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майже на стільки мільйонів гри-
вень станом на початок жовтня в 
рамках акції «Підтримай Україн-
ську армію» надійшло коштів на 
рахунки Міністерства оборони 
України як допомоги ЗСУ від 
юридичних і фізичних осіб.

До дільничного інспектора мі-
ліції Ковельського міськвід-

ділу внутрішніх справ із заявою 
про вчинення розбійного нападу 
на рідну матір звернувся 53-річ-
ний житель села Поворськ.

На місце події негайно ви-
їхала слідчо-оперативна група. 
Правоохоронці з’ясували: опів-
ночі до 86-річної пенсіонерки 
завітав невідомий. Непроханому 
гостеві господиня дверей не від-
чинила, тож він розбив віконну 
шибу та проник до оселі. Погро-
жуючи ножем, зловмисник ви-
магав у жінки гроші. Збивши її з 
ніг, відібрав 85 гривень та одразу 
зник.

Правоохоронці встановили 
особу зловмисника. Ним вия-
вився 29-річний односельчанин, 
який проживає на одній вулиці 
з потерпілою. Чоловік вже має 
судимість за вчинення майнових 
злочинів.

Під час огляду помешкання 
підозрюваного вилучили ніж 
та частину грошей, — повідо-
мив начальник Ковельського 
МВ УМВС України у Волинській 
області Іван Тусь. — Чоловіка 
затримано в порядку статті 208 
КПК України та поміщено в ізо-
лятор тимчасового тримання.

Відкрито кримінальне про-
вадження за ч. 3 ст. 187 (розбій) 
Кримінального кодексу України. 
Триває слідство. Санкція статті 
передбачає покарання у вигля-
ді позбавлення волі на строк до 
дванадцяти років з конфіскацією 
майна, повідомляє Ковельський 
МВ УМВС України у Волинській 
області.

Громадянин Словаччини намагався вивезти з України старовинні ікони

Для переселенців у суботу 
відкриють «гарячу лінію» з 
надання правової допомоги
Про це повідомила керівник проекту з надання без-
оплатної первинної правової допомоги Маріуполя 
Марина Пугачова. «Буде виділено три телефони 
відповідно до трьох основних мобільних операторів 
України. Можна звертатися не лише вимушеним 
переселенцям, але й усім, хто постраждав під час 
буремних подій на сході України. Можуть звертатися 
й військовослужбовці», — пояснила Пугачова.

За 85 гривень 
чоловік може 
«загриміти» на 12 
років

На Покрову відзначатимуть День 
захисника України
Україна більше не буде відзначати чужого свята 23 лютого. Пре-
зидент України Петро Порошенко своїм указом скасував День 
захисника Вітчизни. Натомість глава держави задля вшанування 
мужності та героїзму захисників незалежності та територіальної 
цілісності України, військових традицій і звитяг Українського 
народу, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в 
суспільстві та на підтримку ініціативи громадськості встановив 
інше свято — щороку 14 жовтня, у день Покрови Пресвятої 
Богородиці, УПА та українських козаків, будуть відзначати ще й 
День захисника України.

Через кордон 
із Польщею 
двоє чоловіків 
намагалися 
переправити 140 
тисяч доларів США

У понеділок майже опівночі на 
кордоні з Польщею затри-

мали двох чоловіків зі значною 
кількістю валюти. Завадили по-
рушникам співробітники Дер-
жприкордонслужби та СБУ, які 
отримали завчасну інформацію 
про наміри зловмисників прихо-
вано переправити кошти в вели-
ких розмірах.

Громадянин Польщі та гро-
мадянин України перетинали 
кордон через пункт пропуску 
«Ягодин». Вони прямували в 
Польщу автомобілем «Сузукі». 
Перевіряючи оперативну інфор-
мацію, правоохоронці ініцію-
вали спільний з працівниками 
митниці поглиблений огляд. Під 
час додаткової перевірки в чоло-
віків у кишенях одягу було зна-
йдено незадекларовані кошти. 
Загалом українець та поляк пе-
ревозили 80 та 60 тисяч доларів 
США відповідно.

