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На Харківщині прикрили 
канал постачання 
продуктів терористам
Співробітники СБУ викрили канал постачання 
продуктів терористам «ДНР». Про це 
повідомляє прес-служба відомства. Канал 
поставок харчів бойовикам налагодили 
посадовці харківських комерційних організацій. 
Крім того, правоохоронці заблокували 75 млн 
грн, які мали піти на фінансування окупаційних 
структур та диверсантів.

Торговця зброєю засудили до чотирьох 
років позбавлення волі

Луцький міський голова 
порушив питання ремонту ліфтів 
у кооперативних будинках
«Будемо вносити корективи, щоб майже 100% будинків 
були поставлені в рівні умови щодо ремонту ліфтів, — 
зауважив він. — Адже досі в кооперативних будинках 
ремонти здійснюють 50 на 50, це при тому, що люди 
збиралися та виплачували кошти за ці квартири. А 
якщо житло людина отримала безкоштовно, то й ліфти 
ремонтують безкоштовно».

Рожищенські чиновники 
«викидають» дітей на вулицю

У Луцьку триває підготовка до 
опалювального сезону

Більшість українців планують йти на 
місцеві вибори 

Мешканців Луцького району покарано за 
ухилення від призову за мобілізацією

Прокуратура Волинської облас-
ті домоглася справедливого 

покарання для лучанина, який не-
законно збував зброю. Як повідо-
мив начальник управління нагляду 
за додержанням законів у кримі-
нальному провадженні та підтри-
мання державного обвинувачення 
прокуратури Юрій Новосад, у жов-
тні минулого року житель обласно-
го центру, за попередньою змовою 
з групою осіб, на території автомо-
більної мийки спробував незаконно 
збути вогнепальну зброю — десять 
пістолетів-кулеметів «Скорпіон» 

виробництва Чеської Республіки та 
боєприпаси до них. 

За цей збройний арсенал чоло-
вік мав отримати 20 тисяч євро. Але 
був затриманий «на гарячому» пра-
цівниками управління Служби без-
пеки України у Волинській області.

Окрім того, цей громадянин 
уже відбував покарання за вчинен-
ня розбійного нападу, однак Луць-
кий міськрайонний суд призначив 
йому покарання, не пов’язане з ре-
альним позбавленням волі, а тому 
прокуратура оскаржила цей вирок 
суду в апеляційному порядку.

Апеляційним судом області 
скаргу прокурора було задоволено, 
а торговцеві зброєю призначено 
покарання у вигляді 4 років позбав-
лення волі. Однак з таким рішен-
ням суду чоловік не погодився та 
оскаржив його. Нині крапку у спра-
ві поставив Вищий спеціалізований 
суд України з розгляду цивільних і 
кримінальних справ, який залишив 
у силі вирок Апеляційного суду Во-
линської області.

Тепер чоловікові таки доведеть-
ся відсидіти 4 роки за ґратами.

Про це повідомив міський го-
лова. Щодо гарячої води, то 

Микола Романюк зазначив, що він, 
безперечно, несе відповідальність 
за ситуацію, яка склалася. За його 
словами, поточна заборгованість 
ДКП «Луцьктепло» становить 
22,247 мільйона гривень, а 27,2 
мільйона гривень боргує населен-
ня підприємству за отримані по-
слуги. Міський голова вважає, що 
погано працюють з боржниками 
ДКП «Луцьктепло» та виконавча 
служба. Звичайно, до цього пи-
тання треба підходити виважено. 
У кожної людини є певні життєві 
обставини. Є такі, що не можуть 

погасити борг одразу, а є такі, що 
мають по 5 квартир, накопичили 
величезні борги та роками їх не 
сплачують.

За словами Миколи Романюка, 
відповідно до попередніх домовле-
ностей, позавчора мали пустити 
газ до 24 котелень у місті. Але за-
пуск котелень не відбувся, тому що 
ПАТ «Волиньгаз» не подав газ. «У 
найближчі дні питання вирішить-
ся, — запевнив Микола Ярославо-
вич. — Не зовсім зрозуміла ситу-
ація з НАК «Нафтогазом». Адже 
борги за газопостачання — не 
лише в Луцьку».

69% виборців планують взяти 
участь у місцевих виборах, 

які пройдуть 25 жовтня. Такі дані 
випливають з результатів соціоло-
гічного опитування, проведеного 
GfK Ukraine в серпні цього року. 
Згідно з результатами опитування, 
найменша частка тих, хто планує 
взяти участь у місцевих виборах, 

зафіксована в Південному регіоні 
(48%), найбільша — у Західному 
(80%). Серед головних причин не-
участі в майбутніх місцевих вибо-
рах велика частина респондентів 
називали недовіру до місцевих 
політиків і відсутність гідних кан-
дидатів.

