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В Україні оголошена нова 
часткова мобілізація 
Верховна Рада ухвалила Закон «Про затвердження 
Указу Президента України «Про часткову 
мобілізацію». Мобілізація проводиться впродовж 
45 діб із дня набрання чинності указом. Призов 
військовозобов’язаних, зокрема резервістів, і 
постачання транспортних засобів для забезпечення 
потреб Збройних сил України, Національної 
гвардії, Служби безпеки України, інших військових 
формувань здійснюватимуться в обсягах, визначених 
мобілізаційними планами з урахуванням резерву. 

236 
Луцьке підприємство 
електротранспорту отримало 
863 тис. грн на виплату зарплат 
Як поінформував Луцький міський голова Микола 
Романюк, із державного бюджету надійшла субвенція на 
компенсацію за пільгові перевезення окремих категорій 
громадян у розмірі 863 тис. грн. Кошти вже спрямовані 
на Луцьке підприємство електротранспорту для виплати 
заборгованості з заробітної плати його працівникам. 

понад стільки мільйонів 
гривень доходів задекларував 
цього року найбільший 
товстосум столиці. Гроші були 
одержані у 2013 році, з них 
189 млн грн — від продажу 
нерухомості. 

Куди депутат-регіонал Григорій Смітюх 
подів 12 мільйонів із держбюджету? 

У Луцькій міській раді підтримали пропозиції 
уряду щодо децентралізації влади 

Заступник голови обласної ради 
Ігор Гузь під час чергової сесії 

звернувся з запитом до прокурора 
області з тим, щоби перевірити ді-
яльність ТОВ «Науково-виробни-
чий центр «Форель» в Оконську, 
що підконтрольне народному де-
путату України Григорію Смітюху. 

— У 2012 році це підприєм-
ство отримало найбільшу дота-
цію через державну програму з 
розведення риби — 12 мільйонів 
гривень. В Оконську ведеться бу-
дівництво. Є інформація, що для 
нього незаконно видобувають 
пісок біля Софіянівки. Вона пере-
віряється. Сьогодні кажуть, що 
ставки в занедбаному стані. Тож 
прошу прокуратуру перевірити, 
як були використані державні гро-
ші, — сказав Ігор Гузь. 

Зазначимо, що згідно з повідо-
мленням «Вісника державних за-
купівель», ТОВ «Науково-вироб-
ничий центр «Форель» 10 грудня 
2013 року за результатами тендера 
уклало угоду з ТДВ «Ковельська 
реалізаційна база хлібопродуктів» 
на постачання комбікормів для фо-
релі на загальну суму 915 тис. грн. 

Фірма «Форель» провела тен-
дер, оскільки кошти на закупівлю 
комбікормів їй було виділено з 
державного бюджету. В 2012-му 
ТОВ також проводило тендер на 
придбання обладнання для рибної 
ферми та кормів на 12,24 млн грн. 

Науково-виробничий центр 
«Форель» (с. Оконськ Волинської 
обл.) є приватною компанією, яку 
через групу «Антарес» і ТОВ «Ан-
тара» контролюють народний де-
путат від Партії регіонів Григорій 
Смітюх, його дружина Ірина Смі-
тюх і лондонська фірма «Олстен 
венчурс лтд.». 

ТДВ «Ковельська реалізацій-

на база хлібопродуктів» належить 
брату Григорія Смітюха Івану та 
його дружині Надії Смітюх. 

Наприкінці лютого 2014 року 
в кабінеті екс-заступника голови 
ОДА Едуарда Стоєва віднайшли 
порожні бланки з печатками під-
приємства «Форель». Згодом ці 
бланки вночі викрали невідомі. 
Справу вивчають правоохоронці. 

Присутній на сесії Іван Смітюх 
став на захист брата. Він підтвер-
див, що підприємством «Форель» 
володіє Григорій Смітюх. Ство-
рюючи його, останній нібито мав 
благу мету — збільшити поголів’я 
риби. Адже на сьогодні понад 90% 
її Україна імпортує. Встигли за-
везти ікринки форелі з Байкалу. 
Осетрові планували імпортувати 
з Франції. 

