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Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

У Ківерцях від вибуху котла загинув 
робітникВласникам «Карти поляка» (доку-

мента, який видають громадянам 
СНД і країн Балтії на підтвердження 
їхнього польського походження), 
котрі вирішать пов’язати своє 
життя з Польщею, у разі прийняття 
поправок до відповідного закону, 
буде надано фінансову підтримку з 
боку держави. Про це повідомляє 
«Радіо Польща» з посиланням на 
видання Rzeczpospolita.

Фінансова підтримка буде поля-
гати в частковій оплаті орендованого 

житла в розмірі шести середньоста-
тистичних зарплат на кожного члена 
сім’ї. На цей момент середня зарпла-
та в Польщі становить 3 895,33 зло-
тих (915 євро), у сумі кожен член 
сім’ї отримає більше 23 тисяч злотих 
(5 400 євро). На облаштування місця 
проживання та інші потреби влас-
ник «Карти поляка» зможе отрима-
ти дві середньостатистичні поль-
ські зарплати — 7 790 злотих (1 831 
євро). На ремонт квартири в проекті 
передбачено 4 120 злотих (968 євро) 
на людину. Особи польського по-

ходження зможуть, у разі ухвален-
ня закону, розраховувати також на 
оплату державою курсів польської 
мови та професійних курсів.

Проект поправок до закону пе-
редбачає також оплату проїзду до 
Польщі для громадян країн СНД 
і країн Балтії з «Картою поляка», 
хоча, як зазначає Rzeczpospolita, цей 
пункт поправок, скоріше за все, не 
буде прийнятий Сеймом.

За інформацією видання, зараз 
власниками «Карти поляка» є 160 000 
людей з пострадянських країн. 

Родина загиблого Героя Руслана 
Голяновського одержала власне житло

Нововолинські шахти отримали 18 
мільйонів гривень 

Власники «Карти поляка» можуть отримати фінансову підтримку 
від Польщі

Днями дружина загиблого 
учасника АТО Руслана Голя-

новського Олена та двійко його 
діточок отримали двокімнатну 
квартиру у Володимирі-Волин-
ському.

Варто зазначити, що Руслан Го-
ляновський народився 24 серпня 
1982 року в с. Горичів Володимир-
Волинського р-ну. Був мобілізова-
ний до лав Збройних сил України 
на початку квітня 2014 року. Слу-
жив водієм у 51-й механізованій 
бригаді. Разом із іншими бійцями 
брав участь у відсічі збройній агре-
сії. 25 серпня 2014 року 3-й баталь-
йон бригади потрапив у оточення 
біля Іловайська. Тоді під ракетним 
та танковим вогнем проросій-

ських бойовиків та російських вій-
ськових загинули та потрапили в 
полон десятки воїнів 51-ї бригади. 
Загинув 25 серпня 2015 року біля 
Кутейникового (за інформацією 
побратимів по зброї, Руслан Голя-
новський загинув близько 24 годи-
ни 24 серпня 2014 року). 

4 червня 2015 року — за осо-
бисту мужність і героїзм, виявлені 
в захисті державного суверенітету 
та територіальної цілісності Укра-
їни, Руслан Голяновський нагоро-
джений орденом «За мужність» III 
ступеня (посмертно). А сьогодні 
його родина, яка переживає біль 
втрати, отримала ключі від житла. 
Ордер вручив голова облдержад-
міністрації Володимир Гунчик.

Урочиста подія відбулась у день 
Святого Миколая, 19 грудня, на 
Театральному майдані обласного 
центру. Того ж дня працівники 
нової патрульної служби вийшли 
на своє перше чергування.

В урочистій церемонії взяли 
участь: заступник голови Націо-
нальної поліції України Олександр 
Фацевич, начальник Департамен-
ту патрульної поліції Євген Жуков, 
керівники органів місцевої влади, 

керівництво ГУНП України у Во-
линській області та правоохоронних 
органів області. Вони привітали осо-
бовий склад зі складанням присяги.

«Ми готові виконувати завдан-
ня з охорони громадського порядку, 
пам’ятаючи, що в першу чергу полі-
цейський має захищати громадян та 
допомагати їм. Патрульні поліцей-
ські повинні заслужити довіру жи-
телів і гостей Луцька», — зауважив 
Олександр Фацевич.

Серед працівників патрульної 

поліції Луцька є 28 осіб, які про-
явили мужність та героїзм в анти-
терористичних операціях та під час 
охорони громадського порядку в 
східних областях України. Крім цьо-
го, у лавах патрульної поліції служи-
тимуть 18 жінок.

«У першу чергу я прошу вас під-
тримати патрульних поліцейських, 
якщо вони побачать та відчують 
вашу підтримку, це буде найкращою 
мотивацією для роботи», — звер-
нувся до лучан Олександр Фацевич.

22 грудня кошти надійшли на 
рахунки ДП «Волиньвугіл-

ля». Відповідна сума буде спрямо-
вана на погашення заборгованості 
із заробітної плати вугільникам 
шахти «Бужанська» та № 9 «Ново-
волинська»: стовідсотково за лис-
топад місяць і частково за грудень 
2015 року.

Окрім того, на рахунки ву-
гільного підприємства надійшло 
88 мільйонів гривень на добудо-

ву шахти № 10 «Нововолинська». 
Кошти спрямують на придбання 
устаткування. Наразі розпочато 
підготовку документів на при-
дбання необхідного обладнання.

За попередніми відомостями, 
до кінця цього тижня на рахунки 
«Волиньвугілля» надійдуть кошти 
на виплату заборгованості пра-
цівникам шахти № 1 «Нововолин-
ська».

У Луцьку заступила на 
варту нова поліція

Управлінням Держпраці у Во-
линській області створено 

комісію для спеціального роз-
слідування нещасного випадку зі 
смертельним наслідком, що стався 
18 грудня 2015 року з різноробо-
чим, який працював у підприємця 
в Ківерцях. Про початок розсліду-
вання нещасного випадку повідо-
мив начальник відділу організації 
державного нагляду управління 

охороною праці та розслідування 
нещасних випадків Ярослав Голо-
вка. Згідно з попередніми відо-
мостями, під час обслуговування 
устаткування з виготовлення де-
ревного вугілля, стався вибух кот-
ла. У результаті вибуху потерпілий 
отримав травми, несумісні з жит-
тям. 38-річному кочегарові під час 
вибуху шматком котла відірвало 
голову.
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165 патрульних поліцейських склали присягу на вірність українському 
народові 


