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У Мукачевому стріляли з 
гранатомета по торговому 
центру
У ніч на вівторок невідомі особи пострілом із 
гранатомета пошкодили приміщення магазину 
побутової техніки, що знаходиться на вулиці 
Кооперативній у Мукачевому. Міліціонери 
виявили пошкодження вікна та залишки 
від заряду гранатомета. Від вибуху ніхто не 
постраждав. Наразі тривають слідчі дії щодо 
встановлення всіх обставин інциденту. 

Луцькі «Аборигени» завоювали срібло на Європейських Іграх

На Житомирщині авто 
з польським консулом 
спричинило смертельну аварію
Цю інформацію підтвердив речник МЗС Польщі Марчін 
Войчеховський. Повідомляється, що Тoyota Land Cruiser, 
за кермом якої був польський консул, врізалася в 
автомобіль «Лада». За словами консула, авто їхало з 
вимкненими фарами та з’явилося на дорозі раптово, тому 
зіткнення уникнути було неможливо.  На місці загинув 
водій і п’ятеро його пасажирів — два хлопці та три 
дівчини у віці від 15 до 18 років.

Іракці їдуть в Україну під 
виглядом туристів, щоб потім 
нелегально потрапити до Європи

Луцькі боксери серед кращих спортсменів 
України

Новенькі позашляховики посилять 
прикордонні підрозділи на західній 
ділянці кордону

Луцька міськрада розглядатиме петиції, 
які підтримали не менше 300 лучан

З 1 по 10 жовтня в місті Ніца 
(Франція) проходили Європей-

ські Ігри Майстрів «European masters 
games-2015». Команда «Абориген», 
вік гравців якої понад 55 років, зма-
галася з командами Італії, Австралії, 

Канади, Англії та України, які були 
розподілені на дві групи. У першій 
грі лучани впевнено перемогли ко-
манду «BARBAGIANS» (Англія) з 
рахунком 6:0. Два голи на рахунку 
Віктора Бабарики, по одному — 

Олександра Ліхобіцького, Віталія 
Засморжука, Богдана Бицького та 
Олександра Тимощука. Друга гра з 
командою «GRENDEUR» (Австра-
лія) також проходила під диктовку 
нашої команди. Проте в одних ви-
падках бракувало точності, а в ін-
ших — чітко грав воротар команди 
суперників. Лише одна похибка за 
весь матч нашої оборони призвела 
до голу в ворота «Аборигена». Отже, 
0:1 і в підсумку друге місце в групі В. 
У чвертьфіналі «аборигенівці» зустрі-
чалися з командою «KANGOUROV» 
з Сіднея (Австралія) і здобули пере-
могу з рахунком 4:0. Півфінал звів 
нашу команду з переможцями групи 
А, командою «МАSTERS» (Харків), 
яка в підсумку й стала чемпіоном. 
Отож, у загальному підсумку в групі 
55 і старші в лучан друге загальноко-
мандне місце, а в рейтингу серед ко-
манд 45-50-55 років і старші — третє.

6–11 жовтня в м. Запоріж-
жя відбувся чемпіонат 

України з боксу серед чоловіків до 
22-х років.

Збірну команду Волинської 
області на цих змаганнях пред-
ставляли двоє лучан — вихованці 
КЗ «ДЮСШ № 2 Луцької міської 
ради», учні обласної школи вищої 
спортивної майстерності, студен-
ти інституту фізичної культури 
та здоров’я СНУ ім. Лесі Українки 
— Володимир Гінайло та Максим 
Бортник.

Перемігши в трьох поєдинках 
представників Черкаської, Сум-

ської та Миколаївської областей, 
наш боксер Володимир Гінайло у 
ваговій категорії до 75 кг здобув 
золоту нагороду. Максим Бортнік 
у ваговій категорії до 81 кг посів 
9 місце. Готували боксерів до зма-
гань тренерський дует у складі Ар-
тура Каменєва та Петра Боярчука.

Варто зауважити, що перемож-
ців молодіжного чемпіонату Укра-
їни з боксу серед чоловіків Волин-
ська область не мала 20 років. Ще 
на початку 90-х років минулого 
століття молодіжний чемпіонат 
України виграв представник Воли-
ні — Валерій Малік.

Днями з території окремої ко-
мендатури охорони та забез-

печення Держприкордонслужби, 
що в Києві, виїхала колона авто-
мобільної техніки. Чергова партія 
автомобілів для потреб кордону 
складалася з новеньких позашля-
ховиків. Усі вони вирушили до під-
розділів охорони західної ділянки 
державного кордону.

