
Підсумки розвитку регіонів за 
перше півріччя нинішнього року та 
за період 2010-2012 років вивели 
на верхню сходинку рейтингових 
показників голову Волинської 
облдержадміністрації Бориса Клім-
чука. Про це повідомляє 7 вересня 
2012 р. загальноукраїнський тижне-
вик «Коментарі». 

Порівняно з рейтингом за пер-
ший квартал («Коментарі» №23 (313) 
від 8 червня 2012 року) трійка лідерів 
фактично не змінилася. На першій 
сходинці — наш голова облдержад-
міністрації Борис Клімчук. Третю по-
зицію підтвердила Буковина на чолі 
з Михайлом Папієвим. І лише керів-
ник виконавчої влади сусідньої Рів-
ненщини Василь Берташ поступився 
другою сходинкою чільникові Пол-
тавщини Олександрові Удовіченку.

Всеукраїнський рейтинг роз-
витку регіонів за перше півріччя 
нинішнього року складався, як і 
попередній, із двадцяти критеріїв. 
Основні з них — це динаміка про-
мисловості та сільського господар-
ства, роздрібної торгівлі, сфери по-
слуг, будівництва, кадрів, реальних 
зарплат і споживчих цін. 

Щоправда, цього разу експер-
ти задля поглиблення аналізу ста-
ну справ у регіонах і визначення 
системності змін вирішили додати 
графу, де для кожної області наведе-
но загальну суму балів у рейтингах 
за 2010-й, 2011-й і перше півріччя 
2012-го (а в дужках зазначено місце 
відповідно до загальної суми балів). 
За показниками, досягнутими за два 
з половиною роки, Волинь набрала 
212 балів, що є найвищим показни-
ком у державі! 

Аналізуючи досягнення за пер-
ше півріччя 2012-го, слід відзначити 
особливі успіхи Волині та її керівни-
цтва за такими критеріями, як дина-
міка реальних зарплат, низькі темпи 
зростання споживчих цін, незначна 
заборгованість населення за опла-
ту житлово-комунальних послуг, 
збільшення народжуваності, успіш-
не подолання екологічних проблем, 
активізація роздрібної торгівлі, 
зростання темпів уведення в екс-
плуатацію нового житла та, що дуже 
важливо, зменшення смертності се-
ред населення. 

Звичайно, успіх міг би бути ще 
суттєвішим, якби не вплив зовніш-
ніх чинників. Наприклад, проблеми 
європейської та світових економік 
спричинили деякий спад виробни-
цтва продукції у промисловості. А 
особливо Бориса Клімчука, як зазна-
чають «Коментарі», «підвело Міне-
нерго: вуглевидобуток у січні-липні 
(порівняно з аналогічним періодом 
минулого року) скоротився в 2,66 
разу». Могла б бути кращою і ситу-
ація в зовнішній торгівлі, а також у 
сільському господарстві та сфері по-
слуг.

Отже, за підсумками першої по-
ловини нинішнього року Волинь 

на чолі з головою облдержадміні-
страції Борисом Клімчуком набрала 
68,5 бала та посідає 1 місце в Украї-
ні! Другий результат — Полтавська 
область (55 балів), третє — за Чер-
нівецькою (52). У десятці лідерів 
також Тернопільська (43 бали), Рів-
ненська (42,5), Миколаївська (38), 
Одеська (31,5), Херсонська (27,5), 
Дніпропетровська (25,5), Кірово-
градська (24,5). Для кращого усві-
домлення лідерських позицій на-
шого краю варто, мабуть, навести 
й такий факт: аутсайдери закінчили 
півріччя з мінусовими результата-
ми: Київська (-34), Львівська (-37,5), 
Чернігівська (-55,5), Черкаська (-79) 

і Луганська (-118,5)…
«Мені, звичайно, імпонує 

об’єктивна та неупереджена оцінка 
експертів поступального розвитку 
Волині, яку оприлюднено в авто-
ритетному загальноукраїнському 
виданні «Коментарі», — сказав го-
лова облдержадміністрації Борис 
Клімчук. — Не применшуючи, але й 
не перебільшуючи власних заслуг у 
тому, що наша область — лідер, у той 
же час наголошую: це спільний успіх 
усіх працьовитих волинян! Це ще 
одне свідчення того, як системна та 
спільна робота органів влади загалом 
і кожної людини зокрема приносить 
позитивний результат. Тож чергове 
визнання посилює не тільки впевне-
ність у завтрашньому дні, але й спо-
нукає до підкорення нових рубежів».

