
Розпочавши ремонт вулиці Крило-
ва, будівельники виявили старе 

польське мощення дороги, так звану 
шашку Терлінського, якою була ви-
кладена вулиця ще за Польщі.

Тоді Луцький міський голова 
Микола Романюк доручив дирек-
торові департаменту житлово-ко-
мунального господарства Іванові 
Кубіцькому максимально зберегти 
частину дороги, яка є складовою на-
шої історії. Нещодавно працівники 
підприємства «БетонБрукСервіс», 
які виконували роботи, завершили 
ремонт вулиці Крилова. Мощення 
проїзджої частини вулиці майже 
повністю зробили з шашки Терлін-
ського. Тротуари виклали з сучасної 
бруківки в стилі української виши-
ванки. Особливими є й накриття 
оглядових колодязів каналізаційних 
та інженерних мереж. На них зобра-
жена В’їзна вежа Луцького замку.

Також у найближчі дні розпо-
чнуться ремонтні роботи на вулиці 
Лютеранській, яка знаходиться в 
Старому місті. Тут щодень прохо-
дить багато лучан та гостей міста. 
На цій вулиці знаходиться один з 
туристичних об’єктів — Будинок 

скульптора Миколи Голованя.
Розроблено проект капітально-

го ремонту дороги та тротуарів на 
вулиці Лютеранській. Згідно з ним, 
передбачено переукладання наявно-
го дорожнього покриття з бутового 

каміння. Буде відновлено й троту-
арне покриття, викладено бруківку. 
Роботи тут теж виконуватимуть 
працівники підприємства «БетонБ-
рукСервіс».

Головне управління Держсане-
підслужби у Волинській об-

ласті повідомило, що в нашому 
регіоні зареєстровано 2 спалахи 
сальмонельозу після святкування 
весіль: у с. Бодячів Ківерцівського 
району (відбувалося в шалаші) та 
в с. Струмівка Луцького району (в 
одному із закладів харчування).

За медичною допомогою з про-
явами гострих кишкових інфекцій 
звернулося та госпіталізовано 46 
хворих, в т. ч. 13 дітей (після свят-
кування весілля в с. Бодячів — 32 
хворих, в т. ч 12 дітей,  в с. Стру-
мівка — 14 хворих, в т. ч. — одна 
дитина). Стан всіх постраждалих 
середньої важкості.

Від 29 хворих виділено сальмо-
нелу ентерітідіс.

Фахівцями Держсанепідслуж-
би, з метою встановлення збудни-
ка, для проведення лабораторних 
досліджень у вогнищах відібрано 
проби харчових продуктів, змивів 
та питної води.

Фактором передачі збудника 
(сальмонели ентерітідіс) у с. Бодя-
чів стала готова продукція (смаже-
на риба), яка приготовлена з пору-
шенням технології приготування 
та зберігання, зафіксовано відсут-
ність умов для дотримання правил 
особистої гігієни. Готові страви 
зберігалися з порушенням темпе-

ратурного режиму. Усі ці чинники 
сприяли виникненню спалаху.

Ймовірним джерелом можна 
вважати одну з господинь, котра є 
носієм цього інфекційного захво-
рювання.

Фактором передачі збудника 
в Луцькому районі стала також 
готова продукція, контамінована 
сальмонелою. Позитивні резуль-
тати отримані з трьох став (туш-
кована телятина, лаваш з сирною 
начинкою, риба запечена).

Усі працівники, котрі обслуго-
вували весілля в закладі, обстеже-
ні бактеріологічно на кишкову гру-
пу інфекцій, результати від’ємні. 

Встановлено, що на святкуван-
ня весілля замовником принесені 
харчові продукти без супровідних 
документів, котрі засвідчують без-
печність їх для здоров’я спожива-
чів і всупереч забороні правилам 
роботи закладів ресторанного гос-
подарства.

При проведенні епідрозсліду-
вання встановлено, що напередод-
ні у вказаному закладі відбувалося 
святкування весілля інших замов-
ників.

Ускладнень епідситуації після 
цього заходу не зареєстровано. На 
сьогодні вогнища інфекції локалі-
зовані та ліквідовані.

Нещасний випадок трапився в 
понеділок близько 16 години 

в селі Великий Олексин Рівнен-
ського району. Голова сімейства, 
виписавшись з лікарні, вдома за-
став жахливу картину: 18-річна 
дочка та 55-річна дружина лежа-
ли у ванній кімнаті на підлозі без 
ознак життя.

