
22 березня, під час оперативної 
наради, міський голова Мико-

ла Романюк звернув увагу на при-
бирання міста. За його словами, на 
жаль, культура наших громадян 
бажає кращого і на вулицях багато 
сміття. Він зазначив, що до Велико-
дня Луцьк має належно підготувати-
ся і повсюди має бути чисто.

Розповів Микола Романюк і про 
те, що до нього звернувся керівник 

підприємства «Модерн-Експо» Пе-
тро Пилипюк, який запропонував 
спільно з керівником підприємства 
«Волинь-зерно-продукт» Євгеном 
Дудкою провести прибирання Пар-
ку імені 900-річчя міста Луцька. На 
його думку, це хороша ініціатива. На 
жаль, у парку, на берегах Сапалаїв-
ки, багато сміття і його туди викида-
ють самі ж люди, які живуть поруч. 
«Я думаю, мешканці ДПЗ не везуть 

сміття в Парк імені 900-річчя міста 
Луцька. Це все місцеві мешканці. 
Чисто не там, де прибирають, а там, 
де не смітять», — наголосив міський 
голова. Тому Микола Романюк за-
кликав усіх активно попрацювати та 
навести порядок у Луцьку до Вели-
кодня.

Звернув увагу міський голова й 
на гарно проведену роботу з підрізу-
вання дерев на вулицях Луцька. Він 
подякував працівникам комуналь-
них служб за це.

Ще одним питанням, яке під-
няв Микола Романюк, стали зміни 
в системі обслуговування житло-
вого фонду. Він зазначив, що з 1 
липня ЖКП не обслуговуватимуть 
житлові будинки так, як нині, а пе-
реформатуються в обслуговуючі 
компанії. Тому Микола Романюк 
наголосив на важливості проведен-
ня роз’яснювальної роботи серед 
населення щодо можливості ство-
рення ОСББ та інших форм само-
організації населення, аби вони самі 
могли керувати своїм будинком. Він 
доручив своєму першому заступни-
кові разом із представниками де-
партаменту ЖКГ організувати від-
повідну кампанію, провести зустрічі 
з громадянами, аби люди отримали 
достовірну інформацію та мали 
можливість прийняти правильне рі-
шення.
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Стільки мільйонів гривень уряд Японії 
виділив Мінрегіону на розробку технічної 
документації та підготовку до реконструк-
ції Бортницької станції аерації. Про це 
повідомив віце-прем’єр-міністр, голова 
Мінрегіону Геннадій Зубко. 

Микола Романюк вважає, що 
Великодні свята Луцьк має 
зустріти чистотою та охайністю

Тіньовий валютний 
ринок сягає 50% 
Тіньовий валютний ринок України вже 
досяг 50%, що створює додатковий де-
вальваційний тиск на гривню та усклад-
нює механізм функціонування офіційного 
валютного ринку в країні. Про це йдеться 
в прес-релізі асоціації «Український Кре-
дитно-Банківський Союз». УКБС вважає, 
що дії Нацбанку щодо поступової відміни 
запроваджених адміністративних валют-
них обмежень необхідно прискорити.

Волинь — єдина область, де 
контрактникам виплачують 
«підйомні»
Про це говорилося під час наради, що відбулася під керівни-
цтвом першого заступника глави Адміністрації Президента 
України Віталія Ковальчука. Начальник управління персо-
налом Генштабу Збройних сил України Ігор Воронченко 
відзначив, що лише на Волині виплачують контрактникам 
«підйомні» — грошову допомогу (переважно 5 тис. грн). Тому 
посадовець рекомендував іншим регіонам активно перейма-
ти відповідний досвід.

«Липові» фірмачі проводять незаконну 
реєстрацію авто

В Україні триває місячник Червоного 
Хреста

Прийшло горе в ще одну волинську 
родину

Міносвіти визнало випадки підтасування результатів ЗНО

Регіональний сервісний центр 
МВС у Волинській області за-

стерігає автовласників про появу 
вже другої в поточному році ор-
ганізації, яка без законних підстав 
обіцяє громадянам зареєструвати 
авто, а також отримати посвідчен-
ня водія.

