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Щоб отримати додаткові гроші, 
сільські та селищні громади готу-
ють проекти, розписуючи, чого у 
своєму населеному пункті вони по-
требують нагально. За підсумками 
Всеукраїнського конкурсу про-
ектів і програм розвитку місцевого 
самоврядування Волинь, подавши 
35 проектів, виграла фінансову 
підтримку по дев’яти. На їх втілення 
із держбюджету надійде 1 мільйон 
670 тисяч гривень — це 6,3% від 
загального бюджету конкурсу, в 
якому змагались 130 проектів. 
Як зауважила заступник голо-
ви Державного фонду сприяння 
місцевому самоврядуванню Олена 
Тертишна, вручаючи дипломи пере-
можцям, інвестиції, що прийдуть на 
Волинь, одні з найбільших в Україні. 
Та місцева влада все одно не дуже 
задоволена результатом.

— Дев’ять проектів — це мало, 
— констатував голова Волинської 
облради Володимир Войтович. — 
Робота має бути ефективнішою, 
адже йдеться про реальні гроші для 
поліпшення благополуччя громад 
у енергозбереженні, спорті, освіті, 
культурі, охороні здоров’я. У райо-
нах недостатня кількість кваліфіко-
ваних кадрів для написання якісних 
проектів, що можуть претендувати 
на перемогу.

— Коефіцієнт корисної дії ма-
лий, — погодився з керівником 
представницького органу краю го-
лова облдержадміністрації Борис 

Клімчук. — У районних та селищних 
радах є відділи, окремі спеціалісти, 
які займаються виключно підготов-
кою проектів. Видатки є, зарплати є, 
а результату немає. Із 11 тисяч сіль-
ських рад області проекти подали 
35. А треба, щоб кожного року було 
100-120 учасників, щоб люди вчи-
лись, набирались досвіду.

Тим не менш, дев’ять проектів — 
успіх, особливо для тих громад, у які 
надійдуть гроші. Так, Ківерцівська 
районна рада перемогла з проектом 
із завершення будівництва каналіза-
ційно-насосної станції. У Ківерцях, 
що мають статус міста, не скрізь є 
централізована каналізація. Цен-
тральна частина містечка з ошатни-
ми кількаповерховими будиночками 
— не виняток. Тепер же, отримавши 
фінансування — 480 тисяч гривень 
із держбюджету, 120 тисяч з місцево-
го і 334 тисячі від організацій-парт-
нерів, мають закупити пластмасові 
труби, прокласти зовнішню каналі-
зацію. Передбачили й благоустрій та 
озеленення території — відновлення 
тротуарів та асфальтового покриття 
вулиць, висаджування дерев і кущів.

Турійська райрада на рекон-
струкцію стадіону отримає 185 
тисяч із державної казни, плюс 75 
тисяч власних коштів. Після від-
новлення єдиної спортивної арени в 
районі тут планують провести між-
народний футбольний турнір «Ту-
рійське мінієвро-2012».

Датинська сільська рада Ратнів-
ського району обґрунтувала необ-

хідність залучення з держбюджету 
100 тисяч гривень на капітальний 
ремонт даху сільського будинку 
культури. Ще майже 200 тисяч вкла-
дуть власних. Натомість отримають 
культурно-пізнавальний комплекс 
розвитку громади.

У селі Овадне Володимир-Во-
линського району беруться міняти 
колектор каналізаційно-насосної 
станції. Нове обладнання обійдеть-
ся у менш ніж 200 тисяч, оскільки не 
потребує додаткової гідроізоляції, 
що здешевлює вартість встановлен-
ня. 

Турійська селищна рада залучи-
ла 99 тисяч гривень із держбюджету 
і додала 165 тисяч своїх, щоб встано-
вити в дитячому садку два твердопа-
ливні котли KALVIS (вугілля+дрова) 
і замінити вікна та теплотраси.

