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На полігоні у Франківську 
обвалився балкон: 1 солдат 
загинув, 4 поранено
На полігоні в Івано-Франківську загинув військовослужбо-
вець Національної гвардії.
Про це в понеділок повідомив прес-центр НГУ.
За інформацією Нацгвардії, 6 вересня на Старолисецькому 
полігоні в Івано-Франківській області стався нещасний 
випадок: обвалився балкон старої будівлі, що розташована 
на території полігону. У результаті НП загинув боєць, ще чет-
веро отримали травми різного ступеня важкості.

МВС запропонувало 
«Острозькій академії» 
готувати поліцейських
Міністр МВС Арсен Аваков запропонував На-
ціональному університету «Острозька академія» 
долучитися до підготовки кадрів патрульної 
служби. Ректорат цього університету отримав 
листа, де міністр схвалює ініціативу навчального 
закладу допомогти з тренерами для поліцей-
ських. А також запрошує студентів старших 
курсів і випускників подавати свої кандидатури. 

43
на виробництво і реалізацію стіль-
кох літаків отримало замовлення 
ДП «Антонов». Про це інформував 
президент підприємства Михайло 
Гвоздьов. Повідомляється, що 
переговори ведуться з трьома 
країнами.
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Синоптики прогнозують теплу осінь та зиму

Актуально
Лев Підлісецький: Кожне 
рішення рада має погоджувати 
з префектом. Де тут 
децентралізація?

Волинянка — бронзова призерка 
чемпіонату світу з маунтенбайку

Волинська заборгованість із заробітної плати більше 20 млн грн 

Волонтер встиг перед смертю розповісти 
про змову через контрабанду на Донбасі

Із 1-го до 6 вересня в Валлнор-
де (Андорра) проходив чем-

піонат Світу з маунтенбайку, де 
спортсменка з Волині Яна Бело-

моїна (тренери Віктор Ковальов 
та Валентина Матвійчук-Жолнач) 
успішно виступила в дисциплині 
крос-кантрі (олімпійський вид) й 
здобула бронзову нагороду чем-
піона світу з маунтенбайку (ве-
лоспорт). Слід зазначити: вело-
гонщиця вперше виступала не як 
юніор, а як доросла спортсменка в 
категорії «Еліта». Дистанцію у 25,2 
км (6 кіл) пересіченою місцевістю 
Яна Беломоїна подолала за 1:54:20 
хв, поступившись чемпіонці світу 
з Франції Паулін Ферран Прево 
1 хвилину 36 секунд.

18 млн 800 — те, що не випла-
тили працівникам на економічно 
активних підприємствах. 1 млн 412 
тис. грн — борги підприємств-бан-
крутів. 15 млн боргують державні 
структури, й трохи більше 3 млн — 
комунальні.

Серед «потужних» боржни-
ків — ПАТ «Електротермометрія», 
Луцьктепло, управління Державної 
інспекції сільського господарства у 
Волинській обл., а також облавтодор 
та шахти.

— На шахтах маємо 10 мільйонів 
гривень поточної заборгованості, — 

зауважив Володимир Гунчик. — 5 
мільйонів 600 тисяч гривень — об-
лавтодору. Варто особливу увагу 
звернути на реорганізацію облав-
тодору через ліквідацію відповідної 
структури на центральному рівні. 
Потрібно щось вирішувати. Бо люди 
ходять на роботу, їм здійснюють на-
рахування, борги зростають, а зарп-
лату не виплачують, бо відсутня 
активна діяльність. Є керівник авто-
дору, Служби автомобільних доріг 
в області, начальник департаменту 
інфраструктури облдержадміні-
страції… Чекаю від них пропозицій. 

Про це на прес-конференції 
розповіла завідувач відділу 

кліматичних досліджень і довго-
строкових прогнозів погоди Укра-
їнського гідрометеорологічного 
інституту Вазіра Мартазінова.

«Ні зима, ні осінь холодними 
не будуть. Я можу чітко вам ска-
зати, температури будуть пози-
тивні», — сказала вона.

Також Мартазінова повідо-
мила, що заморозки в окремі дні 
очікуються з другої половини 
жовтня, але загалом жовтень буде 

теплим і в більшість днів темпе-
ратура буде близько 10 градусів. 
Потепління очікується і в кінці 
листопада — на початку грудня, 
коли температура буде до 5–7 
градусів вище нуля. Водночас 
метеорологи обіцяють сніжний 
і морозний Новий рік. Темпера-
тура повітря до третьої декади 
грудня опуститься до 10–15 гра-
дусів нижче нуля, а в січні зна-
чно підніметься. Вона додала, що 
лютий буде м’який і з незначними 
опадами.  