Двоє мешканців Луцького ра-
йону з метою ухилення від 

призову за мобілізацією, без по-
важних на те причин, не прибули 
до Луцького об’єднаного міського 
військового комісаріату для про-
ходження військової служби, на 
телефонні дзвінки працівників 
Луцького ОМВК не відповідали 
та в категоричній формі відмов-

лялися від проходження військо-
вої служби. Вироками Луцького 
міськрайонного суду чоловіків, 
які розкаялися та повністю визна-
ли свою вину, визнано винними у 
скоєному та призначено покаран-
ня у виді двох років позбавлення 
волі зі встановленням дворічного 
іспитового строку.

На Волині зарезервовано понад 3 тис. га земель, які можуть 
передати учасникам АТО 

«Діти — наше майбутнє», — таким 
гаслом часто-густо спекулюють 
депутати перед виборами, але час-
тенько саме діти залишаються «за 
бортом», бо подбати про належне 
фінансування в кінцевому резуль-
таті нікому. Сьогодні проблемою 
номер один в Рожищенському ра-
йоні є критичний фінансовий стан 
Будинку дитячої творчості (БДТ). 

Чиновники відмахуються, бу-
цімто кошти на позашкільну освіту 
не були передбачені субвенцією, але 
ж в Україні за дошкільні, шкіль-
ні, позашкільні навчальні заклади, 
як відомо, відповідає саме місцева 
влада. Невідомо, чому бюджет був 
складений з прорахунками, чому 
непропорційно фінансують галузі, 
зрештою, чи працювали над збіль-
шенням надходжень до бюджету, чи 
вносили пропозиції до змін в його 
розподілі? Нам, простому народу, 
не розібратися, та фактом є те, що 
після 60-ти років існування Рожи-
щенський Будинок дитячої творчос-
ті опинився на грані закриття через 
недостатнє фінансування. Проблема 
ця постала не сьогодні, тому за пе-
ріод її існування вже можна було б 
знайти шляхи вирішення. Але, доки 
керівництво «б’ється» за своє ви-
живання, державні мужі говорять 
про те, що невигідно утримувати не 
лише малокомплектні школи, але й 
численні позашкільні заклади. При-
кро, що Закон України «Про поза-
шкільну освіту» взагалі не береться 
до уваги.

Ще минулої осені 2330 дітей ко-
ристувалися послугами Будинку 
дитячої творчості, з них 1072 діток в 
селах, 1258 — в місті та селищі Дуби-
ще і 943 — навчалися в самому БДТ. 
Станом на 2 лютого 2015 року їх ли-
шилося всього 1312. А це означає, 
що 1018 діток вийшло на вулиці, бо 
не кожному по кишені возити своє 
чадо до обласного центру. Працівни-
ки БДТ постійно докладають макси-
мум зусиль, щоб, скоротивши годи-
ни, зберегти кількість дітей. Та якщо 
установу таки ліквідують — ще 1000 
школярів не матимуть можливості 

втілити в життя свої прагнення та 
мрії. Адже не секрет, що БДТ — чи 
не єдина установа міста, де вміють 
відшліфовувати таланти. Їм все під 
силу — чи то організувати свято, чи 
допомогти військовим.

Мало того, Будинок дитячої 
творчості багатьом дітям відкрив 
двері до майбутньої професії. Деякі 
учні повернулися в його стіни вже 
досвідченими викладачами. Безліч 
таких, які, закінчивши лише цей 
заклад, працюють перукарями та 
швачками. А чого тільки варті уро-
ки англійської мови та школа «Вун-
деркінд»? Словом, діти туди не про-
сто поспішають, а летять на крилах. 
Дружня атмосфера, завжди привітні 
викладачі, чисто та комфортно — це 
нелегка щоденна праця. Але вони 
викладаються на повну, все, що від 
них залежить, викладачі виконують 
більш як на сто відсотків. Тому гово-
рити про скорочення чи ліквідацію 
цієї установи — це означає забрати 
в батьків останню надію на належну 
позашкільну освіту. Сьогодні, ша-
новні чиновники, ми, батьки, вима-
гаємо від вас зробити все можливе і 
неможливе, щоб цей заклад мав на-
лежне фінансування. Бо всі ми добре 
розуміємо, що, закривши сьогодні 
БДТ, його вже ніколи не відкриють 
як освітня установа. Економте, будь 
ласка, але не на дітях. Бо це наше з 
вами майбутнє не лише на словах. 
Аби не бути голослівними, наводи-
мо декілька роздумів місцевих жите-
лів з цього приводу.