Машівська сільрада (Любомль-
ський район) спрямує понад 210 ти-
сяч на ремонт школи і дороги. Крім 
того, у школі хочуть облаштувати 
кімнату-музей відомого земляка — 
польського письменника Болеслава 
Пруса (Олександра Гловацького). 
Підтверджено, що він народився у 
цьому волинському селі, де свого 
часу знаходився маєток його бать-
ків Антонія і Аполонії Гловацьких. 
За Польщі в кожному класі місцевої 
сільської школи висів портрет авто-
ра «Фараонів» і «Ляльки», відзна-
чались його пам’ятні дні. І про це 
згадують селяни поважних літ ще й 
зараз.

У Локачинському районі, в селі 
Озютичі, громада майже відновила 
роботу дитсадка. Для облаштування 
кімнати здоров’я та прогулянкового 
майданчика залишилось закупити 
спортивно-ігрове обладнання та ме-
блі, на що з держбюджету виділили 
54 тисячі. А починалося з того, що у 
2009 році старе шкільне приміщен-
ня передали у сільську комунальну 
власність з метою перепрофілю-
вання під дитячий садок. За два на-
ступні роки це приміщення вдалося 
відремонтувати за кошти місцевих 
бюджетів.  

Підберезівська сільрада, що на 
Горохівщині, отримала 53 тисячі 
гривень і доклала 15 тисяч, аби за-
вершити енергозберігаючі заходи в 
дитячому садочку і бібліотеці. Для 
стабільного функціонування цих 
дуже важливих для Підбереззя за-
кладів необхідно замінити теплотра-
си, вікна та двері.

Ольга ЮЗЕПЧУК
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стільки мільйонів гривень, 
починаючи з наступного року, 
щорічно виділятиметься з 
держбюджету на патріотичне 
виховання населення. 

Випускники шкіл не потраплять 
у весняний призов 
Випускників загальноосвітніх, професійно-технічних 
та вищих навчальних закладах I-II ступеня акредитації 
2012 року не буде притягнуто до весняного призову, 
сказав міністр оборони Дмитро Саламатін, коментуючи 
особливості, пов’язані з проведенням в Україні фут-
больного чемпіонату Євро-2012. «Завершення навчання 
на місяць раніше, у травні, не спричинить призову ви-
пускників на військову службу і не обмежить їхнє право 
на отримання вищої освіти. Закликаю юнаків та батьків 
спокійно готуватися до вступної кампанії», — сказав він.

Волинь встигає змонтувати 
дорожні знаки до Євро-2012
У цьому запевнив перший заступник голови ОДА 
Олександр Башкаленко. «Майже усі знаки, які необхідно 
встановити на дорогах державного значення, вже виго-
товлені, через деякий час дорожники займуться їх мон-
тажем», — сказав він. На дорозі Київ — Ковель — Ягодин 
необхідно встановити та замінити 217 дорожніх знаків, 
на трасі Устилуг —Луцьк — Рівне — 260. Що стосується 
міст обласного значення, то у Луцьку треба встановити 
чи модернізувати 82 дорожні знаки, у Нововолинську — 
7, Ковелі — 16 та Володимирі-Волинському — 9.

  ВАРТО ЗНАТИ

  КРИМІНАЛ
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  НА ЗАМІТКУ 

За посіви маку навіть у 
господарських потребах 
доведеться платити штраф

Відкрито справу щодо 
рейдерського захоплення заводу 
на Рівненщині

Волинське насіння — найчистіше 
в Україні

Готується кампанія 
з відстрілу диких 
вовків

Прокуратурою Рівненської об-
ласті контролюється хід роз-

слідування кримінальної справи, 
порушеної за фактом примушу-
вання керівництва підприємства 
цукрового заводу до виконання 
цивільно-правових зобов’язань. 
Про це повідомили у  прес-службі 
прокуратури області.

Нагадаємо, першого березня 
правоохоронці Рівненщини затри-
мали на території одного з при-
ватних підприємств Гощанського 
району близько 70 чоловіків, які 
незаконно проникли в адміністра-
тивні та виробничі приміщення, 
застосувавши при цьому металеві 
та дерев’яні палиці. 

Встановлено, що вони мали 
намір схилити керівництво під-
приємства до виконання цивіль-
но-правової угоди.

