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Ковельчанин 
упіймав злодія 
на балконі 
власного будинку 

Футбольна команда села Топільне — одна з найкращих в Україні

17-річний житель Ковеля, пі-
дібравши ключ до вхідних 

дверей чужого будинку, вирішив 
поповнити свій студентський 
«бюджет». Проникнувши в жит-
ло, почав шукати гроші. Однак 
корективи у його плани вніс гос-
подар, який несподівано повер-
нувся додому. Щоб не потрапити 
під гарячу руку, злодій-невдаха 
вийшов на балкон. Але такий 
сховок виявився ненадійним. 
Власник помешкання, виявивши 
незнайомця, відразу зателефону-
вав у міліцію. 

Правоохоронці з’ясували, 
що спритник неодноразово ви-
крадав гроші з цього будинку. 
Наразі триває перевірка. 

Футбольна сільська команда 
Топільного Рожищенського району 
— одна з найкращих не лише на 
Волині, а й в Україні. Кілька років 
поспіль ФК «Топільне» виходить 
у фіналісти чемпіонату області. 
Цей рік — не виняток: нещодавно 
топільчани стали другими серед 14 
команд, які змагалися за Кубок об-
ласної ради ВФСТ «Колос». У чому 
секрет успіху цієї команди і чому 
у Топільному так люблять футбол, 
дізнавалися «Відомості». 

— Команда була заснована у 
2005-му і того ж року виграла зма-

гання на рівні області й як перемо-
жець поїхала на чемпіонат України в 
Яготин (Київщина), де посіла п’яте 
місце серед 16 команд, — пригадує 
ветеран команди Сергій Мартинюк. 
— Молодь у нас тоді була що тре-
ба. А потім то друге, то третє місця 
займали, до 2013 року — завжди у 
призерах. 

Колеги Сергія, також ветерани 
команди, Олег Федорук, Роман Ко-
саревич із теплотою згадують свого 
тренера Степана Федоровича Нако-
нечного, який, за їх словами, «дав їм 
футбольний фундамент». Починали 
вони тоді свою спортивну кар’єру 

ще за радянських часів, відвідуючи 
ДЮСШ у Рожищі. 

— Ми у 12–13 років знали те, 
що зараз гравцям у двадцять треба 
пояснювати, — каже Сергій Мар-
тинюк. — Нас тренували серйозно, 
фінансування тоді було достатнім, 
багато хто з вихованців навіть грав 
за збірну області. Але з часом тре-
нерський склад у рожищенській 
команді помінявся, як і атмосфера 
загалом, ветерани стали незатребу-
ваними, і тоді ми вирішили: зібрати 
свою команду. Ні тренера, ні грошей 
не було — все будувалося на ентузі-
азмі. 

— Нам назустріч пішов дирек-
тор Топільненської ЗОШ Валентин 
Глушко, — продовжує президент 
ФК «Топільне» Юрій Бенищук. — І 
тепер у школі фактично наша база, 
є роздягалки, ніхто ніколи звідти не 
виганяв. Підправили стадіон і тре-
нуємося. У ФСТ «Колос» побачили, 
що ми щось можемо, команда пер-
спективна, і почали допомагати, ста-
ли виділяти більше коштів.

— Народ у Топільному дуже 
любить футбол, — продовжує Сер-
гій Мартинюк. — Уболівальники 
грошима допомагають, форму нову 
купили, транспорт шукають для ви-
їздів. Таких фанів ні в кого нема — ні 
у «Шахтаря», ні у «Металіста»! 

Футбол — захоплення не з де-
шевих, адже навіть простий виїзд у 
сусідній район вартує немало. Щоб 
заробити копійку на свої потреби, 
футболісти одного разу навіть піш-
ли у колгосп збирати картоплю, що 
залишилася після комбайна. 

З гордістю ветерани ФК «Топіль-
не» пригадують 2009 рік, коли ви-
грали чемпіонат області й поїхали у 
Пирятин (Полтавщина) на чемпіо-
нат України серед сільських команд. 

— Ми поставилися до цього 
дуже серйозно, — веде далі Сергій 
Мартинюк. — У селі якраз того дня 
був престольний празник, батюшка 
призупинив службу і вийшов благо-
словити нас у дорогу. Він, до речі, 
також наш палкий уболівальник. 
Може, саме через це нам і вдалося 
вибороти тоді друге місце. У фіналі 

програли нікопольському «Колосу» 
— відразу було видно, що це сильна 
команда. Зате отримали тоді приз 
глядацьких симпатій. 

Уже два роки ФК «Топільне» 
тренує професійний футболіст Ми-
хайло Сомик. Свого часу він грав 
у командах України, Росії, Польщі, 
Молдови. 

