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«Волиньобленерго» 
продали австрійцям 
Фонд державного майна продав компанії «Укріст-
газ» 75% акцій енергопостачальної компанії 
«Волиньобленерго» за 462 млн грн, повідомили 
у прес-службі ФДМ. Усього ФДМУ отримав дві 
заявки на участь у конкурсі з продажу акцій 
ВАТ «Волиньобленерго»: від ТОВ «С. Енерджі-
Житомир» і ТОВ «Укрістгаз». Власником «Укріст-
газу» є компанія ITONS Holding Gmb (Австрія). За 
інформацією ЗМІ, вона входить у сферу інтересів 
Дмитра Фірташа. 

Погашати кредити зможуть 
по-новому 
Депутати пропонують передбачити в Законі «Про захист 
прав споживачів» окремий механізм для покупців продукції в 
кредит. Зокрема, планується встановити черговість: спочатку 
гроші боржника будуть іти на погашення тіла кредиту, в другу 
чергу — на відшкодування витрат кредитора, в третю — на 
оплату відсотків і неустойки. Реалізація ініціатив скоротить 
доходи кредиторів, однак банкіри, які мають досвід судових 
конфліктів із клієнтами, вже не проти просто повернути свої 
кошти навіть без надприбутку. Проект закону зареєстрований 
у Верховній Раді. 

920
стільки мільйонів гривень за-
кладено у Держбюджеті-2014 на 
ВР, на апарат Держуправління 
справами (сюди ж входить Адмі-
ністрація Президента) —1 млрд 
268 млн грн, на депутатські 
санаторії — 81 млн грн. 

Новий дитячий садочок у с. Городок Маневицького району

«Ратнівський аграрій»

Митники обіцяють спростити переїзд 
польського кордону на свята 

4

Вілкул наказав рятувальникам забезпечити безпеку людей у горах 
у святкові новорічні тижні 

Волинь: рік виправданих сподівань 

Регіон

Українські та польські митники 
і прикордонники обговорили 

ефективність руху через кордон 
під час новорічних і Різдвяних 
свят. 

Учасники зустрічі констатува-
ли, що досвід минулих років свід-
чить про збільшення людського 
потоку під час новорічно-різдвя-
них свят в обох напрямках. Сто-
рони домовилися докласти всіх 
зусиль для забезпечення ефектив-
ного та швидкого здійснення при-
кордонних і митних формальнос-
тей для мандрівників. 

Учасники зустрічі вирішили, 
що процедура перетину кордону 
буде здійснюватися з максималь-
ним використанням смуг руху та 
персоналу як на польському, так і 
на українському боці. 

Як зазначив заступник началь-
ника Ягодинської митниці Данил 
Шуба, задля скорочення часу очі-
кування подорожніми на оформ-
лення та збільшення пропускної 

спроможності спільно з польськи-
ми колегами вирішено забезпечи-
ти своєчасний обмін інформацією 
відносно руху організованих ту-
ристичних груп у святковий пері-
од. 

Рік, що минає, запам’ятався воли-
нянам багатьма подіями. Більшість 
із них стали можливими завдяки 
виконанню Програми економічних 
реформ Президента України на 
2010–2014 роки «Заможне сус-
пільство, конкурентоспроможна 
економіка, ефективна держава». 
Реформи, продиктовані життям, 
торкнулися багатьох сфер: еко-
номіки, сільського господарства, 
медицини, освіти, енергетичного 
комплексу. 

Сільське господарство. Оскільки 
Волинь — область аграрна, то зрозу-
міло, що одним із пріоритетів роз-
витку краю є сільське господарство. 
Цьогоріч селяни добре попрацюва-
ли. Згідно зі статистичними даними, 
за січень–жовтень 2013 року обсяги 
виробництва сільськогосподарської 
продукції в усіх категоріях госпо-
дарств області сягнули 5822,7 міль-
йона гривень. Забезпечено приріст 
виробництва сільськогосподарської 
продукції на 2,4%, зокрема агрофор-
муваннями — на 9,7%. На 12,3% зрос-
ло виробництво м’яса. Серед лідерів 
сільгоспвиробництва — знані на Во-
лині господарства «П’ятидні», «Рать», 
«Дружба», «Романів», «Городище», 
«Агросвіт-Волинь», «Перлина Турії». 

Цього року влада продовжила 
стимулювати створення родинних 
ферм. Нині їх в області 3478. Селя-
ни-одноосібники утримують у своїх 
господарствах 11 707 корів. 

