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На Волині 
триває комплекс 
профілактичних 
заходів 
«Перевізник — 
зима-2013» 

У Луцьку під час застілля рівнянин зарізав свого знайомого 

Задля профілактики аварій-
ності на автотранспорті, по-

передження порушень Правил 
дорожнього руху водіями авто-
бусів, особливо тими, що нада-
ють послуги з перевезення па-
сажирів, здійснення державного 
контролю за дотриманням авто-
підприємствами законодавства у 
сфері безпеки дорожнього руху, 
контролю за підготовкою тран-
спортних засобів перевізників 
до експлуатації в зимовий період 
на Волині проводиться комплекс 
профілактичних заходів «Пере-
візник — зима-2013». 

Комплекс заходів на авто-
транспорті ДАІ УМВС Украї-
ни на Волині буде проходити у 
два етапи: підготовчий — із 21 
по 25 жовтня, практичний — 
із 25 жовтня по 21 листопада 
2013 року. 

41-річного рівнянина Луцький 
міськрайонний суд засудив до 15 
років позбавлення волі за скоєння 
умисного вбивства. На початку 
90-х років чоловік уже відбував 
покарання за такий же злочин. Що 
спровокувало злочинця вдруге по-
збавити людину життя, «Відомості» 
вивчали у матеріалах кримінальної 
справи. 

Того дня Петро Г. раненько ви-
їхав зі свого рідного села Бронники 
Рівненського району, сказавши ма-
тері, що має зустріч із давнім това-
ришем у Луцьку. На автостанції його 
зустрів Володимир — так званий 
«друг по нещастю», з яким Петро по-
знайомився у в’язниці майже двад-
цять років тому. Молоді хлопці тоді 
відбували покарання за важкі зло-
чини, і там, у тюремних стінах, по-
обіцяли один одному, що більше не 
стануть на шлях криміналу. Останні 
кілька років вони часто зустрічали-
ся і за чаркою горілки обговорювали 
своє життя. Володимир влаштувався 
на роботу, великих заробітків вона 
не приносила, але найнеобхідніше 
придбати міг. А от Петрові не щас-
тило ні в сімейному житті, ні у ро-
боті. Жив чоловік із матір’ю, яка по-
стійно докоряла йому, мовляв, інші 

вже дітей няньчать, а Петрові, крім 
горілки, нічого не треба. Після таких 
слів він зривався, сідав у маршрут-
ку та їхав до Луцька, де його завжди 
радо зустрічав Володимир. 

Розлючений материнськими до-
корами Петро і цього разу попро-
сився пожити у Володі кілька днів. 
Традиційно хлопці купили пляшку 
горілки та збиралися йти додому, як 
раптом дорогою Володимир зустрів 
знайомого Андрія. Той розповів, що 
у його дівчини сьогодні свято, і за-
просив у гості. Чолов’яги, не довго 
думаючи, пішли святкувати. 

Компанія зібралася весела: ді-
вчина Андрія, її краща подруга, сам 
Андрій, Володимир і незнайомий 
для їхньої компанії Петро. Захмелі-
лі дівчата радісно сприйняли появу 
гостей та продовжили святкування. 
Тільки от Петрові, вочевидь, ком-
панія не дуже-то й сподобалася. Він 
попросив Володимира у присутності 
нових знайомих називати його Дми-
тром, пояснивши це тим, що не хоче, 
щоб усі знали, хто він і яке у нього 
минуле. Володя погодився. 

Застілля тривало довго. Після 
випитих кількох пляшок оковитої 
язики «розв’язалися» в усіх гостей. 
Подруга іменинниці Оксана почала 
розпитувати у Дмитра, тобто Петра, 

хто він, чим займається, чи одруже-
ний. Алкоголь зробив своє, і чоловік 
уже не мав сили брехати. Розповів 
про себе все: що безробітний, нео-
дружений і так далі. Оксана сприй-
няла слова незнайомця зі сміхом і 
почала, як і матір Петра, докоряти 
йому, що той невдаха і якщо не змі-
нить своє життя вже зараз, то поми-
ратиме нікому не потрібним. Петро 
не стримався та вдарив Оксану в 
лице. Свято на цьому й закінчило-
ся, бо за дівчину вступився Андрій. 
До всього ж іменинниця помітила, 
що у неї зник мобільний телефон. 
У крадіжці запідозрили нового зна-
йомого. 