До речі, підсумовуючи рейтинг 
за три перших місяці цього року, 
«Коментарі» передбачали, що в Бо-
риса Клімчука «є всі шанси залиши-
тися лідером серед губернаторів за 
підсумками півріччя». 

Як бачимо, експерти не помили-
лися. Більше того, вони визнали пер-
шість нашої області за два з полови-
ною роки! Тому ні для кого не буде 
несподіванкою, якщо Волинська об-
ласть на чолі з головою облдержад-
міністрації Борисом Клімчуком буде 
серед лідерів загальноукраїнського 
масштабу і надалі!

Богдан СЕРЕДЮК

Законопроект, який зобов’язує 
абонентів при підключенні по-

давати документи, що посвідчують 
особу, повинен пройти узгодження. 
Про це заявив голова Державної 
служби спеціального зв’язку та за-
хисту інформації Геннадій Резніков.

За його словами, в більшості мі-

ністерств і відомств узгодження вже 
пройшли. «Я не бачу в тому, що гро-
мадянин подаватиме паспорт, купу-
ючи картку, жодних складнощів із 
погляду захисту прав людини чи, як 
кажуть деякі оператори, порушення 
Конституції України», — зазначає 
Резніков. За його словами, таким 
же чином відбувається підключен-
ня фіксованого зв’язку та Інтернету. 
Тому причин для хвилювання він не 
бачить. При цьому Резніков визнає, 
що в абонентів у невеликих населе-
них пунктах можуть з’явитися труд-
нощі при підключенні, бо стартові 
пакети в них можуть продаватися де 
завгодно, а офіційних точок прода-
жу там, як правило, немає.

Резніков також заявив, що за-
соби масової інформації поширили 

недостовірну інформацію про те, 
хто є ініціатором законопроекту (за 
версією ЗМІ — Держспецзв’язку). 
«Пропозиції, подані в ньому, — це 
не компетенція Держспецзв’язку. 
Ця ініціатива йде на рівні Кабміну. 
Як центральному органу виконавчої 
влади в галузі телекомунікацій нам 
доручено внести відповідні зміни в 
цей закон. Для цього була створе-
на міжвідомча робоча група, куди 
увійшли зацікавлені міністерства 
і відомства, а також представники 
операторів мобільного зв’язку...» — 
сказав він.

Нагадаємо, що в липні на сайті 
Держспецзв’язку з’явився проект за-
кону, який передбачає персоналіза-
цію абонента при купівлі стартових 
пакетів мобільних операторів.

До суду прокуратура Луцького 
району направила криміналь-

ну справу щодо директора держав-
ного підприємства, який заборгу-
вав працівникам понад 300 тисяч 
гривень заробітної плати. Про це 
повідомили у прес-службі проку-
ратури області.

У справі фігурує колишній ви-
конувач обов’язків директора дер-

жавного підприємства «Експери-
ментально-дослідне господарство 
«Еліта». Йому закидають безпід-
ставну невиплату заробітної плати 
— частина 1 статті 175 Криміналь-
ного кодексу України.

Досудове слідство встанови-
ло, що посадовець із грудня 2011-
го по липень 2012 року, маючи 
грошові кошти на розрахункових 
рахунках і в касі підприємства, 
безпідставно не виплачував заро-
блене працівникам.

Заборгованість із виплати 
зарплати у дослідному господар-
стві становила майже 370 тисяч 
гривень.

Під час досудового слідства 
відшкодували 40 тисяч гривень за-
боргованої зарплати. На майно об-
винуваченого наклали арешт у 200 
тисяч гривень.
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Події

22%
стільки українців до 30 
років мають власне житло. 
Про це свідчать результати 
дослідження Міжнародного 
кадрового порталу hh.ua. 
Ще 14% виплачують кредит, 
купувати планують 28%.