Чому не склалось, Іван Смі-
тюх не сказав. Проте не заперечив, 
щоб питання вивчили прокурори. 

Більшу незалежність регіонам, 
гроші повинні витрачатися там, де 
їх заробляють, — ці та подібні гасла 
взяли на озброєння люди, які ви-
йшли на вулиці у східних регіонах 
України. Вони хочуть федералізації. 
Центральна влада пропонує децен-
тралізацію. Різниця між цими по-
няттями велика. Децентралізація — 
це більші повноваження місцевої 
влади у єдиній унітарній державі. 
Федералізація — це союз окремих 
територій. Судячи з опитувань, 
прості люди на Сході України мало 
розуміють відмінність між цими по-
няттями. Вони хочуть більшої неза-
лежності від Києва. Цього прагнуть 
і ті українці, які стояли на Майда-
ні, — змінити державний устрій. 
Схоже, що нинішня центральна вла-
да готова на компроміси у цьому 
питанні. Вона ладна поділитись і 
повноваженнями, і фінансами. Про 
те, як це планують зробити, йшлося 
під час круглого столу в Луцькій 
міській раді. 

Тон розмові задав секретар місь-
кради Сергій Григоренко, який за-
уважив, що у Європі саме місцева 
влада є рушієм розвитку та прогре-
су. В нас же місцеве самоврядування 
заледве виживає. Найбільша про-
блема — відсутність реальних по-
вноважень і фінансового ресурсу. 

— Сьогодні ми маємо реальний 
шанс змінити систему, адже на це є 
політична воля керівництва країни, 
— зазначив Сергій Григоренко. 

Як саме збираються змінювати 
систему, розповів Луцький міський 
голова Микола Романюк, який мав 
змогу почути програму реалізації 
реформи з перших уст під час зу-
стрічі з Прем’єр-міністром України 
Арсенієм Яценюком і віце-прем’єр-

міністром Володимиром Гройсма-
ном. 

Мер зауважив, що пропонована 
програма реформування місцевого 
самоврядування передбачає низку 
етапів її реалізації у нашій державі. 
Зокрема, прийняття законодавчих 
актів і змін до Конституції України. 
Важливим моментом є проведення 
роз’яснювальної роботи — люди ма-
ють розуміти, які саме реформи від-
буваються в країні та що в результа-
ті їх вони отримають. 

Найбільш дражливе питання — 
фінансове. Не секрет, що більшість 
податків і зборів, які ми платимо, 
осідає у Києві. Й уже через цен-
тральні органи влади, різні мініс-
терства та відомства «спускається» 
назад, у регіони. При цьому ніякого 
єдиного принципу розподілу гро-
шей немає. Таку систему треба по-
міняти. Адже вона прямо сприяє ко-
рупції з боку чиновників. Тому ідея 
залишати більше коштів на місцях 
і тут вирішувати, що будувати — 

школу, лікарню, клуб або дорогу, є 
зрозумілою всім українцям. 

— Крім тих податків, які є міс-
цевими, у нас залишається ще 75% 
податку з доходів фізичних осіб, 

плата за землю, за першу реєстрацію 
транспортних засобів і ще кілька 
дрібних зборів, — зазначив Микола 
Романюк. — Асоціація органів міс-
цевого самоврядування відстоюва-
тиме, щоб у розпорядженні терито-

ріальної громади залишали ще 50% 
податків із прибутку діючих підпри-
ємств і 100% — із новостворених 
(упродовж п’яти років). Це гарний 
стимул для всілякого сприяння за-
лученню нових інвестицій. Також на 
місцях можна було б залишати час-
тину екологічного податку. 

За словами Луцького міського 
голови, громада має сама вирішува-
ти, як використовувати ці гроші. 

Крім того, у рамках реформи 
планується й розмежування повно-
важень. Микола Романюк зазначив, 
що замість облдержадміністрацій 
передбачається створення виконко-
мів при обласних і районних радах. 
У той же час в області має бути пред-
ставник Президента — префект. 