Андрій кинувся з кулаками на 
Петра і почав гамселити його що-
духу по обличчю. Кричав, щоб той 
повернув мобільний і більше ніко-
ли не смів піднімати руку на жінок. 
Петро, ледве тримаючись на ногах, 
намагався боронитися від ударів. 
Аж раптом Андрій потягнув його до 
вікна зі словами: «Зараз викину тебе, 
паскудо!». Дівчата почали кричати, 
благаючи Володимира розборонити 
сп’янілих розбишак. Той відмовив-
ся, сказавши, що вони вгамуються 
самостійно. 

Оксана не витримала та вибігла у 
під’їзд, щоб викликати міліцію. Коли 

жінка повернулась, у квартирі стоя-
ла мертва тиша. «Невже так швидко 
заспокоїлися?» — думала вона. Од-
нак, увійшовши у кімнату, застала 
жахливу картину: на підлозі, стіка-
ючи кров’ю, лежав Андрій. Володя 
обіймав ледве притомну іменинни-
цю, а Петро витирав закривавлені 
руки об рушник. 

Коли на місце злочину приїхали 
правоохоронці, вони знайшли зна-
ряддя убивства — кухонний ніж, 
який під час проникнення у грудну 
клітку Андрія зламався, але Петро 
продовжував ним колоти свого на-
падника. 

Під час з’ясування обставин 
слідчі встановили, що Петро свідо-
мо назвався чужим ім’ям, щоб щось 
поцупити з квартири. 

На суді рівнянин усіляко ви-
правдовував себе, мовляв, встромив 
ножа у груди Андрія, захищаючись 
від нього, оскільки вбитий погро-
жував, що викине з вікна. Однак ні 
Луцький міськрайонний, ні Апеля-
ційний суд Волинської області не 
взяли до уваги аргументи вбивці. 
Його засудили до 15 років позбав-
лення волі. 

(Імена змінені з етичних мірку-
вань) 

Ірина КОСТЮК 

Волинь стимулює надходження інвестицій 
в економіку регіону
Впродовж 2010–2012 років на 
рівні держави реалізовано чимало 
заходів, спрямованих на стимулю-
вання інвестиційної діяльності й 
фінансове забезпечення розвитку 
національної економіки. 

ДЕРЖАВА СТИМУЛЮЄ 
ПРИПЛИВ ІНВЕСТИЦІЙ 

На створення сприятливого ін-
вестиційного середовища в Україні 
спрямований Закон «Про стиму-
лювання розвитку регіонів». Він 
передбачає цільове використання 
державних капітальних вкладень 
на розвиток виробничої, комуніка-
ційної та соціальної інфраструктури 
депресивних регіонів, а також га-
рантує державну підтримку, в тому 
числі фінансову, розміщеним на цій 
території малим підприємствам. 

Крім того, з 1 січня 2013 року 
запрацював закон про стимулю-
вання інвестиційної діяльності у 
пріоритетних галузях економіки 
задля створення нових робочих 
місць. Ним передбачено, що з 1 січ-
ня 2013 року по 31 грудня 2017 року 
суб’єкти господарювання взагалі 
не сплачуватимуть податку на при-
буток, який отримали від реалізації 
інвестиційних проектів. Із 1 січня 
2018 року по 31 грудня 2022 року 
такий податок для них становитиме 
лише 8%, і тільки з 1 січня 2023 року 
вони сплачуватимуть 16% подат-
ку, як і всі підприємства з 1 січня 
2014 року. Таку ставку з цього часу 
встановлено новим Податковим ко-
дексом. Наразі ж основна ставка по-
датку на прибуток в Україні — 19%, 
що й так найнижче у Європі, бо в 
Польщі — 25%, в Англії — до 40%. 

Крім того, суб’єкти господарю-
вання, які ввозитимуть для реаліза-
ції інвестиційних проектів з-за кор-
дону устаткування та комплектуючі, 
до 1 січня 2018 року звільняються 
від сплати ввізного мита, позаяк 
Україна зацікавлена в запроваджен-
ні новітніх технологій. Щоб не було 
зловживань, законодавством чітко 
визначено, що таке обладнання має 
бути виготовлене не пізніше трьох 
років до моменту державної реє-
страції інвестиційного проекту, ра-
ніше не було у використанні, до того 
ж не має аналогів в Україні. 