Наразі встановлюються всі 
обставини та складаються про-
цесуальні документи.

Днями прикордонники 
затримали громадяни-

на Словаччини, який нама-
гався вивезти з України три 
старовинні ікони невідомого 
автора.

Під час перевірки до-
кументів прикордонники 
помітили схвильовану по-
ведінку водія, який прибув у 
пункту пропуску «Ужгород» 
автомобілем «Ford». Тому 
було прийнято рішення 
щодо проведення поглибле-

ного огляду автівки спільно 
з представниками митниці. 
У результаті чого спільна 
прикордонно-митна огля-
дова група виявила ікони із 
зображенням Ісуса Хрис-
та, Матері Божої та Святих. 
Церковні предмети знахо-
дилися в багажнику автомо-
біля серед особистих речей 
водія. Він розповів, що пред-
мети старовини нібито при-
дбав на інтернет-аукціоні, а 
розписку про вартість ікон 

отримав від продавця. За-
явлена загальна вартість ви-
явленого становить 2 тисячі 
гривень.

Наразі ікони вилучено 
встановленим порядком та 
передано компетентним ор-
ганам на експертизу з метою 
визначення художньої, куль-
турної й історичної цінності 
та встановлення справжньої 
їхньої вартості, повідомляє 
Державна прикордонна 
служба.

У депутати до Луцької міської ради 
від політичної сили «БПП «Солідар-
ність» по виборчому окрузі № 12 
балотується Ігор Дильов. У Луцьку 
його добре знають, адже за плечи-
ма в Ігоря Юрійовича великий до-
свід громадської роботи, сьогодні 
він голова Громадської ради при 
Волинській облдержадміністрації, 
крім того, обіймає посаду директо-
ра Асоціації малого та середнього 
бізнесу.  Коротко про свою перед-
виборну програму та про роботу 
очолюваної ним Громадської ради 
Ігор Дильов розповів «Відомостям». 

— Останнім часом Громадську 
раду критикують у ЗМІ за пасив-
ність. Крім того, відомо, що чет-
веро її членів, котрі входили до 
робочої групи, яка розбиралася із 
зловживаннями санаторію «Лісо-
ва пісня», влаштувалися в цьому 
закладі на роботу. Чому так відбу-
вається і яке покарання чекає тих 
членів Ради, котрі себе в такий спо-
сіб дискредитували?

— Таких випадків за роботу Гро-
мадської ради, я її очолюю півтора 
року, ще не було. Тому ми прийняли 
рішення скликати позачергове засі-
дання та надати відповідну оцінку 
цим членам. Пропонуємо інститу-
там громадянського суспільства, 
які нам їх делегували, відкликати 
цих людей. Бо їхній вчинок вигля-
дає, м’яко кажучи, не коректно й 
обурює громадськість. Звичайно, 
сумно, що доводиться з таким роз-
биратися. Однак хочу наголосити, 
що Громадська рада при ОДА — до-
сить активний орган попри критику, 
зауваження. Це лишень вказує на 
те, що Громадська рада працює, має 
активну позицію, крім того, до неї 
входить багато достойних людей. 
Раніше Громадська рада обиралася 
шляхом рейтингового голосування 
і не більше 20–30-ти людей входило 
до неї. Коли ж скінчилася Революція 
Гідності, 67 інститутів громадян-
ського суспільства побажали деле-
гувати своїх представників до Ради. 
Було створено 7 комісій за різними 
напрямками, кожна з яких налічува-
ла 15–20 людей, і на початку це була 
надбурхлива активність. На жаль, з 
часом участь у Громадській раді ста-
ла пасивнішою, тому й виникають 
проблеми з кворумом. Є й об’єктивні 
причини цього, скажімо, двох пред-
ставників Громадської ради при-
звали до війська, хтось займається 
постійно волонтерством, хтось за 
станом здоров’я не долучається до 
роботи тощо. Якщо помиляємося, 
ми готові дослухатися до критики 
та до конкретних пропозицій. Кри-
тикувати легко, а ви запропонуйте 
інше, зробіть інше. Громадська рада 
— це відкритий майданчик, де мож-
на формувати громадську думку, 
загострювати ті питання, які в сус-
пільстві найважливіші. 