За кілька днів до трагічної смерті 
волонтер, лідер однієї з мобіль-

них груп по боротьбі з контрабан-
дою в зоні АТО Андрій Галущенко 
розповів катастрофічну ситуацію з 
контрабандою.

За словами волонтера, основні 
контрабандні товари, які перети-
нають лінію розмежування, — ал-
коголь і тютюн. У Донецьку є дуже 
велика нелегальна фабрика з виго-
товлення контрафактного тютюну. 
Контрабанда працює у два боки 
— підроблений тютюн йде до нас, 
ліцензійний — від нас в окупацію. 
Те ж саме з алкоголем.

Ще один вид контрабанди, до-
дає волонтер, нелегальне пальне з 
Російської Федерації.

«Органи, які мали б контролю-
вати рух цього пального, не так ба-
гато отримують — близько однієї 
гривні з літра. Я не виключаю, що 

якісь великі суми ще заходять на 
більш високому рівні», — припус-
тив Галущенко.

За день до цієї розмови авто-
мобіль волонтера вже обстріляли 
— це був перший замах на мобіль-
ну групу. Важливо, що солдати 
знайшли місце, де залягала група 
диверсантів, але не знайшли гільз.

Перед смертю Андрій ще встиг 
розповісти, кого вважає співучас-
ником схем. Це — найвищі чини 
силових структур і чиновники 
місцевої адміністрації. У першій 
спробі замаху чи то залякування 
він бачив руку місцевих військо-
вих.

«Що я можу сказати? Якщо 
будуть це списувати на якесь ДРГ, 
яка зайшла з боку «ЛНР», — це по-
вна дурниця. Це зробили люди, пе-
ребування яких в тому місці не ви-
кликало б ні в кого ніяких підозр. 
Тому я думаю, що в складі прикор-
донників і 92-ї бригади є злочин-
ці, які вважають нас серйозною 
загрозою. І вони спланували цю 
акцію», — заявив волонтер.

Нагадаємо, волонтер Андрій Нагадаємо, волонтер Андрій 
Галущенко загинув 2 вересня, по-Галущенко загинув 2 вересня, по-
відомляє ТСН. Активіст Юрій відомляє ТСН. Активіст Юрій 
Касьянов заявив, що Галущенка Касьянов заявив, що Галущенка 
могли вбити «свої» через контр-могли вбити «свої» через контр-
абанду. Касьянов переконаний: за-абанду. Касьянов переконаний: за-
мовники цього жорстокого вбив-мовники цього жорстокого вбив-
ства у штабі 92-ї бригади, у штабі ства у штабі 92-ї бригади, у штабі 
сектора А, і в Генштабі. Тим часом сектора А, і в Генштабі. Тим часом 
розвідник 92 бригади назвав таку розвідник 92 бригади назвав таку 
заяву маренням.заяву маренням.

Народний депутат України, 
член комітету Верховної Ради з 
питань паливно-енергетичного 
комплексу, ядерної політики 
та ядерної безпеки, голова 
електроенергетичного підкомітету, 
член фракції «Самопоміч» Лев 
Підлісецький розповів про 
позицію партії щодо голосування 
за зміни до Конституції у рамках 
робочого візиту на Волинь. Разом з 
керівником волинського осередку 
партії «Самопоміч» Юлією Вусенко 
він відвідав Нововолинськ, 
Володимир-Волинський, Луцьк та 
Маневичі.

ПРО СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 
ШАХТАРІВ

У Нововолинську депутат зу-
стрівся з колективом шахти «Бу-
жанська». Депутат уважно вислухав 
присутніх та пояснив, що шляхів ви-
рішення проблеми закриття шахти 
№ 1 є кілька: продаж шахти особі, 
яка зацікавлена в подальшій діяль-
ності шахти та збереженні робочих 
місць; переведення працівників 
на 10 шахту можливе, але тільки 
за умови дослідження її стратегії 
та перспектив розвитку (введення 
в роботу керівника, який не дасть 
зникнути коштам поза шахтою, 
проведення аналізу необхідної кіль-
кості залучених коштів); або забез-
печення роботи працівників на ін-
шому підприємстві, яке зацікавлене 
у співпраці з ними (на сьогодні є 
такий варіант), у крайньому разі — 
встановлення гідного соціального 
забезпечення на випадок безробіт-
тя (це питання також на контролі, 
комітет про це не забуває, адже це 
передбачено і Коаліційною угодою).