Для зменшення енергетичної 

залежності України актуальним є 
ширше використання відновлюва-
них джерел енергії, запровадження 
енергозберігаючих технологій. Саме 
тому, згідно з Податковим кодексом, 
до 1 січня 2020 року не сплачува-
тимуть податок на прибуток ви-
робники біопалива. Це стосується і 
підприємств, які вироблятимуть на 
біопаливі одночасно електричну й 
теплову енергію, виготовлятимуть 
технічні й транспортні засоби, у 
тому числі самохідні сільськогоспо-
дарські машини й енергетичні уста-
новки, які споживають біологічні 
види палива. На цей же термін звіль-
няється від оподаткування прибуток 
підприємств, отриманий ними від 
видобування та використання газу 
вугільних родовищ. 

«БІЗНЕСУ Й ІНВЕСТОРУ 
НА ВОЛИНІ — ЗЕЛЕНЕ СВІТЛО» 

Таку ідеологію сповідує голова 
облдержадміністрації Борис Клім-
чук. На Волині діє Регіональна про-
грама залучення інвестицій в еко-
номіку області на 2010–2020 роки. 
У ній визначені основні напрями 
роботи влади в інвестиційній ді-
яльності. Зокрема, усунення зайвих 
регуляторних перешкод у реалізації 
права суб’єктів господарювання на 
здійснення інвестиційної діяльнос-
ті, стимулювання залучення вну-

трішніх та іноземних інвестиційних 
ресурсів у господарський комплекс 
області, створення сприятливого ін-
вестиційного клімату і розвиток зо-
внішньоекономічної діяльності. 

Як зазначив голова ОДА Борис 
Клімчук, доповідаючи Президенту 
Віктору Януковичу під час його пе-
ребування у Луцьку, цивільна влада 
області не бореться з корупцією (це 
завдання правоохоронних струк-
тур), а створює умови для її мінімі-
зації. Так, в області відкрито дев’ять 
сервісних центрів обслуговування 
платників податків, а в Луцьку — 
Центр надання адміністративних 
послуг. Він працює за принципом 
«єдиного вікна» та «відкритого офі-
су», а той, хто ухвалює рішення, не 
перебуває в безпосередньому кон-
такті з заявником. Крім того, діє 
сайт «Адміністративні послуги орга-
нів виконавчої влади Волинської об-
ласті», який щодня відвідує по 500–
600 людей. Нещодавно запрацював 
ще один web-портал — із графіками 
перевірок для підприємців. При об-
лдержадміністрації діє рада вітчиз-
няних та іноземних інвесторів. Усе 
це допомогло вивести Волинь у чис-
ло лідерів розвитку інституцій для 
бізнесу в державі. За оцінкою міжна-
родних експертів, умови для веден-
ня бізнесу в області на рівні Словенії 
та Польщі. 

Уже зараз визначено перелік ін-

вестиційних проектів і пропозицій 
підприємств, установ та організацій 
області, які на період до 2020 року 
потребують залучення більше ніж 
829 млн дол. США. З них відібрали 
п’ять проектів у пріоритетних галу-
зях економіки загальною кошторис-
ною вартістю 815,3 млн грн. Нині 
вони перебувають на розгляді в Мі-
некономрозвитку. 

ІНТЕГРУЄМОСЬ У ЄВРОПУ 

Важливим для соціально-еконо-
мічного розвитку Волині є залучен-
ня коштів міжнародної технічної 
допомоги. Зокрема, установи й орга-
нізації області беруть активну участь 
у реалізації Програми прикордонно-
го співробітництва «Польща — Бі-
лорусь — Україна 2007–2013». У 
рамках програми відбулося три кон-
курсних відбори проектних заявок. 
У першому раунді Волинь виборола 
право на реалізацію п’яти проектів. 
За результатами другого і третього 
конкурсних відборів наша область 
стала учасником ще низки проектів 
транскордонного спрямування. За-
галом у нашому краї протягом 2013–
2015 років впроваджуватимуть 30 

регіональних, а також чотири інф-
раструктурних транскордонних 
проекти, які передбачають модер-
нізацію державного кордону. Для 
їх реалізації Європейський Союз 
спрямовує понад 25 млн євро. А в 
рамках транскордонного об’єднання 
«Єврорегіон «Буг» реалізовано про-
ектів на понад 10 млн дол. США, 
левова частка яких спрямована на 
облаштування прикордонної інф-
раструктури. Область також бере 
участь у розробці нової Програми 
прикордонного співробітництва 
«Польща — Білорусь — Україна» у 

рамках Європейського інструменту 
сусідства на фінансову перспективу 
2014–2020 років. 