— Тяжко було переходити з про-
фесійного футболу на аматорський, 
— каже тренер, — потрібно було 
звикати до нових умов. Хлопці вдо-
ма працюють багато — косять траву, 
копають картоплю, а потім ще йдуть 
на тренування. Дві години відпра-
цьовують за моїми вимогами, набли-
женими до професійних. 

Михайло Сомик бачить пер-
спективу команди і тепер акцентує 
увагу на молодих гравцях, каже, їх 
потрібно підтягувати у команду, бо 
сьогодні вона одна з найстаріших за 
віковим складом в області. Є троє 
гравців, яким за 40, п’ятьом — 35–
37 років. До речі, охочих потрапити 
у команду також багато — і місце-
вих, і з сусідніх сіл. 

Тренер похвалився, що недавно 
ФК «Топільне» грала товариський 
матч із «Волинню», що завершився 
рахунком 8:1. 

— Все ж таки один гол забили, — 
зауважує Михайло Сомик. — Тоді як 
інші зазвичай грають із рахунками 
11:0, 14:0. Після матчу Кварцяний 
казав: «Можна на тренування до вас 
приїжджати». 

Людмила ШИШКО 

Взаємодія влади і громадськості — запорука побудови 
правової демократичної держави 
Президент України Віктор Янукович 
своїм указом 24 березня 2012 року 
затвердив Стратегію державної 
політики сприяння розвитку гро-
мадянського суспільства в Україні 
та план заходів щодо її реалізації. 
Стратегія має налагодити ефектив-
ну взаємодію інститутів громадян-
ського суспільства з державними 
органами й органами місцевого 
самоврядування. 

Що таке інститути громадян-
ського суспільства? Це громадські 
об’єднання, благодійні організації, 
професійні та творчі спілки, орга-
нізації роботодавців, релігійні ор-
ганізації, органи самоорганізації на-
селення, недержавні засоби масової 
інформації, інші непідприємницькі 
товариства. Співпраця з ними ор-
ганів влади на засадах партнерства, 
сприяння їхній роботі, зокрема фі-
нансова підтримка діяльності, допо-
може швидше реалізовувати в Укра-
їні принципи демократії. 

Вплив громадськості на при-
йняття рішень органами влади є 
важливим чинником регіональної 
політики. На Волині діє розроблена 
з ініціативи облдержадміністрації 
і затверджена сесією обласної ради 
21 грудня 2012 року Регіональна 
цільова програма сприяння розви-
тку громадянського суспільства на 
2013–2015 роки. Її співрозробником 
стала громадська рада при облдер-
жадміністрації. Крім неї, в області 
діють інші консультативно-дорад-
чі органи, до складу яких входять 
представники інститутів громадян-
ського суспільства: регіональна рада 
гуманітарного розвитку, обласна 
рада Українського козацтва, Волин-
ська Рада Церков, колегія обласної 
державної адміністрації та колегії 
її структурних підрозділів. Їх пред-
ставники також беруть активну 
участь в роботі оргкомітетів, робо-
чих груп із підготовки обласних за-
ходів, проектів обласних програм. 

Програма сприяння розви-
тку громадянського суспільства на 
Волині передбачає організацію те-
матичних тренінгів, семінарів, на-
вчань, конференцій, слухань. А за 
підсумками проведення обласних 

конкурсів соціальних проектів ви-
значають кращі, на реалізацію яких 
можна отримати гроші на умовах 
співфінансування як із державного 
бюджету, так і від міжнародних не-
державних організацій. 

Яскравим прикладом реаліза-
ції політики участі громадськості у 
вдосконаленні роботи органів влади 
на місцях стало створення у Луцьку 
Центру надання адміністративних 
послуг. У його реалізації взяла ак-
тивну участь обласна громадська 
організація «Фонд місцевого розви-
тку». Її проект «Впровадження Цен-
тру муніципальних послуг у Луцьку 
як інноваційного механізму обслу-
говування» підтримав Міжнарод-
ний фонд «Відродження». Завдяки 
цьому фонд профінансував навчан-
ня майбутніх працівників ЦНА-
Пу, облаштування дев’яти робочих 
місць у центрі, здійснення ознайом-
лювально-навчальних поїздок у ті 
міста, де вже працюють ЦНАПи. А 
також проведення дослідження за-
доволеності замовників наданими 
муніципальними послугами у ви-
конавчих органах Луцької міської 
ради. 

Вже нині ті місцеві громади, які 
взяли участь у конкурсі проектів 
Програми розвитку ООН «Місце-
вий розвиток, орієнтований на гро-

маду», відчули, як багато залежить 
від ініціативи самих мешканців. 
Виявивши активність, вклавши в 
розвиток своїх населених пунктів 
кошти громади, вони отримали до-
помогу з державного й обласного 
бюджетів, а також міжнародних 
фондів. Й у такий спосіб села об-
ласті одержали нові дитсадки, во-
догони, енергоощадні вікна й двері 
для об’єктів соціально-культурного 
призначення. 