Слідчим управлінням УМВС 
України в Рівненській області по-
рушено кримінальну справу за 
фактом примушування до вико-
нання цивільно-правових угод, 
вчиненого за попередньою змовою 
групою осіб, поєднаного із пошко-
дженням майна та застосуванням 
насильства, що є небезпечним 
для життя, за ознаками злочину, 
передбаченого ч.2 ст. 355 Кримі-
нального кодексу України. Хід 
досудового слідства перебуває на 
контролі в прокуратури області.

На Волині активно проводиться 
робота з реалізації посівного 

насіннєвого матеріалу.  Зокрема 
господарі мали змогу купити все 
необхідне для посівів на сільсько-
господарських ярмарках, яких 
в області відбулось уже 17. Крім 
цього, станом на друге березня 
розпочали роботу понад тисяча 
торгових точок, у тому числі ди-
рекції «Укрпошти» — 470, системи 
облспоживспілки — 303 та у при-
ватних структурах — 266.

Для потреб селян-одноосібни-
ків в агроформуваннях додатково 
підготовлено 1157 тонн насіння 
ярих зернових культур, у тому 
числі 551 тонн вівса, 259 тонн яч-
меню, 99 тонн ярої пшениці та 208 
тонн картоплі.

Як наголосив начальник дер-
жавної інспекції з карантину рос-
лин Василь Максим’юк, волинське 
насіння — найчистіше в Україні. 
Він, зокрема, повідомив: якщо в 
Україні виявлено 30 видів каран-
тинних організмів, то на території 
Волині — всього три.

За словами Максим’юка, у 2012 
році у рамках програми з впрова-
дження нематодостійких сортів 
картоплі в  Інституті агропро-
мислового виробництва області 
вже придбано 41 тонну насіння 
картоплі. На даний час проведено 
розподіл та затверджено графік 
доставки насіннєвого матеріалу у 
всі райони області, крім Луцько-
го, який вважається вільним від 
збудника золотистої картопляної 
нематоди.

Волинські правоохоронці за-
стерігають населення від по-

сівів снодійного маку та конопель. 
Кажуть, що відповідальності не 
уникнути, навіть якщо мак чи 
коноплі вирощуються для гос-
подарських потреб. За словами 
начальника сектору боротьби з 
незаконним обігом наркотиків 
Луцького міськвідділу міліції Рус-
лана Гамольчука, відмовки жіно-
чок, які вирощують мак для своїх 
кулінарних шедеврів, не прийма-
тимуться. Мовляв, краще при-
дбати вже готове насіння маку на 
ринку та уникнути проблем із за-
коном.

Пан Гамольчук повідав, що за 
посів снодійного маку та копонель 
наступає адміністративна відпові-
дальність у вигляді штрафу від 306 
до 1496 гривень. За вирощування 
цих наркотичних рослин у вели-
ких обсягах передбачена і кримі-
нальна відповідальність. Згідно 
статті 310 Кримінального кодексу 
України, за такі діяння залежно 
від кількості вирощеної сирови-

ни можливе покарання у вигляді 
штрафу, арешту на шість місяців, 
обмеження волі до трьох років 
або ж позбавлення волі від трьох 
до семи років. Якщо ж правоохо-
ронці з’ясують, що мак чи коноплі 
посіяні з метою їх подальшої реа-
лізації наркозалежним особам, то 
таким «сіячам» загрожує позбав-
лення волі від шести до 12 років із 
конфіскацією майна.

До слова, як повідомили у сек-
торі БНОН, з початку року лише в 
обласному центрі зафіксовано 49 
фактів, пов’язаних  з незаконним 
обігом наркотиків, з яких 44 фак-
ти — збут наркотичних речовин. 
За цими фактами восьмеро осіб 
притягнуто до кримінальної від-
повідальності.

БНОНівці вкотре звертають-
ся до волинян: якщо ви володієте 
будь-якою інформацією про збері-
гання чи продаж наркотиків, пові-
домте про це за номером телефону 
— 24-20-40. Анонімність гаранто-
вана.

Ірина КОСТЮК

Переможцям — дипломи і додаткове фінансування

Волинські села притягують гроші 
з держбюджету

У лісах Волині спостерігається 
значне збільшення популяції 

диких вовків. У області готується 
кампанія з відстрілу хижаків. Про це 
повідомляє Урядовий портал.