Заступник голови обласної ради 
Ігор Гузь зауважив, що якщо лише 
поміняти вивіски, то нічого не змі-
ниться. Потрібно змінити саму сис-
тему роботи. 

— Якщо перейменувати облдер-
жадміністрацію в облвиконком із 
такою ж кількістю працівників, то 
це нічого не змінить, — сказав по-
садовець. — Потрібно міняти систе-
му. Зокрема, кількість звітів. Навіщо 
відписувати таку кількість паперів? 
Що це дає? 

Депутат міської ради Юрій Вега 
запропонував, щоб законодавчо 
було закріплено право регулювати 
тарифи на водопостачання, опален-
ня за органами місцевого самовря-
дування. Адже сьогодні централізо-
вана державна структура робить це 
неефективно. 

А секретар міської ради Сергій 
Григоренко особливо наголосив, що 
концепція реформи місцевого само-
врядування має бути прийнята ще 
до виборів Президента. 

Наталка СЛЮСАР 

Короткий календарик виборця 

25 травня 2014 року з 8.00 до 
20.00 год. проводитимуться 

позачергові вибори Президента й 
окремі місцеві вибори. З собою тре-
ба мати паспорт, або тимчасове по-
свідчення громадянина України, або 
військовий квиток. Без подання цих 
документів ви не зможете проголо-
сувати! 

На сьогодні вже працює веб-
ресурс «Особистий кабінет вибор-
ця», розміщений на офіційному 
сайті Державного реєстру виборців. 
Завдяки цьому ресурсу в Інтернеті, 
прямо зараз, витративши близько 
5 хвилин часу, можна перевірити, чи 
є ви в цьому реєстрі та за якою адре-
сою туди включені, а отже, чи будете 
у списку виборців на виборчій діль-
ниці у день виборів. 

З 09.05.2014 включно кожен ви-
борець (зокрема ув’язнений чи аре-
штований) має право ознайомитися 
в приміщенні дільничної виборчої 
комісії (далі — ДВК) звичайної ви-
борчої дільниці та спеціальної ви-
борчої дільниці, утвореної в уста-
нові виконання покарань, слідчому 
ізоляторі, з попереднім списком ви-
борців і перевірити правильність 
внесених до нього відомостей. 

До 12.05.2014 включно ДВК над-
силає або доставляє в інший спосіб 
кожному виборцю іменне запро-
шення, яким повідомляє про вклю-
чення його до попереднього списку 
виборців відповідної виборчої діль-
ниці, адресу ДВК, її номер телефону 
і розпорядок роботи, а також про 
час і місце голосування. Виборцям, 
стосовно яких у списку виборців є 
відмітка про постійну нездатність 
пересуватися самостійно, одночасно 
повідомляється, що їм буде надана 
можливість проголосувати за міс-
цем перебування. 

Якщо виборець не отримав за-
прошення на вибори, або після 
ознайомлення з цим запрошенням 

чи попереднім списком виборців 
помітив якісь неточності щодо себе 
або інших осіб, або не виявив себе/
інших осіб у списку виборців, він 
має право звернутися до органу ве-
дення Державного реєстру виборців 
або ДВК із відповідною заявою до 
19.05.2014 включно. 

Якщо ж виборець (зокрема член 
виборчої комісії) хоче проголосу-
вати не за місцем свого постійного 
проживання (реєстрації житла), а 
за місцем фактичного перебування 
у день виборів (у зв’язку з роботою, 
навчанням, фактичним проживан-
ням за іншою адресою тощо), то він 
може це зробити, звернувшись до 
органу ведення Державного реєстру 
виборців (за місцем проживання чи 
перебування) з заявою про тимчасо-
ву зміну місця голосування та під-
тверджувальними документами (до-
відка з роботи, навчального закладу, 
наказ про відрядження, свідоцтво на 
право власності на квартиру/буди-
нок, договір оренди/користування 
житлом тощо). Переселенці та бі-
женці з Криму подають лише заяву 
та показують паспорт із кримською 
реєстрацією. Таку заяву необхід-
но подати до вказаного органу до 
19.05.2014 включно. 