— Які питання вирішує Гро-
мадська рада, з якими проблемами 
до вас звертаються і хто? 

— Насправді роботи багато. На 
звернення Громадської ради відкли-

каються всі керівники управлінь об-
лдержадміністрації, представники 
УМВС реагують: приходять на за-
сідання комісії безпеки та оборони, 
надають свої коментарі. Активно 
працюють наші комісії над проекта-
ми рішень, які потім пропонуємо як 
дорадчі документи для прийняття 
головою адміністрації, тим чи ін-
шим управлінням виконавчої гілки 
влади. Іде листування із Адміністра-
цією Президента, Кабінетом Міні-
стрів. Вирішуємо найрізноманітніші 
питання — от були проблеми з до-
бровольцями, які не могли отримати 
статусу учасників АТО. Запрошува-
ли військового комісара для їхнього 
вирішення. Особисто я займався 
юнаком, який був у Дніпропетров-
ському госпіталі, а в частині вважав-
ся як такий, що незаконно покинув 
підрозділ. Коли бійці жалілися, що 
на Рівненському полігоні не виста-
чає ліків, їжі, поспіхом збирали Гро-
мадську раду, хоч кворуму не було, 
але нам вдалося спровокувати мит-
тєву реакцію ради безпеки й обо-
рони області, цим питанням почали 
займатися СБУ та правоохоронці. 
Проводили круглі столи з безпеки 
дитячого харчування. Іноді не може-
мо зібрати склад Громадської ради, 
але, щоб звернутися до якогось по-
вноважного органу, спеціалістів, які 
могли б допомогти, кворуму не по-
трібно. Лишень треба знати, в чому 
чітко полягає проблема. На наші 
звернення, пропозиції чи критику  
реагує обласна рада. Можливо, ця 
робота не дуже помітна, але вона 
постійно ведеться і кожен день до-
водиться стикатися з якимось про-
блемами чи пропозиціями. Був ви-
падок, коли до члена Громадської 
ради звернулася жіночка, яку разом 
із дитиною виселяли з тимчасового 
житла. Коли ми втрутилися, вдалося 
знайти юристів, які їй безкоштовно 
допомогли. Я читав публікацію, де 
нам закидали, що наша тимчасова 
кадрова комісія не є професійною, 
тому вона не може чітко надати 
оцінку керівникові того чи іншого 
управління, але насправді я радий 
з того, що, наприклад, начальник 
митниці звітує перед громадськіс-
тю, показує декларацію про доходи. 
Я не пам’ятаю випадків, щоб колись 
очільник митниці на теренах нашої 
області так відкрито спілкувався з 
громадськістю. Тому, можливо, не 
можемо професійно оцінити роботу 
кожного управління чи органу, але 
запросити посадовця на майданчик 
Громадської ради, щоб люди поспіл-
кувалися з ним, реально. На сьогод-
ні Громадська рада при ОДА — це 
найбільш легітимний громадський 
орган, який існує на Волині, — на-
голошує Ігор Дильов. 

— Чому вирішили йти в депута-
ти до міської ради і саме в команді 
Блоку Петра Порошенка? 

— «БПП «Солідарність» про-
понує об’єднання з єдиною метою 
— зберегти країну та примножити 
ті здобутки, які на сьогодні є. На-
справді у зв’язку з подіями на Сході, 
падінням рівня життя, підвищенням 

вартості тарифів ставлення до ле-
гітимної влади в суспільства різне. 
Тому я розумію, що з цією командою 
частина відповідальності за те, що 
відбувається, лягатиме й на мене. 
Але ж можна сидіти й чекати, поки 
щось зміниться, а можна щось змі-
нювати самому. 