Ще один напрямок розвитку 
агробізнесу — створення молочар-
ських сільськогосподарських коо-
перативів. До речі, напередодні уро-
чистостей із нагоди Дня працівника 
сільського господарства України го-

лова облдержадміністрації Борис 
Клімчук, його заступник Віталій 
Карпюк і голова облради Володи-
мир Войтович вручили дев’ятьом 
волинським господарям холодильне 
обладнання для зберігання молока. 
Цю техніку, за Програмою підтримки 
особистих селянських господарств 
області на 2012–2016 роки, передали 
селянам-одноосібникам, які утриму-
ють п’ять і більше корів та реалізують 
молоко бюджетним установам і насе-
ленню Волині. Загалом на фінансу-
вання регіональних сільгосппрограм 
із місцевих бюджетів спрямовано по-
над 15 мільйонів гривень. 

Промисловість. Позитивні тен-
денції збереглись у добувній і вугіль-
ній промисловості, у виготовленні 
виробів із деревини, у машинобудів-

ній галузі та розробленні кар’єрів. 
На 5,7% зросло текстильне виробни-
цтво, на 4,4% — виробництво пред-
метів хімії. 

Значний внесок у промисловість 
області роблять публічне акціонерне 
товариство «СКФ Україна», приватне 
акціонерне товариство «Волиньхол-
динг», товариства з обмеженою від-
повідальністю «Кромберг енд Шу-
берт» і СП «Модерн-Експо», частка 
яких становить майже 30% від усієї 
реалізованої продукції. 

Охорона здоров’я. Реформуван-
ня галузі охорони здоров’я, особливо 
її первинних осередків, не втратило 
актуальності. В області створені й 
успішно діють три госпітальних окру-
ги з центрами у Любомлі, Володими-
рі-Волинському та Ковелі. Рішен-
ням сесії обласної ради від 25 січня 
2013 року було утворено Волинський 
обласний центр екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф, де 
працює 70 бригад екстреної медичної 

допомоги у 18 відділеннях і 26 пунк-
тах базування. Завдяки стабільному 
фінансуванню, а також спонсорським 
коштам оновлюється матеріально-
технічна база медичних закладів об-
ласті. Всі карети швидкої допомоги 
забезпечені засобами мобільного 
зв’язку та GPS-навігаторами. 

Освіта. На Волині активно впро-
ваджується Державна цільова соці-
альна програма реформування сис-
теми закладів для дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклуван-
ня. Головний акцент — перепрофілю-
вання закладів освіти інтернатного 
типу та створення максимально ком-
фортних умов у сільських школах. 
«Волинь одна з перших у державі по-
чала облаштовувати в школах теплі 
санітарні кімнати і внутрішні санвуз-
ли там, де таких умов ніколи не було. 
Левова частка об’єктів уже заверше-
на…» — наголошує голова облдер-
жадміністрації Борис Клімчук. 

Поступово на Волині відновлю-
ється дошкільна освіта, будуються 
та реконструюються дитячі садочки. 
Цьогоріч створено 1330 додаткових 
місць для малечі. І ця робота триває. 

Соціальна політика. Майже 
100 тисяч волинян скористалися 
послугою з надання пільг у грошо-
вій формі з оплати електроенергії. 
Експеримент, започаткований на 
Волині, взяв на озброєння уряд. Зо-
крема, під час доповіді Бориса Клім-
чука щодо продовження у 2014 році 
проведення у Волинській області 
експерименту з надання пільг у гро-
шовій формі з оплати електроенергії 
Прем’єр-міністр України Микола 
Азаров доручив профільним міні-
страм розробити відповідний проект 
нормативно-правового акта, який би 
поширив практику волинян на всю 
країну. 

Важливий вектор соціальної по-
літики — супровід сімей, які опини-
лись у складних життєвих обстави-

нах. Спеціалісти районних і міських 
центрів соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді допомогли понад 
71 тисячі людей. В області практич-
но немає родин, які б залишилися 
наодинці зі своїми проблемами. І 
в цьому велика заслуга соціальних 
працівників. 

Будівництво. Волинь — лідер у 
впровадженні програми «Доступне 
житло». Принаймні так стверджує 
голова правління Державного фонду 
сприяння молодіжному будівництву 
Леонід Рисухін, який нещодавно по-
бував у нас. Посадовець вручив сер-
тифікати власникам квартир у будин-
ку на вулиці Ветеранів у Луцьку. Як 
відомо, за сприяння державної про-
грами «Доступне житло» нещодавно 
новоселами стали 46 родин. Цього 
року для Волині держава передбачи-
ла 25 мільйонів гривень на придбан-
ня доступного житла. А це не мало 
— 482 квартири. 