У Луцьку затримали юриста-
шахрая
Луцькі правоохоронці викрили діяльність місцевої 
пройдисвітки. 30-річна мешканка обласного центру 
пропонувала людям правову допомогу. Вона 
хизувалася тим, що може позитивно вирішити будь-
яку кримінальну справу: «витягнути» затриманих, 
посприяти у вирішенні делікатного питання тощо. 
Насправді вся її робота закінчувалася відразу після 
отримання гонорару за обіцяну роботу. Наразі за 
цими фактами триває перевірка. Ошуканці доведеться 
відповідати за скоєне.

Мікрорайон Вересневе нарешті 
освітили
На Вересневому в Луцьку встановили нове зовнішнє 
освітлення, яке покрило третину мікрорайону. За 
словами головного інженера електротехнічного 
підприємства «Луцьксвітло» Ярослава Солтисюка, 
300 тисяч гривень були виділені в рамках Програми 
будівництва мереж зовнішнього освітлення в Луцьку 
на 2009-2014 роки. Так, на вулицях мікрорайону 
встановили 200 нових світильників і проклали 2,5 
кілометра нової електричної лінії. 

Керівник державного підприємства 
заборгував 300 тис. грн. зарплати

Восени до армії піде півтисячі волинян

6

Законопроект про SIM-карти по паспортах пройшов узгодження 
у більшості відомств

Під час осіннього призову вій-
ськовий комісаріат планує ві-

діслати до військ 535 волинських 
юнаків. Про це повідомив заступ-
ник обласного військового коміса-
ра Володимир Держанков. 

Осінній призов почнеться 9 
жовтня та завершиться 15 листо-
пада. Першочергово до служби в 
армії залучатимуть старших при-
зовників, які через різні обставини 
не виконали військовий обов’язок, 
пише «ВолиньPost». Також цього 
року до армії підуть юнаки 1994 
року, яким якраз виповнилося 18 
років. 

Зі слів Держанкова, до армії 

нині йде мало чоловіків із вищою 
освітою. Переважно призовники 
мають середньо спеціальну осві-
ту. Під час останнього весняного 
призову до армії відправили 545 
хлопців.

За графіком лідера

300 мін і снарядів ліквідували сапери 
біля колій на Рівненщині

Сапери Державної спеціальної 
служби транспорту виявили і 

знешкодили майже 300 вибухоне-
безпечних предметів часів Другої 
світової війни. Міни та снаряди 
понад шість десятиліть лежали в 
кількох метрах від залізничних ко-
лій Львівської залізниці біля села 
Верба Дубенського району Рівнен-

ської області. Про це повідомили у 
прес-службі Мінінфраструктури. 

Сапери протягом тижня об-
стежували півкілометрову зону, 
прилеглу до залізниці. Більшість із 
знайденого, за словами представ-
ника Чернігівського навчального 
центру майора Сергія Білевича, й 
досі загрожувало життю людей. 
Боєприпаси були неушкоджени-
ми, тож через неправильне по-
водження могли вибухнути будь-
якої миті. Кожен снаряд акуратно 
викопали з землі та доставили в 
спеціальне місце для тимчасового 
зберігання.

Після закінчення пошукових 
робіт усі небезпечні знахідки були 
вивезені на полігон і знищені.

Завдяки вправним діям вояків 
Держспецтрансслужби рух на від-
різку залізниці Верба — Рудня не 
припинявся.

Інформаційний лист філії “Волинський аукціонний центр” про аукціон
Філія „Волинський аукціонний центр” ПАТ ДАК „НМАЦ”

повідомляє про проведення додаткового аукціону з продажу необробленої деревини
лісогосподарських підприємств системи Міністерства аграрної політики України у Волинській 
області, який відбудеться 24.09.2012 року о 10год. за адресою: м. Луцьк, вул.Мельнична, 13. 
Реєстрація учасників о 9 год. 30хв.
Довідки: філія „Волинський аукціонний центр” вул. Мельнична, 13, (2 поверх), м. Луцьк, 43025, з 
9 до 18 год., тел./факс (0332) 24-41-88, та на веб-сайті  lt.nnac.com.ua
Покупці сплачують реєстраційний внесок в сумі 17 грн. (в т.ч. ПДВ) за лот та вносять 
гарантійний внесок в розмірі 5 відсотків початкової вартості лотів (без ПДВ) на рахунок: 
26003203233 в ВОД ВАТ „Райффайзен Банк Аваль”, МФО 380805, код 21733635. 