— Ви конкретно що плануєте 
зробити як депутат?

— Я не можу зменшити тарифи, 
але працюють державні програми з 
енергозбереження, де пропонують 
пільгові кредити на купівлю котлів, 
матеріалів, і я можу допомогти по-
бачити ці програми, реалізувати їх, 
можливо, зменшенням якихось бю-
рократичних перешкод, наданням 
інформації з цього приводу. Повірте, 
за роки своєї громадської діяльності 
навчився відстоювати інтереси лю-
дей, спілкуватися з владою, тиснути 
на неї в хорошому сенсі. Будучи в де-
путатському корпусі, я так само змо-
жу спонукати владу до активних дій, 
зможу відстоювати інтереси меш-
канців району, якщо потрібно — на 
всіх рівнях виконавчої влади, не 
тільки місцевої. Тому було б бажано 
працювати з активними громадя-
нами в будинках, дворах і спільно 
вирішувати проблеми.  Щодо благо-
устрою, то тут також можна застосо-
вувати енергоощадні технології, на-
приклад, у зовнішньому освітленні, 
освітленні під’їздів — енергоощадні 
лампи, фотоелементи тощо. І для 
цього, до речі, не потрібні постано-
ви Кабміну, укази Президента. Треба 
об’єднатися і, можливо, знайти мак-
симально недорогого постачальни-
ка, спеціаліста, який би порахував 
і запропонував максимально вигід-
ний варіант для жильців. Важливо 
намагатися покращити якість по-
слуг у житлово-комунальній сфері 
спільними зусиллями, бо ніхто за 
нас цього не зробить.  

— На яких моментах будете 
акцентувати свою роботу в складі 
депутатського корпусу, зважаючи 

на сьогоднішнє нелегке становище 
в державі?

— Однозначно на місцевому 
рівні необхідно реалізовувати інвес-
тиційні плани, щоб приваблювати 
гроші в регіон. Для цього потрібна 
стабільність у регіоні, тому ми й хо-
чемо зберегти мир та спокій, щоб 
сюди люди не боялися їхати. Коли 
почалися події на Сході, я займався 
незвичною для себе справою: про-
сив про допомогу. І треба віддати 
належне, цю допомогу надавали. 
Ми збирали гроші на ринках для 
Майдану, медикаменти для солдатів 
на Сході, я сам їздив у Маріуполь і 
Краматорськ, доставляв гуманітар-
ну допомогу як солдатам, так і пере-
селенцям. До мешканців Сходу різне 
ставлення. Хтось би вже давно ого-
родив колючим дротом Донбас, але 
не факт, що цим все завершиться. 
Мусимо зберегти країну в єдності. 
Тому особливо сьогодні важливі ду-
ховні цінності у вихованні молоді, 
патріотизм. Якщо ми вже заговори-
ли про дітей, то треба акцентувати 
на пропаганді здорового способу 
життя, розвитку спорту, вести про-
філактичну роботу з попередження 
алкоголізму, наркоманії, ігроманії, 
попередження ВІЛ/Снід та інших 
страшних хвороб. Не залишати без 
уваги ветеранів АТО та їхні сім’ї. 
Варто подбати про безпеку грома-
дян на вулицях, у дворах і так далі.

— Нещодавно активісти гро-
мадського руху «Чесно» пропо-
нували кандидатам у депутати 
підписати так звані «Декларації 
відповідальності» про готовність 
бути відкритим, прозорим та слу-
жити своїм виборцям. Багато хто 
відмовився підписувати документ, 
а ви?

— Я його підписав, і коли оберуть 
депутатом, готовий кожного кварта-
лу звітувати перед громадою про ви-
конану роботу, не збираюся прихову-
вати якісь відомості про себе. 

Людмила ШИШКО

Кандидат в депутати до Луцької міської ради Ігор Дильов: 
Можна сидіти й чекати на зміни, а можна 
змінювати щось уже сьогодні 


