «Газпрому» за черв-
невий газ. Про це повідомив 
представник «Газпрому» 
Сергій Купріянов. 
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Майстрів лісу покарали за корупцію 

Актуально

Таке рішення викликане поже-
жею, яка сталась у багатоквар-

тирному будинку на проспекті Мо-
лоді, 17. Про це Луцький міський 
голова повідомив під час засідання 
виконкому. За його словами, поже-
жа є наслідком того, що мешканці 
самовільно захаращують сходо-
ві майданчики. Люди побудували 
собі комірчини та зберігають там 
різні речі. Часто через це стаються 
пожежі. Цими діями лучани нара-
жають на небезпеку себе та своїх 
сусідів. 

Тому Микола Романюк дору-
чив заступнику міського голови 
Ларисі Соколовській створити 
робочу групу з участю фахівців 
та провести перевірку всіх бага-
токвартирних житлових будинків 
міста на предмет самовільного вла-

штування технічних приміщень 
на сходових майданчиках, їх заха-
ращення. У разі виявлення таких 
фактів — порушників притягнути 
до відповідальності згідно з чин-
ним законодавством. 

Луцький міський голова Ми-
кола Романюк назвав неправ-

дивою інформацію щодо перебу-
вання ДКП «Луцьктепло» на межі 
банкрутства, яку поширили окре-
мі ЗМІ. За його словами, на під-
приємстві є певні проблеми, адже 
припинена подача газу до коте-
лень. Одне з невирішених питань 
— заборгованість лучан за тепло. 
Мешканці міста винні підпри-
ємству за надані послуги (станом 
на 16 червня) 33 мільйони гри-
вень. ДКП «Луцьктепло» у свою 
чергу боргує 23 мільйони гривень 
НАК «Нафтогаз України» за нада-
ні енергоносії. 

Микола Романюк звернувся до 

представників ЗМІ з проханням 
подавати інформацію зважено. За 
його словами, заяви про можливе 
банкрутство створюють негатив-
ний імідж ДКП  «Луцьктепло» та 
викликають у людей різні думки. 
Він наголосив, що міська влада та 
керівництво підприємства відкриті 
до діалогу і завжди готові надати 
всю інформацію щодо роботи чи 
фінансової ситуації. Міський голо-
ва зауважив, що такі гучні заяви 
можуть зірвати отримання креди-
ту ЄБРР на модернізацію систем 
централізованого теплопостачання 
Луцька, якою, зокрема, передбача-
ється встановлення 200 ІТП у бага-
токвартирних житлових будинках. 

Сьогодні вибір продуктів на рин-
ках чи полицях супермаркетів є 
необмеженим. Хтось довіряє якості 
харчів із магазину, інші ж вважають 
куплені в «бабусі з базару» більш 
корисними, оскільки вирощені без 
усіляких хімікатів. Та чи справді 
молочні або м’ясні вироби луцьких 
ринків є такими безпечними для 
споживачів, дізнавалися «Відо-
мості».

У Луцьку діють два великих 
ринки, на яких можна придбати 
сільськогосподарську продукцію, — 
Центральний і Варшавський. Прода-
ється тут усе, чого душа бажає: мо-
локо і масло, сир і сметана, курятина 
і свинина, овочі та фрукти, зелень і 
ще всяка всячина. Лучанка Олена 
Михальчун каже, що віддає перевагу 
саме цій продукції.

— Купую, бо довіряю виробни-
кам: вони ж собі для споживання

не труять продукти, значить, і на 
продаж теж везуть екологічно чисті 
товари, — впевнена жінка.

Натомість молода мама Людми-
ла Писарська переконана у проти-
лежному:

— Я завжди купую в магазині: 
там хоч якась, але таки гігієна, про-
дукти в холодильнику, та й чемні 
продавці якось вселяють довіру.

Дійсно, в магазинах продовольчі 
товари зберігаються в холодильни-
ках. Продукти, які швидко псуються, 
мають етикетки з датою виготовлен-
ня і терміном їх зберігання (хоча не 
виключено, що в супермаркетах їх 
переклеюють,змінюючи дату, з чим 
не раз стикалися наші читачі). За 
якість відповідає дирекція закладу.

Щодо цих же товарів на ринку, 

то ситуація трохи відрізняється, бо 
не вся відповідальність за якість ля-
гає на адміністрацію.

До прикладу, на Центральному 
(Старому, як його ще називають) 
ринку є спеціально відведені павіль-
йони для продажу сільгосппродук-
ції, яка проходить щодня перевірку 
в лабораторії.

— Кожного разу, коли ми при-
возимо свої продукти, зранку това-
ри повинні пройти перевірку в ла-
бораторії та отримати відповідний 
експертний висновок, — пояснює 
місцевий продавець Лариса Ващук.

Завідувач державної лабораторії 
ветсанекспертизи цього ж ринку Те-
тяна Зарубайко пояснює чому. 

— Продавати до павільйону при-
ходять щоразу інші люди. Тому пе-
ревірка здійснюється щодня. Якщо 
продукція не проходить експертизу, її 
продаж заборонено, а відповідальність 
за неї лежить лише на продавцеві. 

Тож треба пам’ятати, що адміні-
страція ринку відповідає за якість 
тільки тих товарів, які пройшли 

відповідну експертизу в лабораторії 
цього ж ринку й отримали дозвіл на 
торгівлю. 