Окрема увага з боку влади — до 
проблем соціально незахищених 
верств населення. Зокрема, 50 повно-
літніх волинських дітей-сиріт отри-
мали своє перше соціальне житло. 
Помешкання їм придбали в рамках 
обласної програми, яку Волинь од-
нією з перших у державі затвердила 
торік. «Я не втомлююся повторювати: 
у нас на Волині чужих дітей немає. Го-
ловне — не залишити дитину-сиро-
ту поза увагою, дати їй можливість 
жити, працювати. Щоб вона не по-
чувалася поза турботою держави та 
суспільства. І Президент нам ставить 
чітке завдання — дати старт таким 
дітям у доросле життя: забезпечити 
першим житлом і першою роботою», 
— каже Борис Клімчук. 

Впровадження національних 
проектів і залучення інвестицій. За 
рахунок коштів Державного фонду 
регіонального розвитку здійснюєть-
ся будівництво, реконструкція та 
капітальний ремонт низки закладів 
соціальної сфери — шкіл, дитячих 
садочків, лікарень. На початок груд-
ня будівельниками освоєно більше 
10 мільйонів гривень. Під особливим 
контролем влади впровадження на-
ціонального проекту «Нове життя» 
— нова якість охорони материнства 
та дитинства». Він передбачає ство-
рення 27 регіональних перинаталь-
них центрів, забезпечених сучасним 
медичним обладнанням. Цьогоріч 
на фінансування Волинського пери-
натального центру держава виділила 
78 мільйонів гривень. 

І це далеко не повний перелік хо-
роших задумів і справ, утілених цьо-
го року на Волині. Сподіваємося, що 
наступний 2014-й рік буде не менш 
плідним. 

Микола ПРИЙМАЧУК 

— У зв’язку зі змінами пері-
одів потепління та по-

холодання Гідрометцентр оголосив 
лавинонебезпечну ситуацію в гір-
ських районах Карпат у разі додат-
кового навантаження, зокрема у разі 
масового виходу в гори туристів. 
Наближаються святкові дні. Вели-
ка кількість туристів поїде в гірські 
райони Карпат і Криму. Наше за-
вдання — забезпечити максималь-
ну безпеку людей у горах, — сказав 
віце-прем’єр Олександр Вілкул під 
час всеукраїнської селекторної на-
ради. 

За завданням віце-прем’єра 
на основних гірських перевалах 
Карпат — Яблуницькому, Вишків-
ському, Латірському, Ужоцькому й 
Абранському — вже чергує 12 оди-
ниць спеціальної техніки. А в разі 
ускладнення погодних умов пе-
редбачено виставлення ще 48. На 
перевалах Криму — Ангарському, 
Ай-Петрі, Грушевському — та-
кож чергує спецтехніка Державної 

служби з надзвичайних ситуацій 
(ДСНС) і «Кримавтодору», а також 
підрозділи контрольно-рятуваль-
ної служби. 

— Уряд тримає ситуацію під 
жорстким контролем, — зазначив 
Олександр Вілкул. 

Наразі рівень снігу в Карпатах 
становить від 10 до 26 см, а в горах 
Криму — 7–19 см. 

— Ми вже стикалися з лавиною. 
9 грудня в Закарпатській області 
на автошляху Мукачеве — Рога-
тин — Львів сталося сходження 
лавини, яка частково перекрила 
дорогу. В зв’язку з небезпекою було 
обмежено рух для великовантаж-
ного та пасажирського транспорту 
в напрямку до Івано-Франківської 
області. Зараз рух відновлено. За-
вдяки скоординованим діям усіх 
служб надзвичайних ситуацій вда-
лось уникнути. Так має бути і нада-
лі, — сказав Олександр Вілкул. 

Віце-прем’єр наголосив на не-
обхідності чергування оперативних 

груп у складі рятівників і медичних 
працівників у зонах масового від-
починку туристів у горах для попе-
редження травмування людей. 

Також Олександр Вілкул звер-
нувся до громадян, які планують 
відпочивати в гірських районах, 
із проханням звернути особливу 
увагу на заходи безпеки. Зокрема, 
необхідно повідомляти про марш-
рути, якими плануєте йти, консуль-
туватися з фахівцями та мати при 
собі контактні телефони аварійно-
рятувальних служб. 

Перинатальний центр