Усього в підрозділи направили 
39 патрульних автомобілів під-
вищеної прохідності «Volkswagen 
Amarok». Автівки прикордонне 
відомство отримало в рамках ре-
алізації проекту «Розвиток сучас-
ної інфраструктури відділів при-
кордонної служби» за програмою 
транскордонного співробітництва 
Польща–Білорусь–Україна. Вар-
тість цієї партії автомобільної тех-
ніки сягає 1,2 мільйона євро.

Зазначимо, що за згаданою 
програмою в підрозділи західно-
го регіону Державна прикордонна 
служба вже направила 33 автомо-
білі «Renault Duster», 8 мікроавто-
бусів «Volkswagen Transporter» і 20 
квадроциклів та інше обладнання.

Здійснюючи технічне пере-
оснащення охоронців кордону, 
прикордонне відомство вишукує 
всі можливі способи, аби на замі-
ну старої та неекономічної техніки 
направляти нові, сучасні автомобі-
лі. Зокрема, протягом останнього 
часу для посилення держкордону 
вже направлено понад 500 тех-
нічних засобів, які були отримані 
за рахунок закупівлі за бюджетні 
кошти, а також у рамках реалізації 
проектів міжнародної технічної 
допомоги.

На підставі ст. 3 Європейської 
хартії місцевого самовряду-

вання, статей 2, 4, 6, 10, 26 Закону 
України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», з метою роз-
ширення можливостей прямої 
участі територіальної громади у 
вирішенні місцевих справ міська 
рада Луцька вирішила:

— Запровадити механізм учас-
ті громади в управлінні місцевими 
справами — петиція територіаль-
ної громади.

— Встановити, що петицією 
є колективна вимога лучан (звер-
нення, пропозиція, скарга, про-
хання, клопотання), яка подається 
на розгляд Луцької міської ради. 
Петиція може бути подана з будь-
якого питання місцевого значен-
ня.

— Початок процедури подан-
ня петиції розпочинається з реє-
страції її проекту на сайті Луцької 
міської ради. Зареєструвати про-
ект петиції може повнолітня осо-
ба, яка постійно проживає в м. 
Луцьку, заповнивши спеціальну 
форму на офіційному сайті міської 

ради або через Центр надання ад-
міністративних послуг (м. Луцьк, 
вул. Лесі Українки, 35а).

— Збір голосів у підтримку 
петиції здійснюється протягом 14 
днів від дня реєстрації проекту 
петиції. Голосувати в підтримку 
петиції можуть громадяни, які 
пройшли реєстрацію на офіцій-
ному сайті ради. Громадяни, які не 
мають можливості або необхідних 
знань для голосування в підтрим-
ку петиції через мережу Інтернет, 
можуть одноособово чи колек-
тивно звернутись із відповідною 
письмовою заявою до Центру на-
дання адміністративних послуг.

— Петицію вважають підтри-
маною та внесеною на розгляд 
Луцької міської ради, якщо в її 
підтримку проголосувало не мен-
ше 300 осіб. Підтримана лучанами 
петиція є обов’язковою до роз-
гляду в позачерговому порядку на 
початку найближчого пленарного 
засідання міської ради та/або її 
виконавчого комітету без необхід-
ності внесення проектів рішень чи 
застосування інших процедур. 

Володимир Гунчик: Не хочу, аби в лісах стояли військові

Минулого тижня до управління 
державної міграційної служби у 
Волинській області за отриманням 
статусу біженця звернулося 17 
громадян Іраку, серед яких були й 
діти віком від 3 до 17 років.

Як розповів газеті «Відомості» 
підполковник Львівського прикор-
донного загону Андрій Брик, який 
супроводжував групу нелегалів, усі 
вони прибули в Україну, а саме в 
Одесу, у різний час як туристи. Од-
нак справжня мета їхньої подорожі 
була — знайти шляхи, як потрапи-
ти в ЄС. Однак перетнути кордон 
«туристам» не вдалося. Вони були 
затримані прикордонниками Львів-
ського прикордонного загону на те-
риторії відділу «Морозовичі» та їх 
польськими колегами.  Нелегалам 
було видано довідки на тимчасове 
перебування терміном на один мі-
сяць з метою оформлення відповід-
них документів для отримання ста-
тусу біженця.

Ні фотографуватися, ні спіл-
куватися з пресою нелегали не по-
бажали. Однак жінка Евлі Шарко 
Алі все-таки коротко розповіла: «Я 
втекла з Іраку від терористичної іс-
ламської організації та від чоловіка. 
Я та мої четверо дітей хочемо жити 
в безпечній країні, тому просимо на-
дати нам статус біженця». Так її сло-
ва тлумачив перекладач Ігор Градюк, 

який також супроводжував групу.
— Яка ж подальша доля цих лю-

дей? — цікавимося в підполковника 
Андрія Брика.

