
У селі Головки місцеві жителі ки-
нулися наздоганяти чоловіка 

з карабіном, який, за свідченням 
сусіда, скоїв убивство. Підозрюва-
ного впіймали і привезли назад у 
село. На його щастя, до цього ви-
кликали поліцію, яка врятувала 
ймовірного душогуба від лінчу-
вання. Селяни надумали лінчувати 
парубка, котрого підозрюють у пе-
дофілії. Повідомляється, що бать-
ко застреленого 24-річного Ігоря 
в смерті сина звинувачує себе, бо, 
мовляв, це він пустив пожити не-
знайомця. Того дня гість опинився 
в хаті сам на сам з Ігорем, попро-
сив авто покататися, та коли дістав 
відмову — узяв хазяйський кара-
бін і через вікно вистрелив у хлоп-
ця. Карабін, з якого зловмисник за-
стрелив сина власника будинку, за 
інформацією слідства, він дістав із 
сейфу, який знаходився в одній із 
кімнат. Ігор загинув миттєво, а вже 

за кілька хвилин менший брат, що 
повернувся додому, заскочив гос-
тя на спробі викрасти авто. Каже, 
що дивом устиг вихопити карабін 
першим, коли чоловік кинувся ті-
кати. Наздогнали втікача люди вже 
за селом. Самосуду завадила по-
ліція. «Вони (селяни — ред.) його 
привели до села, почали наносити 
йому тілесні ушкодження, але в 
цей час під’їхала слідчо-оператив-
на група», — кажуть правоохорон-
ці. Затриманий зараз перебуває 
під охороною у районній лікарні 
з побоями та травмами середньої 
важкості. У поліції кажуть, що під-
озрюваний украв тисячу доларів, 
півтори тисячі гривень, а зник-
нути хотів на викраденій машині. 
Нещодавно він вийшов із в’язниці, 
де відбував покарання за вбив-
ство. На волю вийшов достроково, 
але тепер йому загрожує довічне 
ув’язнення.

У Луцьку відключають гарячу воду

Про це повідомив міський голова 
Микола Романюк. 

Він розповів, що протягом дня 
4 квітня велися перемовини з НАК 
«Нафтогаз України» Міністерством 
регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господар-
ства України. Але, на жаль, порозу-
міння між Кабміном і «Нафтогазом 
України» не вдалося досягнути. НАК 
«Нафтогаз України» дав вказівку із 
5 квітня відключити котельні у всіх 
містах, де є хоч гривня заборгова-
ності. «Я спілкувався з керівниками 
Львова, Рівного Тернополя, Івано-
Франківська щодо цієї ситуації. Звер-
тався до Київського міського голови 
Віталія Кличка, адже він є й головою 
Асоціації міст України, аби долучив-
ся до вирішення цього питання. Але 
змушений повідомити, що з завтраш-
нього дня (5 квітня — ред.) гарячої 

води у Луцьку може не бути», — за-
значив Микола Романюк.

Причина, за словами міського 
голови, у тому, що протягом бага-
тьох років держава жодного разу в 
повному обсязі не повертала підпри-
ємствам теплоенергетики компенса-
ції за різницю в тарифах. Тож борги 
накопичилися. Луцьк на 1 січня 2016 
року мав заборгованість перед НАК 
«Нафтогазом України» за попередні 
роки 71 мільйон гривень. В опалю-
вальний сезон росте заборгованість, 
бо йде значне споживання газу. Ста-
ном на сьогодні в міста 41 мільйон 
гривень боргу, з яких — 20 мільйонів 
гривень — це борг ще 2012 року. 

Є ще питання з розрахунками 
населення за надані послуги. Лучани 
винні сьогодні ДКП «Луцьктепло» 
за надані послуги з тепло- та гаря-
чого водопостачання 54 мільйони 

гривень. Якби цих боргів не було, то 
такої проблеми не виникло б.

«Ми продовжуємо роботу, долу-
чаємо Асоціацію міст України, голо-
ву Волинської облдержадміністрації 
Володимира Гунчика до вирішення 
цього питання. Проблема відклю-
чення гарячої води є майже у всіх 
обласних центрах України. У нас на 
Волині лише місто Ковель, можливо, 
отримає ліміти на газ. Я вважаю, що 
Кабмін не дотримав свого слова і не 
захистив населення, адже в повній 
мірі не повернув різницю у тарифах. 
На жаль, НАК «Нафтогаз України» 
вимагає оплату грішми, яких немає. 
Тож із завтрашнього дня «Волинь-
газ» опломбує всі котельні, і подача 
гарячої води припиниться», — наго-
лосив  Микола Романюк. Він пообі-
цяв, що перемовини з «Нафтогазом» 
триватимуть.
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До уваги лучан — отримувачів житлових 
субсидій

Цими днями депутати Луцької 
міської ради підготували Звернен-
ня до Верховної Ради та голови 
антикорупційного бюро розсліду-
вань Андрія Ситника з проханням 
перевірити наявність корупційної 
складової у фінансовій газовій 
афері та встановити для населення 
прийнятні ціни на газ, а дії уряду 
вважати такими, які суперечать 
державній політиці. Що конкретно 
турбує луцьких депутатів, нам роз-
повів Андрій Козюра. 