Вовки потрапляють до України з 
боку Польщі. Оскільки в Польщі їх 
охороняє закон і мисливське госпо-
дарство в Європі більш регульоване, 
кількість вовків збільшується. Укра-
їнські екологи зазначають, що збіль-
шення популяції може призвести до 
зникнення інших диких тварин на 
території Волинської області.

Скільки вовків у місцевих лісах, 
лісники підрахувати не можуть. 
Їхні території межують з селами та 
господарськими угіддями. Випадків 
нападу хижаків на селян та їхніх тва-
рин не зафіксовано.

Волинський аукціонний центр проводить аукціон 
за методом зниження ціни з продажу майна:  

лот І – автомобіль УАЗ-3962, 2002 р.в., реєстраційний номер 079-41 ВМ. 
Балансоутримувач: Луцька центральна районна лікарня.
Код ЄДРПОУ – 01983134.
Первісна вартість – 22417,00 грн.  
Початкова вартість продажу лоту – 4889,00 грн. без врахуванням ПДВ.
Майно знаходиться за адресою:с.Липини Луцького р-ну, вул.Теремнівська, 100.
Грошові кошти в розмірі 488,90 грн., що становить 10% від початкової вартості об’єкта 
аукціону та плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. вносяться на: 
р/р 26003203233 в ВОД ВАТ „Райффайзен Банк Аваль”, МФО 380805, код 21733635.
Отримувач: ПАТ ДАК “НМАЦ“ – філія “Волинський аукціонний центр”. 
Грошові кошти для розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на: р/р 35425004001680 
в ГУДКУС Волинської обл., МФО 803014, код 01983134. Отримувач: Луцька центральна 
районна лікарня.
Аукціон відбудеться 02 квітня 2012р. об 11 год. за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична, 13.
Кінцевий термін прийняття заяв та плата грошових внесків – три дні до початку аукціо-
ну.
Заяви приймаються за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична, 13, тел. для довідок: (0332) 
244-188, 242-065. 
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його знаходження.

 ОГОЛОШЕННЯ

Волинський аукціонний центр проводить аукціон 
за методом зниження ціни з продажу майна що належить територіальним громадам 

сіл, селищ, міст Іваничівського району в особі Іваничівської районної ради Волинської 
області:

лот І – частина підвалу побуткомбінату загальною площею 94,1 кв.м (прим. 3 – 51,5 кв.м; 
прим. 4 – 42,6 кв.м)
Місцерозташування – вул.Жукова, буд. №12, смт.Іваничі, Волинської області.
Рік побудови – 1972, число поверхів у будівлі  – 2, група капітальності – І, загальна площа 
– 94,1 м, об’єм – 282 куб. м.
Конструктивні елементи: фундамент – бетонний стрічковий; стіни – цегла; перегород-
ки  – цегляні; підлога – цемент; перекриття – залізобетонні плити; покрівля – шиферна; 
отвори: вікна – відсутні, двері – відсутні. Оздоблювальні роботи –  звичайне. Інженерне 
обладнання в приміщенні – електропостачання. Фізичний знос – 41%.
Початкова вартість продажу лоту – 16049,00 грн. із урахуванням ПДВ. 
Питання землекористування вирішується покупцем після укладання договору купівлі-
продажу згідно чинного законодавства. 
Спеціальні умови – витрати понесенi на виготовлення технiчної документацiї для при-
своєння кадастрового номера земельній ділянці та обмінного файлу, підготовку об’єкту 
до продажу та проведення аукціону відшкодовує переможець аукціону.
Грошові кошти в розмірі 1604,90 грн., що становить 10% від початкової вартості об’єкта 
аукціону та плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. вносяться на: 
р/р 26003203233 в ВОД ВАТ „Райффайзен Банк Аваль”, МФО 380805, код 21733635.
Отримувач: ПАТ ДАК “НМАЦ“ – філія “Волинський аукціонний центр”. 
Аукціон відбудеться 02 квітня 2012р. о 12 год. за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична 13.
Кінцевий термін прийняття заяв та плата грошових внесків – три дні до початку аукціону.
Заяви приймаються за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична.13, тел. для довідок: (0332) 
244-188, 242-065.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.