З його слів, депортувати іракців 
на батьківщину відповідно до Же-
невської конвенції не можна, адже в 
їхній країні йде війна. Тому тепер їх-
ньою долею, скоріше за все, займеть-
ся управління Верховного комісара 
ООН у справах біженців (УВКБ 
ООН), яке забезпечує безкоштовну 
юридичну та інші види допомоги 
шукачам притулку.

— Мабуть, ці люди повернуться 
в Одесу, Київ — ті міста, де є осеред-
ки арабської та курдської діаспори, 
— каже підполковник.

— Що ж буде, коли цим людям 
відмовлять у наданні статусу біжен-
ця? — ведемо далі мову.

— У шукачів притулку є право 
подати до суду на орган міграційної 
служби України, а пізніше — апеля-
цію в разі відмови суду першої ін-
станції, — пояснює перекладач Ігор 
Градюк, адже йому доводиться часто 
спілкуватися з біженцями, тому він 
у «їхній темі». — Згідно з законом, 
під час судового розгляду спра-
ви позивачі (нелегали) отримують 
тимчасову посвідку на право пере-
бування на території України, а такі 
справи розтягуються на роки.  Але 
існує й інша сторона медалі, немало 
випадків, коли люди подають заяву 
на отримання статусу біженця для 
того, щоб виграти час для чергового 
марш-кидку до Європи, з другого-
третього разу багатьом це вдаєть-
ся…

Людмила ШИШКО

Із представниками громад Мане-
виччини, на території яких від-

бувається незаконний видобуток 
бурштину, а також із громадськими 
активістами зустрівся сьогодні голо-
ва облдержадміністрації Володимир 
Гунчик. Тема для розмови — більше 
ніж очевидна. Зрозуміло, що обго-
ворювали ситуацію із бурштином та 
намагалися знайти вихід, напрацю-
вавши дієвий алгоритм подальших 
дій, котрий би дозволив видобувати 
«сонячне каміння» на законних під-
ставах із максимальною користю 
для громад та мінімальною шкодою 
для довкілля.

Попри те, що на зустріч зібралося 
чимало так званих копачів та акти-
вістів, «головну скрипку» в розмові 
«грав» голова облдержадміністра-
ції. Він чітко розставив акценти та 
окреслив власне бачення подальшого 
розвитку ситуації.

— Очевидно, що повинні пра-
цювати громади, — підкреслив Во-
лодимир Гунчик. — Коли говорять 
про створення структур – артілей 
чи груп, не хочу, аби за цим стояв 

криміналітет. Лише громада! Вона 
повинна отримувати надходження 
до бюджету від видобутку й розвива-
тися: будувати дороги, школи, дитячі 
садочки. Берегти ліс! Бо рано чи піз-
но, але бурштин закінчиться, що тоді 
лишимо дітям та онукам?

Коротко розповів керівник най-
вищої виконавчої гілки влади краю 
про ситуацію, що склалася під час 
останнього пленарного засідання 
36-ї сесії Волинської обласної ради, 
адже депутати не підтримали проект 
рішення, яким передбачалося ство-
рення КП «Бурштин Волині»:

— Не хочу, аби, через таку по-
зицію обласної ради, ми втратили 
можливість узаконити ті процеси. 
Ні. Зрештою, це нічого не означає. 
Це лишень означає, що рішення 
прийматимуть депутати наступного 
скликання. Я ж обурений сьогодніш-
нім рішенням! Зрозуміло, хтось хоче 
пригальмувати процес введення ви-
добутку бурштину в законне русло. 
Але я противник того, аби у волин-
ських лісах стояли військові з авто-
матами!

Тож перша пропозиція голови 
облдержадміністрації — саме грома-
ди повинні вийти з ідеєю створення 
артілей. Наступна — необхідно ви-
значити місця видобутку та виділяти 
земельні ділянки, чітко прописавши 
умови: з подальшою рекультивацією. 
Мовляв, залишати місячні пейзажі — 
злочин щодо наступних поколінь!

Окрім того, наголосив Володи-
мир Гунчик: готовий до діалогу та 
дискусії. Зрештою для цього й іні-
ціювали проведення відповідної зу-
стрічі. Одначе шукати точки дотику 
представники влади готові з реаль-
ними представниками громад, а не 
із заїжджими «гастролерами». Отже, 
до вівторка жителі п’яти маневиць-
ких сіл, де й відбувається видобуток 
«сонячного каменю», мають час, аби 
визначитися, хто саме буде представ-
ляти їхні інтереси та спільно з владою 
формуватиме механізм роботи циві-
лізованим способом. А керівник най-
вищої виконавчої гілки влади краю 
підкреслив: зустрічатиметься й гово-
ритиме з людьми доти, допоки ситуа-
ція не зрушиться із мертвої точки.