«Ми втілюємо сьогодні низ-
ку серйозних спільних програм у 
різних галузях, — розповів Борис 
Клімчук учасникам семінару з пи-
тань перспектив розвитку транскор-
донного співробітництва України 
та Польщі, Словаччини, Угорщини, 
який відбувся у вересні цього року. 
— Зразковим прикладом цього є 
модернізація автомобільного пунк-
ту пропуску «Ягодин», який ми на-
зиваємо волинськими воротами в 
Європу. На черзі — реконструкція 
митного переходу «Устилуг — Зо-
син». До речі, на його модернізацію 
Євросоюз обіцяє виділити понад 
6,5 млн євро. Реалізацію проекту за-
плановано завершити у 2015 році. 

Завдяки транскордонному спів-
робітництву підвищується інвести-
ційна привабливість нашого краю, 
йде пожвавлення економіки. Так, 
лише торік обсяги товарообігу з 
Польщею та Білоруссю зросли від-
повідно на 120% і 530%. Із 250 млн 
дол. США загальних іноземних ін-
вестицій в економіку регіону понад 
третина — польського походження. 

Також в області реалізується 
спільний проект ЄС і Програми роз-
витку ООН «Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду». За п’ять 
попередніх років у рамках цього про-
екту реалізовано 120 мікропроектів 
сільських територіальних громад. 
Понад 80% проектів спрямовані на 
заходи з енергозбереження (заміна 
вікон, дверей, дахів, реконструкція 
системи опалення та відновлення 
вуличного освітлення) та заходи для 
поліпшення якості надання медич-
них послуг громадянам (ремонт ФА-
Пів і закупівля необхідного облад-
нання). Освоєно понад 19 млн грн, 
із яких: 8 млн грн — кошти проекту, 
1,5 млн грн — територіальних гро-
мад області й 9,5 млн грн — місце-
вих бюджетів. 

Але не тільки отримані гроші 
(хоч і без них не обійтися) є визна-
чальними у цій роботі. Основними 
результатами впровадження мікро-
проектів є одержаний досвід са-
моорганізації жителів Волині, які 
починають усвідомлювати, що без 
їхньої активної участі неможливо 
досягти позитивних змін. 

Василь НЕЧИПОРУК 

У Ковелі четверо воїнів-
інтернаціоналістів отримали 
квартири 
За державною бюджетною програмою «Забезпечення 
житлом воїнів-інтернаціоналістів» місто Ковель 
отримало кошти для придбання чотирьох квартир 
для воїнів-інтернаціоналістів, які є інвалідами війни та 
перебувають на квартирному обліку позачергового 
отримання житла, інформують у відділі обліку, розподілу 
та приватизації житла виконавчого комітету Ковельської 
міської ради. 

Студента засудили 
за вирощування коноплі 
На Волині третьокурсник професійного ліцею незаконно 
посіяв і вирощував коноплю не лише на городі поблизу 
будинку, а й у лісосмузі. Студент ретельно доглядав 
за своїм посівом, обробляв міжряддя, прополював 
бур’яни. Всього працівники міліції вилучили і передали 
на експертизу 165 рослин. За це парубок може на 
чотири роки опинитись у в’язниці, якщо протягом року 
вчинить новий злочин і не виконає покладені на нього 
зобов’язання. 

4,3
стільки мільярдів гривень 
буде інвестовано в Україну для 
проведення Євробаскету-2015.

Завдяки транскордонному 
співробітництву йде по-
жвавлення економіки. Так, 
лише торік обсяги товаро-
обігу з Польщею та Біло-
руссю зросли відповідно на 
120% і 530%