Щодо шахти «Бужанська», то де-
путат пояснив, що існує проблема 
тільки в тому, що кошти, які виді-
лять на її розвиток, не відповідають 
прибутку від її роботи, адже їх ви-
стачає лише на погашення заробіт-

ної плати. Тож директор шахти Пав-
ло Танчев просить у Міністерства 
вугільної промисловості виділити 
додаткові кошти на технічне пере-
оснащення, щоб видобувати більш 
якісне вугілля.

Перспектива залучення іно-
земних інвесторів існує, вона як-
найкраще вплинула б на розвиток 
шахт, цією роботою повинна була б 
займатись місцева влада, в якої є всі 
важелі впливу, — підсумував Підлі-
сецький.

ЛИШЕ ПРОЗОРІ МЕХАНІЗМИ 
ПРИ ПЕРЕДАЧІ КОТЕЛЕНЬ ТА 
ПРИВАТИЗАЦІЇ

У Володимирі-Волинському Під-
лісецький та Вусенко зустрілись з 
профспілкою підприємства тепло-
вих мереж «Володимир-Волинський 
теплокомуненерго».

Члени профспілки схвильовані 
тим, що влада хоче поспішно відда-
ти місцеві котельні у приватні руки. 
Крім того, окремі котельні хочуть 
вивести з підвалів і розмістити їх у 
сквері в історичній частині міста, а 
це заборонено законом.

Лев Підлісецький зауважив, що 
загалом приватна власність більш 
ефективна. Однак у цій ситуації 
підозріло, що все робиться швидко, 
напередодні виборів та, власне, опа-
лювального сезону. Тож хвилювання 
людей, напевно, недаремні. Мають 
бути прозорі механізми – і люди по-
винні добиватися цієї прозорості від 
влади. Крім того, котельні потребу-
ють модернізації. 

ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ 
«ВОЛИНЬТОРФУ» ГОВОРИТИ 
ЗАРАНО

У Маневичах депутат провів зу-
стріч з колективом підприємства 
«Волиньторф». Працівники, а їх тут 
410, озвучили головну проблему за-
кладу, яка пов’язана з виділенням 

земель для видобутку торфу. На-
разі існує два законопроекти щодо 
цього, тож працівники звернулись 
з проханням прискорити їхній роз-
гляд.

«Це підприємство потрібно роз-
вивати як альтернативу російському 
газу. «Волиньторф» повинне працю-
вати на благо держави, тому поки що 
не можна говорити про його при-
ватизацію. Взагалі, в цих питаннях 
до кожного підприємства потрібно 
підходити індивідуально. Нині в нас 
нестабільна ситуація, тому інвестор 
не прийде», — зазначив Лев Підлі-
сецький.

ОСОБЛИВИЙ СТАТУС НА 
ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ І 
ТАК ІСНУЄ

У Луцьку на «круглому столі» з 
представниками активної громади 
Лев Підлісецький пояснив позицію 
«Самопомочі» під час голосування 
проекту закону Президента про де-
централізацію і особливий статус 
окупованих територій. Нагадаємо, 
«Самопоміч» майже в повному скла-
ді проголосувала проти внесення 
змін у Конституцію.

Так от, щодо питання децентра-
лізації, то Підлісецький зазначив, 
що насправді ні про яку передачу 
влади на місця не йдеться: «Вже у 
назві проекту міститься супереч-
ність, адже ніякої децентралізації 
ці зміни не дадуть. Префекта, тобто 
керівника виконавчої влади в об-
ласті, призначає Президент — то де 
тут децентралізація? Кожне рішення 
має погоджуватися з префектом. Це 
з’являється нова ланка влади, яка 
повністю контролюватиме всі орга-
ни влади на місцях. Президент має 
право і відсторонити префекта та 
встановити натомість своє пряме 
управління. Спочатку ми прийняли 
бюджетну децентралізацію, а потім 
обираємо префекта, щоб він ці фі-
нанси контролював, — це нонсенс».

Щодо особливого статусу, то 
тут йдеться про війну — і люди, на 
думку Підлісецького, були готові 
на будь-які зміни, якби лише вона 
швидше закінчилась: «Однак осо-
бливий статус у цьому проекті не 
визначений. Ми вже на сьогодні на 
загарбаній території і так маємо той 
особливий статус, адже там існує 
місцеве самоврядування. Проектом 
же хочуть узаконити ту владу, яка 
там зараз є. Тобто це місцеве само-
врядування отримає своє законо-
давче підтвердження. Я спокійно 
ставився до Мінських угод, адже 
якщо цим можна врятувати чиїсь 
життя, то вони потрібні. Однак далі, 
коли почалась здача України, це вже 
неможливо було сприймати, а тим 
більше, коли почали говорити про 
зміну Конституції», — поділився 
нардеп.

Олена МАЇЛО

Луцьк