Якщо виборець виявив неточ-
ності у списку виборців, але про-
пустив строки подання відповідної 
заяви до ДВК або органу ведення 
Державного реєстру виборців, то 
він може це виправити, звернув-
шись із позовом про уточнення 
списку виборців до місцевого суду 
до 22.05.2014 включно. При цьому 
державне мито не сплачується. Таке 
рішення суду виборець має пере-
дати відповідній ДВК до 24.05.2014 
включно. 

Якщо виборець несподівано 
захворів, що призвело до тимчасо-
вої нездатності самостійно пере-
суватися, то він може до 20.00 год. 

23.05.2014 звернутися до відповідної 
ДВК із власноручно написаною за-
явою про надання можливості про-
голосувати за місцем перебування 
з доданою до цієї заяви довідкою 
про стан здоров’я, яка підтверджує 
його нездатність пересуватися са-
мостійно, виданою медичною уста-
новою (лікарнею, амбулаторією, 
ФАП, поліклінікою тощо). ДВК після 
обов’язкової перевірки відомостей 
заяви та довідки може включити ви-
борця до витягу зі списку виборців 
для голосування «на дому». 

Якщо у запрошенні виборця є 
відмітка про постійну нездатність 
пересуватися самостійно, але він 
бажає проголосувати на своїй ви-
борчій дільниці, то йому слід пись-
мово або особисто повідомити про 
своє бажання відповідну ДВК до 
12.00 год. 24.05.2014. 

У день голосування (25.05.2014) 
жодні зміни у список виборців не 
вносяться (навіть за рішенням суду), 
а ДВК має право лише виправляти 
неточності й технічні описки в уточ-
неному списку виборців — непра-
вильне написання прізвища, імені, 
по батькові, дати народження, номе-
ра будинку чи квартири. 

Завчасно перевірте себе у спис-
ках виборців, щоб реалізувати своє 
право голосу! 

Прийдіть 25 травня 2014 року на 
свою виборчу дільницю і проголо-
суйте! 

Адреса відділу адмініструван-
ня Державного реєстру виборців 
апарату Волинської облдержадмі-
ністрації: м. Луцьк, Київський май-
дан, 9, каб. 105, тел. (0332) 77-82-76, 
77-82-79; електронна пошта: vadm_
drv@voladm.gov.ua; веб-сайт: www.
voladm.gov.ua. 

Графік роботи: з 8.00 до 17.15 у 
робочі дні; з 9.00 до 18.00 — у вихідні 
та святкові (з 13.00 до 14.00 — обідня 
перерва). 

Партія «Вся 
Україна» просить 
Ольгу Богомолець 
підтримати 
Порошенка 
на виборах 

Мер зауважив, що пропо-
нована програма реформу-
вання місцевого самовря-
дування передбачає низку 
етапів її реалізації у нашій 
державі. Зокрема, при-
йняття законодавчих актів 
і змін до Конституції 

Волинський осередок партії 
«Вся Україна» закликав Оль-

гу Богомолець підтримати на ви-
борах Президента України кан-
дидатуру Петра Порошенка. 

Керівник обласного осеред-
ку Петро Гоцалюк зазначив, що 
його політична сила до цього під-
тримувала кандидатуру Богомо-
лець. Але, зважаючи на ситуацію 
в країні, вирішили, що логічніше 
буде об’єднатися для перемоги 
найрейтинговішого кандидата, 
яким нині є Порошенко. Гоца-
люк акцентував увагу на тому, 
що вкрай важливо, щоб вибори 
відбулися за один тур. 

«Враховуючи критичну ситу-
ацію, всі патріотичні сили пови-
нні працювати на об’єднання. Як 
стверджують соціологи, одність 
демократичного табору гарантує 
спільному кандидату перемогу 
вже в першому турі, а отже, ми 
не витрачатимемо дорогоцінний 
час на проведення другого туру», 
— йдеться у зверненні до Бого-
молець. 


