
16 вересня, у Києві на з’їзді, Пар-
тія «Блок Петра Порошенка 

«Солідарність» ухвалила рішення 
про участь у місцевих виборах 25 
жовтня 2015 року. Блок Петра По-
рошенка об’єднав навколо себе по-
літичних партнерів із партій УДАР 
і «Народний Фронт», громадських 
активістів, волонтерів, бійців АТО 
та безпартійних професіоналів. 

Лідери партії наголошували: «ми 
готові брати на себе відповідаль-
ність за країну. У цей найскладні-
ший за всю історію час головне наше 
завдання — ЗБЕРЕГТИ КРАЇНУ». 

22 вересня Луцька міська органі-
зація партії «БЛОК ПЕТРА ПОРО-
ШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» провела 
свої збори, на яких представила міс-
цеву команду, готову взяти на себе 
відповідальність за майбутнє міста.

Отож, від Луцької «Солідарнос-
ті» на посаду міського голови вису-
нуто нині чинного Миколу Романю-
ка. Він достеменно знає найгостріші 
проблемні питання Луцька та шляхи 
їхнього вирішення. Микола Рома-
нюк — людина з великим досвідом, 
лучани називають його господарни-
ком, колеги — ефективним управ-
лінцем, який вміє налагоджувати 
міжнародні партнерські відносини 
та консолідувати зусилля депутат-
ського корпусу на користь громади.

Представлені кандидати дуже 
різняться між собою. Є серед  них і 
досвідчені чинні депутати Луцької 
міськради, які реальними справами 
вже заслужили авторитет серед по-
стійних виборців. Це — Євген Тка-
чук, Микола Яручик, Роман Рома-
нюк, Анатолій Пархом’юк, Анатолій 
Бірюков, Катерина Мельник.

Поряд у команді пропрезидент-
ської політичної сили — молодий 
Богдан Бальбуза, який у 2014 році 
брав участь в АТО як доброволець 
у складі батальйону «Азов» та ба-
тальйону ім. генерала Кульчицько-
го НГУ, а під час Революції Гідності 
був учасником 35 сотні Самооборо-
ни Майдану. Олександр Мартинюк 
— 20-ти річний командир взводу 
колись 51-ї окремої механізованої 
бригади. Учасник Революції Гідності 

Артем Запотоцький отримав важке 
поранення на Євромайдані в Києві, 
а тепер, хоч і в інвалідному візку, 
працює юристом — консультантом 
у  ТОВ «Континіум-Трейд». Він та-
кож — у луцькій команді БПП-С.

Достатньо в списку відомих 
успішних підприємців. Бізнесмен 
та меценат Андрій Покровський, 
власник будівельної фірми, актив-
но впроваджує проекти з розвитку 
інфраструктури Луцька. Керівник 
марки «Хороший смак» Святослав 
Хорошенко, директор фірми «Гра-
фіт» Максим Мельник,  Сергій Стри-
харчук — генеральний директор  
ТОВ «Бетон Брук Сервіс», приватні 
підприємці-волонтери Юрій Гордій-
чук, Петро Нестерук, Павло Павлюк, 
Дмитро Зотов, Ольга Лисобей, Во-
лодимир Сурмик, Григорій Панасюк, 
Віктор Вальчук — добре знають, як 
важко, але як необхідно нині збері-
гати робочі місця для лучан і мають 
пропозиції щодо податкових ре-
форм в Україні.

Серед громадських діячів, які 
пропонуються від «Блоку Петра По-
рошенка «Солідарність», — Петро 
Верзун, Ігор Дильов, Богдан Клим-
чук, Сергій Поха, Юрій Моклиця, 
Назар Романюк. Представляють 
президентську партію від Луцька і 
люди, які працюють помічниками 
народних депутатів, зокрема — Ле-
онід Лаба.

Також у команді — майстер 
спорту з важкої атлетики, директор 
Волинської обласної школи вищої 
спортивної майстерності Андрій Ав-
раменко. У списку — керівники про-
відних комунальних підприємств 

Артур Василевський (ДКП «Луць-
ктепло»), Іван Корчук (КП «Луць-
кводоканал»), директори луцьких 
шкіл  Юлія Гринчук та Андрій Киця, 
головний лікар Луцької міської по-
ліклініки № 1 Ігор Гнетньов, декан 
історичного факультету СНУ імені 
Лесі Українки Анатолій Шваб.  Вони 
представляють фахових управлін-
ців, які багато років ефективно ке-
рують великими колективами та по-
стійно спілкуються з лучанами.

У нову команду  увійшли чинні 
керівники окремих управлінь місь-
кради, які за час своєї роботи  на-
працювали низку цікавих програм 
та хочуть продовжувати їх для по-
дальшого розвитку міста: Наталія 
Бунда, Олександр Рачков, Ольга Ко-
ритнєва, Олександр Козлюк.