Оксана Ковальчук, мешканка 
міста: «Це найбільш творчий і пра-
цьовитий колектив. Вони вміють 
організувати свято та провести його 
незвично, цікаво. Я категорично 
проти того, щоб БДТ закривали. 
Думаю, що освіта і культура — це ті 
галузі, які повинні бути пріоритет-
ними в районі, області та цілій дер-
жаві, а в нас все навпаки. Тому так і 
живемо...».

Олександр Дембіцький, ро-
жищанець, батько вихованки БДТ: 
«Мені дуже шкода, що  фінансове 
становище в Україні зачепило наш 
БДТ. Я за світле майбутнє наших 

дітей, тому категорично проти ско-
рочення штату працівників цього 
закладу, а тим більше — його за-
криття. Це чи не єдине місце в нашо-
му місті, де діти можуть розвиватись 
всебічно. Для Рожища це буде вели-
ка втрата, яка потягне наше місто на 
декілька сходинок вниз в культурно-
му розвитку».

Вадим Дулюк, рожищанець, ко-
лишній вихованець БДТ: «Закрити 
БДТ та подібні дієві, наголошую — 
саме дієві, дитячі та молодіжні за-
клади, це означає закрити шлях в 
майбутнє для нашого народу та дер-
жави. Ці заклади потрібно розвива-
ти, інтенсивніше та ефективніше фі-
нансувати, зв’язувати їх зі школами, 
коледжами, вишами через допомогу 
науковим, дослідницьким, творчим 
центрам. Щодо економії фінансів, то 
порекомендую наступне. На вели-
ких заводах при оптимізації витрат 
починають зі скорочення витрат на 
адмінперсонал, а не робітників в це-
хах. То давайте почнемо оптимізацію 
і наших районних центрів управ-
ління. Не потрібні роздуті штати, 
які жаліються на низьку зарплату, 
потрібні працівники, які прагнуть 
працювати, розвиватися, рости та 
ніколи не ставити за завдання збе-
реження своїх доходів шляхом за-
криття таких значимих для міста та 
району закладів, як БДТ».

Дмитро Теравський, мешканець 
району: «БДТ — це заклад, в якому 
дітвора себе знаходить, причому не 
лише рожищенська, а й з району. 
Закривати заклад, який працює на 
імідж району, є, м’яко кажучи, не-
розумно».

Наталія Кучірка, рожищанка: 
«Скоротити штат чи закрити БДТ? 
Звичайно, не згідна. І ніяка мама на 
таке не погодиться. Гірко від того, 
що в нашому місті так мало розви-
ваючих закладів, а в Луцьк не наїз-
дишся. Хотілось б і басейн, і ще якісь 
культурні дитячі центри. А тут еле-
ментарних гуртків діток позбавити 
хочуть. Як не відстоїмо БДТ, то гріш 
ціна нам, дорослим...».

Батьки вихованців Рожищенського 
будинку дитячої творчості

За словами в. о. начальника го-
ловного управління Держгеока-

дастру у Волинській області Василя 
Василенка, в області зарезервовано 
понад 3 тис. га земель, які можуть 
бути передані учасникам АТО та їх-
нім родинам. Проводиться робота 
з визначення придатності наявного 
ресурсу для передачі його у влас-
ність. Головне управління Держгео-
кадастру розробляє атлас земельних 
ділянок, який буде розповсюджений 
в усіх державних органах, куди звер-

таються учасники АТО та члени їх-
ніх родин. В атласі буде розміщена 
вся наявна інформація про вільні 
земельні ділянки в розрізі сільських 
та селищних рад.

— Станом на 10 вересня від учас-
ників АТО та членів родин загиблих 
військовослужбовців надійшло 4069 
заяв, — наголосив Василь Василен-
ко. — З них до головного управління 
Держземагентства — 805. Крім того, є 
778 звернень учасників АТО до Луць-
кої міськради про виділення земель-

них ділянок для житлового будівни-
цтва, які не розглядалися на сесіях в 
установленому порядку. Різниця між 
прийнятими рішеннями про надан-
ня дозволів та прийнятими заявами 
становить 1400, з них перебувають 
на розгляді 751 заява учасників АТО. 
Найбільше таких заяв у Луцькому 
(224) та Ківерцівському (193) районах. 
Передано у власність 1189 земельних 
ділянок, або 44,4% від наданих до-
зволів на розроблення документації із 
землеустрою.

Через брак фінансування дитячий будинок творчості може припинити 
своє існування.