«Інформація про нового реє-
стратора швидко поширюється в 
мережі Інтернет, а тому може ввес-
ти в оману автовласників. Цією 
організацією є самопроголоше-
на «Територіальна громада міста 
Хмельницький». Зазначена грома-
да видає свої власні свідоцтво про 
реєстрацію авто та посвідчення 
водія без участі сервісних цен-
трів МВС. Зазначається також, що 
власники транспортних засобів, 
які захочуть приєднатися до цієї 
громади і поставити до неї на об-
лік авто, повинні зняти транспорт 
з обліку в сервісному центрі МВС, 
а згодом отримати у цієї громади 
реєстраційні документи та посвід-
чення водія», — йдеться в повідо-
мленні сервіс-центру.

МВС у Волинській області ра-
дить не звертатися за наданням 
послуг з реєстрації авто, отриман-
ня посвідчення водія і тощо до ор-
ганізацій подібного роду з метою 
уникнення в майбутньому про-
блем із наявністю недійсних сві-
доцтв про реєстрацію автомобіля 
чи посвідчення водія.

«Регіональний сервісний центр 
МВС у Волинській області вкотре 

нагадує, що лише сервісні центри 
МВС уповноважені видавати сві-
доцтво про реєстрацію автомобі-
ля та посвідчення водія, оскільки 
лише такий порядок передбачений 
законодавством України. Закон 
України «Про дорожній рух» закрі-
плює положення про те, що повно-
важення на здійснення державної 
реєстрації транспортних засобів 
в Україні є лише в територіальних 
органів Міністерства внутрішніх 
справ, якими у Волинській області 
є територіальні сервісні центри.

Також звертаємо увагу на те, 
що відповідно до п. 5(1) Положен-
ня «Про порядок видачі посвід-
чень водія та допуску громадян до 
керування транспортними засоба-
ми», затвердженого Постановою 
Кабінету Міністрів України від 
08.05.1993 № 340, централізоване 
оформлення, видача, повернення 
та обмін посвідчень водія здійсню-
ється тільки територіальними ор-
ганами з надання сервісних послуг 
МВС (тобто сервісними центрами 
МВС) у визначені законодавством 
строки», — підкреслюють у відом-
стві. 

У МВС наголошують, що сві-
доцтва про реєстрацію транспорт-
ного засобу та посвідчення водія 
затверджені постановою Кабінету 
Міністрів України від 31.01.1992 
№ 47. Інша документація не може 
використовуватися на території 
України.

Щорічне проведення в області 
Всеукраїнського місячника 

Червоного Хреста стало доброю 
традицією. У цьому році Всеукра-
їнський місячник Червоного Хрес-
та проходить із 1 по 30 квітня.

Його мета — привернення ува-
ги суспільства до проблем вразли-
вих категорій населення: внутріш-
ньо переміщених осіб, самотніх 
непрацездатних громадян похило-
го віку, ветеранів війни та праці, 
інвалідів, багатодітних та непо-
вних сімей, дітей-сиріт, хворих на 
ВІЛ\СНІД та туберкульоз, а також 
формування громадської думки на 
користь милосердя.

Під час проведення Всеукра-
їнського місячника обласна, ра-
йонні та міські організації Това-
риства Червоного Хреста України 
проводять збір коштів, продуктів 
харчування, одягу, взуття, пред-
метів першої необхідності, медика-
ментів, засобів гігієни, шкільного 
приладдя, іграшок, для підтримки 
вразливих категорій населення.

«Шановні волиняни!
Приєднуйтесь до благородних 

справ Червоного Хреста. Не будь-
те байдужими, допоможіть тим, 
хто сьогодні опинився в скруті та 
потребує самого необхідного. Зро-
біть свій, хоч незначний внесок 
у скарбничку Червоного Хреста і 
тоді милосердя та гуманності стане 
значно більше.

Обласна, районні та міські ор-
ганізації Товариства чекають на 
Вас та запрошують до співпраці, 
адже при районних та міських ор-
ганізаціях діють пункти прийому 
речей. Зібрані кошти, речі, продук-
ти будуть адресною допомогою, 
допоможуть поліпшити їм життя. 
Сподіваємося на вашу доброчин-
ність», — йдеться у зверненні Во-
линської обласної організації Това-
риства Червоного Хреста України.
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Від важких поранень у госпіталі 
в США помер лучанин Луцюк 

Роман Йосипович.
Роман Луцюк народився в селі 

Шклінь Горохівського району 25 
серпня 1976 році, навчався в міс-
цевій середній школі, закінчив 
Волинський державний універси-
тет імені Лесі Українки. Працював 
у муніципальній дружині міста 

Луцька, потім був приватним під-
приємцем.