Отримувач: ПАТ ДАК “НМАЦ“ – філія “Волинський аукціонний центр”. 

 ОГОЛОШЕННЯ

Увага!
В зв’язку із внесенням змін до Земельного кодексу України щодо порядку проведення 
земельних торгів у формі аукціону в інформації Волинського аукціонного центру з продажу 
земельної ділянки, що розташована в с.Тарасове Боголюбської сільської ради Луцького району 
Волинської області в газеті “Відомості” від 23.08.2012 №34(622) на стор.14 слід читати:
Грошові кошти в розмірі 3792,75 грн., що становить 5% від початкової ціни об’єкта аукціону 
(гарантійний внесок) 
Далі за текстом.

Увага!
В зв’язку із внесенням змін до Земельного кодексу України щодо порядку проведення 
земельних торгів у формі аукціону в інформації Волинського аукціонного центру з продажу 
права оренди земельних ділянок, що розташовані за межами с.Кобче Рожищенського району 
Волинської області в газеті “Відомості” від 23.08.2012 №34(622) на стор.11 слід читати:
Грошові кошти в розмірі 2916,50 грн. (лот №1), 2429,45 грн. (лот №2), 2116,35 грн. (лот №3), 
1043,45 грн. (лот №4), 846,55 грн. (лот №5), 876,80 грн. (лот №6), 705,70 грн. (лот №7), 175,10 
грн. (лот №8), 93,60 грн. (лот №9), 1024,50 грн. (лот №10), 1026,50 грн. (лот №11), 876,80 грн. (лот 
№12), що становить 5% від початкової ціни об’єкта аукціону (гарантійний внесок) 
Далі за текстом.
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Динаміка промисловості -10 2,5 -11 5 -1 10 -13 7 6 8

Динаміка сільського господарства» 0 7 -5 2 -1 6 11 12 9 10

Динаміка роздрібної торгівлі 7 12 -8 -5 -2,5 9 5,5 1 3 -2,5

Динаміка сфери послуг -1 11 2 9 -13 0 -5 4 7 -6

Динаміка будівництва 0 3 12 9 13 -2 8 -8 6 10

Динаміка кадрів 0 10 -13 -11 -9 1 -6 -5 12 6

Динаміка реальних зарплат 9 0,5 12 8 13 4 -9 2,5 -12 6,5

Динаміка споживчих цін 8 4 11 3 12 7 -5 2 -4 6

Нове житло 5 -7 8 6 2 -10 3 -1 -8 -4

Освоєні капітальні інвестиції -4 10 -9 -2 -5 -3 6 -7 8 -1

Сальдо зовнішньої торгівлі -8 12 -2 -4 -1 11 -10 1 8 4

Фінансові результати підприємств 2 12 -3 6 -12 9 1 -7 11 4

Неоплачені ЖКП 8 -5 11 10 4 -2 -4 2 -13 5

Непрофінансовані субсидії 8 -7 12 0 -6 9 13 1 -3 -1

Народжуваність 12 -8 10 -3 13 0 9 2 -5 -4

Смертність 7 -9 8 5 10 -1 3 1 -3 -12

Забруднення повітря 12 -1 11 1 7 4 5 13 -11 8

Невиплачені зарплати 4 5 13 9 12 -13 6 -5 11 -11

Ставки нижче мінімуму 5 5 5 5 5 5 5 5 -7,5 -7,5

Вимушена неповна зайнятість 4,5 -2 -12 -10 2 -6 8 7 11 6

Сума балів 68,5 55 52 43 42,5 38 31,5 27,5 25,5 24,5

Сума балів (місце) за 2010-12 рр. 212 88 70 15 169 -1,5 71 -26,5 92,5 48

Інформація з тижневика «Коментарі»

Порівняльна 
таблиця розвитку 10 
найкращих регіонів у 
першому півріччі 
2012 р. та за період 
2010-2012 років