«Бачимо, що наша команда — 
різноманітна, а це говорить про те, 
що Блок Петра Порошенка «Солі-
дарність» і на місцевому рівні вміє 
консолідувати зусилля та зберігати 
єдність. Наш кандидат у мери вже 
довів, що вміє об’єднувати навколо 
себе партнерів із партій і бізнесу, ак-
тивістів, волонтерів, бійців АТО та 
фахівців, аби забезпечити порядок 
у місті. Ми йдемо на місцеві вибори, 
щоб на основі єдності сформувати 
відповідальну команду та сильну 
вертикаль, щоб разом примножува-
ти блага в місті. Щоб Луцьк був не 
просто успішним містом, а одним 
із європейських флагманів Західної 
України», — наголосив голова Луць-
кої міської організації партії «БЛОК 
ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАР-
НІСТЬ».

Євгеній ТКАЧУК

За чотири місяці роботи по-
слугами контакт-центру ПАТ 

«Волиньгаз» скористалося майже 
32 тисячі клієнтів. Впроваджен-
ня такої системи обслуговування 
дозволяє споживачам економити 
свій час. 

Якщо в споживачів газу ви-
никають проблемні запитання, 
можна зателефонувати у контакт-
центр (0332) 280 104, де опера-
тори нададуть консультації, а в 
разі потреби зафіксують скар-
гу. Найчастіше споживачі через 
контакт-центр передають пока-
зання лічильників газу. Масовість 
звернень пов’язана з підвищенням 
майже в 6 разів ціни на газ для на-
селення, а також зі зміною норм 
споживання природного газу.

«Багато наших клієнтів поспі-
шають особисто відвідати наші 

абонслужби, утворюються черги. 
Але ми даємо клієнтам можливість 
не витрачати свій час і скориста-
тися послугами контакт-центру, 
у тому числі й подати усне звер-
нення», — говорить голова прав-
ління ПАТ «Волиньгаз» Мирослав 
Коротя. Враховуючи те, що зазви-
чай консультація клієнта опера-
тором триває від 3 до 15 хвилин, 
для економії свого часу споживачі 
можуть надсилати запитання, за-
уваження, скарги, пропозиції, по-
казання лічильника на електронну 
адресу contact@vl.104.ua. Довідка: 
Контакт-центр працює 7 днів на 
тиждень з 8.00 до 20.00. Дзвінки з 
усіх стаціонарних телефонів опла-
чуються згідно міських тарифів, 
дзвінки з мобільного тарифіку-
ються оператором мобільного 
зв’язку.
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Діти переселенців і учасників АТО 
не мають пільг на харчування в 
школах
Дітей-переселенців та дітей учасників АТО немає в списку 
пільгових категорій, які можуть отримувати безкоштовне 
харчування в школах.
Про це повідомили в Міністерстві освіти та науки України. 
Нагадаємо, міністр освіти та науки Сергій Квіт повідомив, 
що студенти та абітурієнти з Криму та Донбасу не мають 
жодних пільг та квот при вступі до українських вищих на-
вчальних закладів.  

Замість обстрілів, 
бойовики почали чинити 
провокації в зоні АТО
Найманці використовують гранатомети та 
стрілецьку зброю. Про це інформує на своїй 
сторінці у Facebook прес-центр АТО. Зокрема, на 
Артемівському напрямку бойовики зі стрілець-
кої зброї відкривали вогонь по українському 
опорному пункту в селищі Кірове. Також били з 
гранатомета та стрілецької зброї неподалік Зо-
лотого та Майорська.   

47,9
стільки мільярдів гривень за під-
сумками перших восьми місяців 
2015 року становлять збитки всіх 
платоспроможних банків. Такі дані 
оприлюднив Нацбанк, уточнивши, 
що доходи банків за січень-сер-
пень становили 141,2 млрд грн.
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Естонія видасть свого громадянина, який 
воював на боці терористів на Донбасі

Регіон

Партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» у Луцьку 
представила команду, яка готова взяти на себе відповідальність за 
майбутнє міста

Контакт-центр ПАТ «Волиньгаз» 
фіксуватиме усні звернення споживачів

Виконавча служба в Луцьку почала активно 
боротися з боржниками за «комуналку»

Вчинено рейдерське захоплення 
«Нововолинського олійно-жирового 
комбінату»

Начальник Першого відділу Дер-
жавної виконавчої служби Луць-
кого міського управління юстиції 
Сергій Харченко та заступник на-
чальника Другого відділу Держав-
ної виконавчої служби Луцького 
міського управління юстиції Андрій 
Галь розповіли про роботу з борж-
никами за комунальні послуги.

Сергій Харченко повідомив, що 
здійснюється активна робота щодо 
виконання судових приписів. Проте 
часто в боржників немає наявного 
майна, яке можна було б описати та, 
реалізувавши його, погасити борги 
перед комунальними підприємства-

ми. За його словами, проводиться 
звірка з усіма базами даних про на-
явне в боржників рухоме та неру-
хоме майно, рахунки у фінансових 
установах.

Він розповів, що на минулому 
тижні здійснювали рейд до помеш-
кань боржників із залученням пра-
цівників ЗМІ. Частина боржників 
побачивши цю інформацію в пресі, 
почала гасити свою заборгованість 
чи проводити реструктуризацію.