Батько того дня виписувався 
з медичного закладу, де лікувався 
стаціонарно. Аби хтось допоміг 
приїхати, телефонував до дру-
жини. Однак на дзвінки ніхто не 
відповідав, тому привіз додому 
чоловіка його ж родич. Помеш-
кання теж ніхто не відкривав, 
тож чоловікам довелося вибивати 
двері підсобного приміщення, аби 
зайти в будинок. У ванній кімнаті 
на підлозі господар виявив тіло 
дружини, а поряд — тіло дочки. 
Родич негайно викликав право-

охоронців.
— Відомості за цим фактом 

внесено до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань за частиною 1 
статті 115 Кримінального кодексу 
України, — повідомив тимчасово 
виконуючий обов`язки начальни-
ка Рівненського райвідділу Віталій 
Дмищук. — Провівши огляд місця 
події та поверхневий огляд обох 
жінок, правоохоронці висувають 
версію, що попередньою причиною 
смерті є ураження електростру-
мом, адже, на тілі матері є сліди від 
опіків. Тіла загиблих направлено 
в морг для проведення судово-ме-
дичної експертизи, яка визначить 
остаточну причину смерті.

Що стало причиною витоку 
струму і чи були несправності в 
електропроводці, будуть встанов-
лювати слідчі райвідідлу та спів-
робітники «Рівнеобленерго».

Центральна виборча комісія 
відповідно до Закону України 

«Про місцеві вибори» 6 вересня 
сформувала склад обласної, ра-
йонних та міських (міст обласного 
значення) територіальних вибор-
чих комісій. Зокрема, на Волині 
було сформовано 21 ТВК, до яких 
увійшли представники від 15 міс-
цевих організацій політичних пар-
тій.

Найбільше представників у 
територіальних виборчих комі-
сіях (обласній, районних, міст 
обласного значення) Волинської 
області від політичних сил БПП 
«Солідарність» (19%), ВО «Бать-
ківщина» (18,7%) та Опозицій-
ного блоку (14,5%). Представни-
цтво цих трьох політичних партій 
становить більше половини від 
загальної кількості членів ново-
сформованих ТВК. Не набага-
то відстають за кількістю своїх 
представників у ТВК «Народний 
фронт» та Радикальна партія Оле-
га Ляшка, які мають по 42 пред-

ставники і, відповідно, по 12,8% 
від загальної кількості членів ТВК.

Політична партія «Українське 
об’єднання патріотів — УКРОП» 
представлена 20-ма суб’єктами у 
виборчих комісіях і, відповідно, її 
представництво становить 6%. ВО 
«Свобода» із 19 представниками 
має 5,7% від загальної кількості. 
Політична партія «Нова держава» 
отримала в результаті жеребку-
вання 12 представників у комісіях 
(3,6% від загальної кількості по 
Волинській області).

Як повідомляє ОПОРА, по ві-
сім представників у волинських 
ТВК мають «Об’єднання «Самопо-
міч» та Ліберальна партія України 
— по 2,4% відповідно. Три члени 
територіальних виборчих комісій 
є від політичної партії «Зелені», 
тобто 0,9%. І лише по одному чле-
ну виборчої комісії мають Інтер-
нет партія України, Українська на-
родна партія, «Європейська партія 
України» та політична партія «Мо-
лодь до влади».
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Валютні резерви Китаю 
скоротилися на рекордні 94 
мільярди
Валютні резерви КНР у серпні скоротилися на 
93,9 млрд доларів — до 3,560 трлн доларів з 3,650 
трлн доларів минулого місяця. На Народний банк 
Китаю припадає майже третина світових валют-
них резервів.
На тлі побоювань за перспективи економіки Ки-
таю впав індекс Шанхайської біржі, також спосте-
рігався обвал фондових ринків по всьому світу.

25 тисяч українців підписали 
петицію Президентові про 
призначення Саакашвілі 
прем’єром
 Петиція розміщена на офіційному сайті Прези-
дента України.  «Вимога призначити М. Саакашвілі 
прем’єр-міністром України. Хай людина проведе 
нарешті в Україні реформи. Досить терпіти ко-
рупцію і затягування реформ», — йдеться у тексті 
документа.

200
стільки мільйонів євро кредиту отримає 
Україна від Німеччини на реалізацію 
проектів підтримки Фонду гарантуван-
ня вкладів фізичних осіб. Відповідна 
угода була підписана між Міністерством 
фінансів України та державним банком 
Німеччини KfW.
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На Волині 15 політсил увійшли до складу 
21 ТВК

В обласному центрі продовжують 
відновлювати мощені дороги та тротуари

Події

В Умані чоловіки 
спортивної статури 
розгромили 
єврейський табір

Росіяни в Криму 
полюють на 
українські товари 

Тридцять чоловіків спортивної 
статури атакували єврейський табір. 
Нападники, які були озброєні різ-
ними інструментами та палицями, 
розгромили табір хасидів в Умані. 
«Тітушки» повалили стовпи елек-
тропередач, розбили камери віде-
оспостереження. А йдучи, обіцяли 
незабаром повернутися, називаючи 
свої нинішні дії тільки «квіточками», 
повідомляє «Диалог». Через три дні 
в Умань почнуть з’їжджатися палом-
ники-хасиди для зустрічі Рош-Ха-
Шана — єврейського Нового року. 
Всі хасиди світу вважають своїм 
обов’язком хоч раз в житті відвідати 
могилу цадика Нахмана. Вважаєть-
ся, що зустріти Новий рік біля його 
могили обіцяє велику удачу. 