АНТИНАРОДНА РЕФОРМА ЗА 
РАХУНОК ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ

«Почну з початку формування 
тарифів на газ. Як відомо, 29 квітня 
2015 року Кабінет Міністрів України 
прийняв Постанову «Про внесення 
змін до норм споживання природ-
ного газу населенням у разі відсут-
ності газових лічильників» № 237. 
Згідно з нею, для населення, за від-
сутності лічильника, було знижено 
норми споживання газу на особу, 
а саме при наявності газової плити 
та централізованого гарячого водо-
постачання — з 6 м3 на 3 м3, при на-
явності газової плити та відсутності 
централізованого гарячого водопос-
тачання та газового водонагрівача 
— з 9 м3  на 4,5 м3, при наявності га-
зової плити та водонагрівача — з 18 
м3 на 9 м3.

При прийнятті вказаного до-
кументу Кабмін свідомо порушив 
норми Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності», а 
саме: не дотримано процедури при-
йняття регуляторних актів, порядку 
оприлюднення їхніх проектів, про-

ведення обговорення, внесення за-
уважень до проекту, не забезпечено 
реалізацію принципу передбачува-
ності при здійсненні регуляторної 
політики. 

У подальшому двома невідоми-
ми особами було подано адміністра-
тивні позови до суду про визнання 
незаконною та скасування цієї по-
станови. При цьому на жодне судове 
засідання трьох судових інстанцій, а 
саме — Окружного адміністратив-
ного суду міста Києва, Київського 
апеляційного адміністративного 
суду, Вищого адміністративного 
суду України — позивачі ні разу не 
з’явилися.

Усі ці відомості наштовхують на 
думку про створення замовного су-
дового прецеденту руками судової 
системи, який створено за сценарієм 
і замовленням Кабінету Міністрів 
України у змові з газовими моно-
полістами. Тобто вказаний судовий 
прецедент є яскравим прикладом 
недолугої політики Уряду, «окозами-
люванням» та проведенням «анти-
народних» реформ за рахунок про-
стих людей.

ОЧІКУЄМО НА НОВЕ 
ПІДВИЩЕННЯ ЦІН

Як результат, 10-ти мільйонам 
простих громадян, у помешканнях 
яких відсутні прилади обліку газу, 
буде проведено додаткове нараху-
вання з газопостачання за період з 
травня 2015 року по лютий 2016 року 
за нормами споживання, які діяли 
до 29 квітня 2015 року, на загальну 
суму 3 мільярди гривень. Виставлен-
ня рахунків із вказаними нарахуван-
нями вже почалось у цьому місяці, а 
відтак — українці зобов’язані роз-

раховуватися власними коштами за 
умисні «антинародні» помилки Уря-
ду, що є неприпустимим. 

Окремо хочу звернути увагу, що 
відповідно до Постанови Кабіне-
ту Міністрів України «Про затвер-
дження Положення про покладення 
спеціальних обов’язків на суб’єктів 
ринку природного газу для забезпе-
чення загальносуспільних інтересів 
у процесі функціонування ринку 
природного газу (відносини у пере-
хідний період)» від 1 жовтня 2015 
року № 758 з метою забезпечення 
соціального захисту громадян уста-
новлено на період з 1 жовтня 2015 
р. по 31 березня 2016 р. (включно) 
пільгову граничну роздрібну ціну 
на природний газ, який викорис-
товується населенням, у розмірі 3,6 
гривні за 1 м3 у разі використання до 
1 200 м3 протягом зазначеного пері-
оду. При використанні більше 1 200 
м3 — роздрібна ціна складає 7,188 
гривні за 1 м3.

При цьому, у випадку не вста-
новлення Урядом з 1 квітня 2016 
року нових цін на газ, відповідно до 
меморандуму підписаного з Між-
народним валютним фондом, НАК 
«Нафтогаз України» зможе реалізо-
вувати газ населенню як постачаль-
ник, встановлюючи ринкову ціну. Як 
наслідок, відбудеться значне підви-
щення тарифів на природний газ для 
населення, орієнтовно на 280% біль-
ше від теперішнього розміру, тобто 
ціна для споживачів складе близько 
9,89 гривні за 1 м3.

Вказані факти яскраво свідчать 
про відсутність наміру Кабінету Мі-
ністрів України у встановленні вка-
заних цін на газ та небажання діяти 
відповідно до вимог чинного зако-
нодавства і в черговий раз доводять 
впровадження нової чергової афери 
проти українського народу. 

Звернення луцьких депутатів до 
Верховної Ради  та пана Ситника ви-
кликане єдиним бажанням — вста-
новити реальні ціни на паливо для 
населення, виходячи з фінансових 
можливостей українців, — говорить 
депутат Луцької міськради, голо-
ва постійної комісії з питань гене-
рального планування, будівництва, 
архітектури та благоустрою, жит-
лово-комунального господарства, 
екології, транспорту та енергозбе-
реження Андрій Козюра. — Досить 
обслуговувати енергетичних моно-
полістів. І якщо уряд Яценюка не 
справляється або не може позбутись 
у своїх діях корупційної складової, 
то, як би він цього не хотів, він має 
сам подати у відставку, а якщо ні, то 
йому просто треба допомогти».  