Сергій Харченко зазначив, що 
станом на 01.01.2015 року в Пер-
шому відділі державної виконавчої 
служби Луцького міського управлін-
ня юстиції перебувало на виконанні 

2034 виконавчі документи на загаль-
ну суму 3943062 грн.

Завершено за цей період 839 
виконавчих проваджень на суму 
1399233 грн, у тому числі фактич-
но виконано 56 виконавчих прова-
джень на суму 151084 грн. У залиш-
ку станом на 10.09.2015 перебуває 
1403 виконавчі провадження на 
суму 3015360 грн.

Андрій Галь, зі свого боку, пові-
домив, що протягом 8 місяців 2015 
року на виконанні в Другому від-
ділі державної виконавчої служби 
Луцького міського управління юс-
тиції перебувало 3 974 виконавчі 
документи на загальну суму 11 975 
518 грн. Протягом вказаного періоду 
державними виконавцями відділу 
завершено у встановленому Зако-
ном порядку 2 137 виконавчих доку-
ментів на суму 5 318 167 грн, у тому 
числі фактично виконано 465 вико-
навчих документів на суму 1 050 809 
грн. Станом на 01.09.2015 року в за-
лишку перебуває 1 837 виконавчих 
документів на суму 6 657 351 грн.

Микола Романюк наголосив на 
необхідності розрахунку мешканців 
за надані комунальні послуги перед 
ДКП «Луцьктепло», адже через зна-
чну заборгованість підприємство 
залишилося без газу, а лучани — без 
гарячої води.

Естонський суд визнав юридич-
но допустимою видачу Україні 

естонського громадянина, якого 
підозрюють у бойових діях на боці 
сепаратистів на Донбасі. 

Про це повідомляє «Європей-
ська правда».

Рішення суду, прийняте в рам-
ках письмового провадження, 

можна оскаржити. Адвокат під-
озрюваного Володимира Полякова 
Сван Сіллар таким правом скорис-
тається. 

«Я обов’язково подам скаргу 
до окружного суду. Наш головний 
аргумент полягає в тому, що це по-
літична справа», — сказав Сіллар.

14 вересня у Нововолинську 
група людей, що скла-

далась з більше 80 невідомих у 
чорній уніформі з написом «Охо-
рона», здійснила захоплення тери-
торії і активів ТОВ «Нововолин-
ський олійно-жировий комбінат».

Проникнувши на територію 
комбінату через паркан, загарбни-
ки видворили всіх співробітників 
підприємства і встановили повний 
контроль над його територією і 
майном. Про це заявив ліквідатор 
ТОВ «Нововолинський олійно-
жировий комбінат» Олександр 
Громадюк.

«Вся ця ситуація нагадує най-
гірші часи періоду режиму Януко-
вича. Кремезні «тітушки» разом з 
представником банку та органів 
Державної виконавчої служби, які 
відмовилися представитися або 
пред’явити які-небудь документи, 
увірвалися на територію підпри-
ємства і захопили його в кращих 
традиціях рейдерського свавілля», 
— прокоментував те, що сталося 
Громадюк.

«Описане вище дає підстави 
вважати, що ця спроба рейдер-
ського захоплення — справа рук 
представників керівництва банку 
ПУМБ. У 2011 році «Нововолин-
ський олійно-жировий комбінат» 
отримав в ПУМБі кредит, і зараз 
банк, порушуючи ряд встановле-
них законом процедур, вирішив, 
за допомогою тітушок, «поверну-
ти» виданий раніше кредит», — за-
явив Громадюк.

9 вересня Дніпропетровський 
господарський суд прийняв по-
станову про забезпечення позову 
ПАТ «Перший Український Між-
народний Банк» до ТОВ «Ново-
волинський олійно-жировий ком-
бінат» про повернення кредитних 
коштів. В рамках постанови суд 
ухвалив рішення про арешт майна 
Новолинського комбінату і його 
опису.

«Згідно з рішенням суду, ми 
повинні були надати можливість 
оглянути і описати заставне майно 
банку. Однак, замість цього керів-
ництво банку вирішило попросту 
захопити комбінат і безцеремонно 
вигнати осіб, що проводили ін-
вентаризацію. Більше того, після 
захоплення інвентаризація май-
на проводилася без представника 
комбінату, що є грубим порушен-
ням постанови Дніпропетровсько-
го господарського суду», — сказав 
Громадюк.

«Ми звернулися до правоохо-
ронних органів із заявою про неза-
конне заволодіння чужою власніс-
тю і сподіваємося на оперативну 
реакцію з боку правоохоронців. 
Це особливо важливо з огляду на 
те, що на комбінаті в даний момент 
знаходяться прекурсори — речо-
вини, які використовуються в про-
цесі виробництва масла, але які, 
потрапивши в неправильні руки, 
можуть також бути використані 
для виробництва наркотичних за-
собів», — підкреслив Олександр 
Громадюк.