Російські туристи, а також ро-
сіяни, що приїхали до Криму на 
заробітки, продовжують шукати 
на півострові товари українсько-
го виробництва. Про це повідо-
мляє «Крим.Реалії». «Я багато чула 
про якість українських продуктів, 
от хочу купити дитині. Але укра-
їнського тут, на жаль, зовсім не-
багато», — розповіла молода меш-
канка Підмосков’я. Примітно, що 
російські туристи скаржаться на те, 
що в курортних містах Криму їм 
практично «не пропонують нічо-
го українського», навіть сувеніри й 
ті — з російською символікою. «Та-
кого всього і в нас повно. Це неці-
каво!», — розповідають приїжджі з 
Росії. Тим часом у Крим, як і раніше, 
здійснюються поставки товарів з ма-
терикової частини України. Зокрема, 
в місцевих магазинах можна знайти 
українську молочну продукцію. Дея-
кі підприємці намагаються завозити 
через адмінкордон невеликі партії 
непродовольчих товарів, деякі за-
являють, що продають «українські 
залишки». Раніше, нагадаємо, ліде-
ри кримських татар висловилися за 
«продуктову блокаду» адмінкордону 
з Кримом для недопущення ввезен-
ня українських товарів на територію 
півострова. 

На Волині після двох весіль гостей 
госпіталізували з сальмонельозом

На Рівненщині батько виявив свою сім’ю 
без ознак життя

У Львівській області на полігоні помер 
військовий з Волині

Волинський митник попався на хабарі в 
тисячу доларів

У Львівській області на Яво-
рівському полігоні помер 

42-річний військовослужбовець з 
Волинської області. Про це повідо-
мив представник Західного регіо-
нального управління Міноборони 
Вадим Бакай. Інцидент стався 7 
вересня після того, як військовий 
відчув сильний біль у грудях. У 
санчастині йому надали першу до-
помогу, але самопочуття пацієнта 

тільки погіршувалося. За слова-
ми Бакая, військовому викликали 
«швидку допомогу», проте хворий 
помер до її приїзду.

Попередньо причиною смерті 
військового називають інфаркт. 
Зараз проходить розслідування.

Саме цього дня на полігоні під 
час спалювання залишків пороху 
травмувалися троє військовос-
лужбовців.

На Волині Служба безпеки 
України спільно з прокурату-

рою області затримала на хабарі 
в одну тисячу доларів працівни-
ка Волинської митниці. Про це 
розповіли у прес-службі УСБУ у 
Волинській області. Митник сис-
тематично вимагав та одержував 
гроші за неперешкоджання імпор-
ту сільськогосподарської техніки 
на територію України.

Зловмиснику повідомлено про 
підозру у вчиненні злочину, перед-

баченого ч. 3 ст. 386 Кримінально-
го кодексу України. Триває досудо-
ве розслідування.

2 вересня 2015 року відбулася 
знакова подія в реалізації Дер-

жавної програми енергоефектив-
ності для ОСББ та ЖБК. Цього 
дня державний Укргазбанк видав 
поки що найбільший в Україні 
кредит в обсязі майже 2 млн грн 
Луцькому ОСББ «Явір 2011». Кре-
дитні кошти строком на 10 років 
надані для здійснення заходів із 
комплексної термомодернізації та 
утеплення житлового 173-квар-
тирного будинку.

Наразі Луцьк має найбільшу 
кількість ОСББ, що є учасниками 
Державної програми з енергое-
фективності. Це пов’язано з тим, 
що в Луцьку діє місцева програма з 
енергозбереження, яка передбачає 
відшкодування для ОСББ частини 
відсотків за кредитами на енергое-
фективні заходи в будівлях.

«Хочу сказати, що це навіть не 
кредит. Це поворотні кошти. За-
вдяки тому, що є програма в міс-
ті, нам відшкодовують відсотки. 
Згідно з державною програмою, 
нам буде відшкодовано 40% на ма-
теріали. У такий спосіб ми нама-

гаємося зменшити для власників 
квартир платежі за комунальні по-
слуги. Отримані кошти не будуть 
додатковим навантаженням для 
власників квартир — вся оплата 
буде проводитися з економії», — 
зазначила голова правління ОСББ 
«Явір 2011» Юлія Сабатюк.

Луцьке ОСББ отримало найбільший 
в Україні кредит за програмою 
енергоефективності на 10 років