У Луцьку перепоховають ще одного 
військовослужбовця

Якщо Ви вже отримуєте житло-
ву субсидію та її термін закін-

чується в березні 2015 року, то вам 
не потрібно подавати нову заяву. 
Департамент соціальної політики 
здійснить розрахунок субсидії на 
новий термін автоматично. Для 
цього буде збиратися необхідна ін-
формація без звернення громадян 
та прийматиметься рішення щодо 
призначення (або не призначення) 
субсидії цим домогосподарствам.

Однак, у разі коли кількість 
фактично проживаючих зареє-
строваних у житловому примі-
щенні осіб є меншою, ніж кіль-
кість зареєстрованих у такому 
приміщенні осіб, субсидія може 
бути призначена лише за новим 
зверненням на підставі рішення 
комісії.

Субсидія не буде автоматично 

призначена на новий термін, якщо 
члени домогосподарства протягом 
терміну отримання субсидії здій-
снили купівлю (оплату послуг) на 
суму, яка перевищує 50 тисяч гри-
вень.

У разі зміни обставин, які 
можуть вплинути на отримання 
житлової субсидії, зокрема, зміни 
в складі зареєстрованих та прожи-
ваючих у житловому приміщенні 
осіб, їхнього соціального стату-
су, зміни в переліку отримуваних 
житлово-комунальних послуг, 
умов їхнього надання, виконав-
ців житлово-комунальних послуг, 
про купівлю товарів (або оплату 
послуг) заявникові необхідно в 
місячний термін повідомити де-
партамент соціальної політики 
міської ради.

На Житомирщині місцеві жителі ледь 
не лінчували підозрюваного у вбивстві 
чоловіка

Андрій КОЗЮРА: Урядовий 
«безпрєдєл» коштує українцям 
величезних грошей 

За результатами експертизи ДНК 
було ідентифіковано ще одного 

нашого земляка, який загинув у 
зоні проведення антитерористич-
ної операції. Це — Грибков Сергій 
Миколайович, який загинув ще 
5 вересня 2014 року в Старобель-
ському районі Луганської області. 
Був похований як невідомий сол-
дат у селі Чмирівка Луганської об-
ласті.

Сергій Грибков народився 1 
жовтня 1981 року. Закінчив ЗОШ 
№ 7, Волинський державний уні-
верситет імені Лесі Українки. 
Працював в органах прокуратури 
Волинської області. У зону АТО 
пішов добровольцем і ніс службу 
у складі батальйону «Айдар». 26 
серпня 2014 року був призваний 

на військову службу по мобілізації 
до складу 24-го батальйону тери-
торіальної оборони «Айдар» Сва-
тівським районним військовим 
комісаріатом Луганської області.

Перепоховають Сергія Грибко-
ва на Алеї почесних поховань місь-
кого кладовища в селі Гаразджа. 
Про дату та час проведення гро-
мадянської панахиди за загиблим 
учасником АТО буде повідомлено 
пізніше.

Луцька міська рада, виконав-
чий комітет та громада міста гли-
боко сумують з приводу смерті 
Грибкова Сергія Миколайовича, 
висловлюють найщиріші співчут-
тя родині та близьким покійного.     

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ!!!
СЛАВА ГЕРОЮ !!! 

Інтерпол оголосив у розшук 
Ставицького і братів Клюєвих
Інтерпол оголосив екс-міністра енергетики та вугільної 
промисловості України Едуарда Ставицького, главу Ад-
міністрації Президента часів Віктора Януковича Андрія 
Клюєва та його брата — нардепа Сергія Клюєва в між-
народний розшук. Про це на своїй сторінці в Facebook 
повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
 «Після тривалої процедури перевірки в файловій апе-
ляційній комісії Інтерполу в Ліоні — дотиснули — наша 
позиція визнана правильною», — заявив він.

На Волині зловмисник вкрав дві 
залізобетонні опори
Уночі між селами Кримне та Яревище Старовижівського 
району злодії вкрали дві залізобетонні опори СНВ/20-7.5 з 
металевими траверсами та 825 м металевого дроту «С-3». 
Крадіжка сталася в ніч на 28 березня. Поліція з’ясувала, 
що особи здійснили крадіжку завдяки вільному доступу 
до неробочої повітряної лінії телефонного зв’язку. Сума 
завданих збитків становить 2 610 гривень. Зловмисником 
виявився 32-річний житель села Кримне. Викрадене ви-
лучили та повернуть власникам.

4 
На стільки мільярдів доларів зріс 
прибуток агросектору України за рік. 
У доларовому еквіваленті чистий 
прибуток сільськогосподарських 
підприємств у 2015 році становив 4,1 
млрд, тоді як у 2014 році — 3 млрд.

Події

Ціна на газ є непідйомною для населення і веде до його повного зубожіння