З перших днів початку Єв-
ромайдану був активним його 
учасником. 30 травня 2014 року 
зарахований до 24-го батальйону 
територіальної оборони «Айдар», 
брав активну участь у бойових 
діях, був двічі поранений. Після 
другого поранення, яке трапилося 
5 листопада 2014 року біля міста 
Щастя, два місяці перебував на лі-
куванні в Київському військовому 
госпіталі, звідти його доправили 
на лікування до Сполучених Шта-
тів Америки, проте, на жаль, вря-
тувати життя військовослужбовця 
на вдалося. У ніч з 19 на 20 березня 
Герой помер. Втратила сина мати, 
батька — донечки Аліна й Анаста-
сія, чоловіка — дружина Тетяна.

Міністерство освіти і науки ви-
знало, що протягом 2014–2015 

років були випадки підробки ре-
зультатів зовнішнього незалежного 
оцінювання (ЗНО).

Як повідомляє прес-служба 
міністерства, Генпрокуратура за-
підозрила підробку в 859 роботах 

абітурієнтів за 2014–2015 роки і 4 
січня попросила Український центр 
оцінювання якості освіти (займаєть-
ся проведенням тестування) їх пере-
вірити.

Робоча група УЦОЯО зіставили 
результати автоматизованої оброб-
ки сертифікаційних робіт із оригіна-
лами бланків відповідей.

«Були виявлені ознаки недосто-
вірності результатів зовнішнього 
незалежного оцінювання, які зна-
ходяться в базі даних Українського 
центру оцінювання якості освіти. 
Так, за 2015 рік розбіжність резуль-
татів виявлено у 102 осіб оцінюван-
ня, за 2014 рік — у 90», — сказано в 
повідомленні.

При цьому Міносвіти підкрес-
лює, що в 2014 році абітурієнти про-

йшли 867 223 тести, а в 2015 році — 
812 179.

«Ознаки невідповідності ви-
явлені в 185 роботах учасників зо-
внішнього незалежного оцінювання 
2014 року і в 234 — 2015 року, що 
становить 0,02% і 0,03% відповідно 
від загальної кількості», — зазначає 
міністерство.

Міносвіти створить комісію, 
щоб встановити достовірність ре-
зультатів, зазначених у сертифіка-
тах, після чого прийме заходи.

Також повідомляється, що для 
мінімізації ризиків втручання в сис-
тему ЗНО вже прийняті ряд заходів.

Міносвіти наголошує, що під-
готовка до проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання 2016 року 
відбувається за планом.

Дорога Устилуг–Луцьк розповзається на очах

Дорога Устилуг–Луцьк — це не 
сьогоднішня проблема. З року в 

рік із приходом весни траса перетво-
рюється в решето. Ями сягають 20–
30 сантиметрів. Уже більше десятка 
років обласна влада обіцяє її ремон-
тувати. Але приходить час — і обі-
цянка відкладається в довгий ящик. 
Бо, як стверджують спеціалісти, ре-
монт у вигляді латок нічого не дає. Із 
першим дощем вони вимиваються. 
Таке собі фінансове марнотратство. 

«Відомості» зателефонували до 
першого заступника начальника 
Служби автомобільних доріг облас-
ті Михайла Кінаха та поцікавилися: 
чого чекати водіям цього року?

Як повідав нам Михайло Івано-
вич, найближчим часом «Волиньав-
тодор» почне ямковий ремонт цієї 
траси. Щодо фінансування, то, як 
він сказав, орієнтуються на суму, 
яка була в минулому році. Це кошти 
держбюджету. Але конкретно не 

відомо, оскільки ще немає затвер-
дженого Плану експлуатації доріг 
області. 

Ми поцікавилися: чи давно пан 
Кінах був на цій дорозі? На що по-
чули: давно. 

Прикро, що чиновник такого 
рангу не буває на об’єктах, які об-
слуговує його служба. 

Галина ФЕДОРЕНКО

Міський голова закликав лучан активно включитися до прибирання міста 

Автомобілі вимушені їхати зигзагами, а подекуди просто стрибають по вибоїнах: дорога зрешечена на-
стільки, що обминути ями нереально 

192 абітурієнтам у 2014–2015 завищили бали