Проте, на кому лежить відпо-
відальність за товари на тротуарній 
ділянці, дізнатися нам не вдалося, 
бо хідники — це вже не територія 
ринку, тому адміністрація тут ні до 
чого. Працівники приватної служби 
«Скорпіон-сервіс», які контролюють 
зону парковок, пояснили нам, що 
стосунку до такого продажу не ма-
ють жодного, бо в їхній компетенції 
лише паркування транспортних за-
собів. І по-філософськи зауважили, 
що, хоча діяльність цих продавців є 
правопорушенням, кожен виживає 
як може. 

Купувати продукти на тротуар-
них місцях чи ні — особистий вибір 
кожного. Якщо ще ягідки «із землі» 
придбати не страшно, бо їх таки 
можна відмити, то сир чи масло від-
миється навряд. Тому кожному по-
купцю варто замислитися, чи місце 
їжі там, де ходять ноги. 

Любов ШЕКЕЛЬ

Микола Романюк доручив перевірити 
багатоквартирні будинки на предмет 
захаращення сходових майданчиків 

У ДКП «Луцьктепло» є проблеми, але 
про банкрутство не йдеться 

Літня школа «Ерудит» відкрила 25-й сезон 

У дитячому позаміському закла-
ді оздоровлення та відпочинку 

«Ровесник» відбулося свято літньої 
школи «Ерудит». Нині у таборі від-
почиває 200 дітей, із яких 18 із міс-
та Волноваха Донецької області. Всі 
вони та їхні педагоги дуже задово-
лені перебуванням у таборі та зна-
йшли нових друзів. 

На свято школи «Ерудит» до ді-

тей завітали Луцький міський голо-
ва Микола Романюк, Волноваський 
міський голова Сергій Демченко, 
представники благодійної організа-
ції «Я — Волноваха», Новомосков-
ської міської ради Дніпропетров-
ської області, а також начальник 
управління освіти міськради Олег 
Гребенюк, директори шкіл міста і 
батьки дітей, що відпочивають. 

Микола Романюк, звертаючись 
до присутніх, зазначив, що радий 
вітати на святі Волноваського місь-
кого голову Сергія Демченка й усіх 
гостей. «Хочу порадіти разом із 
вами цьому сонячному дню. Я поба-
чив, що за цей тиждень ви уже здру-
жилися. Впевнений, що підготували 
цікаву програму. Я тут не вперше, і 
завжди у вас захопливі виступи. По-
ряд із відпочинком ви й навчаєтеся. 
У літній школі «Ерудит» збираються 
дітки, які є гордістю нашого міста, 
вони демонструють хороші резуль-
тати в навчанні», — наголосив він. 

Луцький міський голова приві-
тав дітей із Волновахи, які відпочи-
вають у таборі «Ровесник». «Упев-
нений, за цей час ви знайшли уже 
знайомих та друзів. Я щиро бажаю 
гарного проведення часу в таборі», 
— звернувся він до дітей. Також Ми-
кола Романюк подякував усім, хто 
організовує змістовне дозвілля та 
перебування дітей у таборі. 

До присутніх звернувся і Вол-
новаський міський голова Сергій 
Демченко, який наголосив, що йому 

дуже приємно сьогодні перебувати у 
таборі «Ровесник». За його словами, 
найціннішим для нас усіх є діти. «І 
чудово, що сьогодні діти усміхають-
ся, їм весело. Це справжнє свято», — 
зазначив він. 

Сергій Демченко висловив вдяч-
ність Миколі Романюку, всім, хто 
допоміг, аби діти з Волновахи могли 
відпочивати у Луцьку, бути весели-
ми, життєрадісними. «Це люди, які 
роблять усе, аби діти були щасливі. 
Я впевнений, що у вашому таборі за-

лишиться частинка серця міста Вол-
новаха, а до нас поїде частинка серця 
Луцька», — додав він. 

Також Сергій Демченко попро-
сив Миколу Романюка передати 
подяку від нього особисто, Волно-
васької міської ради та всієї тери-
торіальної громади голові сільсько-
господарського підприємства «Рать» 
Віктору Шумському, який надав фі-
нансову підтримку для перебування 
у «Ровеснику» волноваських дітей. 

Володимир-Волинською міжра-
йонною прокуратурою складе-

но протоколи про адміністративні 
корупційні правопорушення, вчи-
нені майстрами лісу Ішівського та 
Губинського лісництв. 

Встановлено, що два працівни-
ки лісової охорони, всупереч ви-
могам Закону України «Про засади 
запобігання та протидії корупції», 
суміщали роботу в державному 
органі з іншою оплачуваною ді-
яльністю — під час парламент-
ських виборів у жовтні 2014 року 

працювали у виборчих комісіях 
одномандатних виборчих округів 
№ 19 та 20. 

Постановами Володимир-
Волинського міського суду обох 
майстрів лісу визнано винними 
у вчиненні корупційних діянь і 
накладено на кожного з них стяг-
нення у вигляді штрафу в розмірі 
850 грн. Незаконно одержану пра-
цівниками лісової охорони вина-
городу конфісковано. 

Штрафи правопорушники вже 
сплатили. 

Облаштування різного роду комірчин на сходових майданчиках 
створює небезпеку для жильців 