«Легко ухвалювати рішення, 
якщо громада прагне щось само-
стійно робити й змінювати. Тоді іні-
ціативним людям завжди буде допо-
мога і сприяння», — зауважив голова 
ОДА Борис Клімчук на урочистому 
відкритті дитсадка в селі Городи-
ще Ківерцівського району. Адже на 
створення комфортних умов для ма-
лечі Сильненська сільрада ініціювала 
проект «Енергозберігаючі технології 
у садку с. Городище» й, перемігши в 
конкурсі, отримала грант Європей-
ського Союзу та Програми розвитку 
ООН «Місцевий розвиток, орієнто-
ваний на громаду». В будівництво 
ДНЗ інвестовано майже 168 тис. грн, 
із них 81 тис. грн — кошти ПРООН, 
40,2 тис. грн — обласного бюджету, 
решта — місцевої скарбниці та гро-
мади. 

Обласна влада всіляко сприяє 

роботі благодійних організацій і 
фондів, заохочує соціально відпо-
відальний бізнес, підтримує волон-
терський рух. Представники влади 
беруть активну участь у благодій-
ному телерадіомарафоні Волинської 
облдержтелерадіокомпанії «Поспі-
шаймо творити добро!», у благодій-
ному марафоні «Бог багатий мило-
сердям», в інших заходах. 

Сьогодні суспільство розуміє 
важливу роль громадськості у по-
ліпшенні життя держави. «Вели-
ку роботу на шляху до Європи не 
зроблять за нас ні в Брюсселі, ні в 
Києві, — вважає Борис Клімчук. 
— Ми повинні робити її на місцях, 
починаючи з найменшого села і за-

кінчуючи столицею. Хочемо жити 
по-європейськи? Отримувати на-
лежну зарплату? Мусимо навчитися 
працювати по-європейськи, мисли-
ти по-європейськи, жити ціннос-
тями демократії, свободи, високої 
духовності. Сотні, тисячі завдань, 
від дріб’язкових до стратегічних, ми 
мусимо виконати самотужки». 

Василь НЕЧИПОРУК 

Волинські аграрії отримали 
120 млн грн додаткових коштів 
Майже 120 млн грн додаткових коштів отримали 
цьогоріч волинські аграрії, які скористалися 
спеціальним режимом оподаткування доданої 
вартості. Про це повідомив директор департаменту 
агропромислового розвитку ОДА Юрій Горбенко. «Ці 
гроші аграрії спрямували на модернізацію та розвиток 
своїх господарств», — зазначив він. 

Працівники луцького 
«Укртелекому» крали кабель 
Четверо працівників ПАТ «Укртелеком» за попередньою 
змовою викрали з шахти кабельної каналізації Луцького 
підприємства електротранспорту 80 метрів кабелю 
загальною вагою приблизно 145 кілограмів. Згодом 
порушники здали його в пункт прийому брухту, за 
що отримали чотири тисячі гривень. Суд присудив їм 
один рік позбавлення волі, але погодився звільнити 
від покарання, якщо протягом року випробувального 
терміну не скоять нових злочинів. 

2,6
стільки мільйонів доларів прямих 
інвестицій (акціонерний капітал) 
протягом січня–вересня 2013 
року було вкладено в економіку 
Волинської області іноземними 
інвесторами. 

Питання взаємодії з гро-
мадськістю є одним із клю-
чових в Угоді про асоціацію 
між Україною 
та Європейським Союзом, 
до підписання та імпле-
ментації якої готується 
країна. Зокрема, в тексті 
угоди зазначено, що вза-
ємодія держави з грома-
дянським суспільством 
на основі партнерства 
необхідна для розвитку 
України як правової, де-
мократичної та соціальної 
держави 

«Волиньгаз» 
ліквідував дефіцит 
скрапленого газу 

«Волиньгаз» на спеціалізо-
ваному аукціоні закупив 

241 тонну скрапленого газу для 
потреб мешканців Волинської 
області. «Ми гарантуємо, що 
енергоресурс буде доставлений 
до волинян у найближчі дні, 
адже основними споживачами 
цього виду палива є мешканці 
сільської місцевості, оселі яких 
не газифіковані природним га-
зом», — повідомив відповідаль-
ний за закупівлю та реалізацію 
скрапленого газу ПАТ «Волинь-
газ» Ігор Козачок. 

Для волинян ця проблема 
дуже актуальна, адже в області 
є близько 87 тисяч абонентів, які 
користуються індивідуальними 
газобалонними установками. З 
них 73 тисячі — мешканці сіль-
ських населених пунктів. 

Перебої з постачанням у 
жовтні були пов’язані з непрове-
денням спеціалізованого аукці-
ону з продажу скрапленого газу 
для потреб населення. 


