
За результатами зустрічі місь-
кого голови з військовослуж-

бовцями-лучанами, які прибули у 
відпустку із зони АТО, та тими, які 
перебувають на лікуванні у Луць-
кому гарнізонному військовому 
госпіталі, а також представниками 
Координаційної ради при Луцько-
му міському голові щодо соціаль-
ного захисту сімей мобілізованих 
військовослужбовців, Микола 
Романюк доручив розробити за-
ходи для  безкоштовного забезпе-
чення харчуванням у дошкільних 
навчальних закладах та школах 
дітей, чиї батьки мобілізовані і 
перебувають в зоні АТО, охоплен-
ня цих дітей безкоштовною поза-
шкільною освітою,  заняттями в 
спортивних гуртках, клубах, сек-
ціях, школах естетичного вихо-
вання. Також міський голова дав 
завдання начальнику управління 
транспорту та зв’язку вивчити 
питання і внести пропозиції щодо 

надання права на безкоштовний 
проїзд у громадському транспорті 
дітям, чиї батьки мобілізовані і пе-
ребувають в зоні АТО.

До голови Волинської облдер-
жадміністрації Володимира 

Гунчика надійшло звернення 
від прокурора Волинської об-
ласті Вадима Максимова, в 
якому йдеться про можливість 
надання допомоги бійцям на пе-
редовій у зоні АТО. Зокрема, у 
зверненні йдеться, що в резуль-
таті оперативних дій в одному з 
районів області виявлено понад 
11 тисяч пачок цигарок інозем-
ного виробництва, які незакон-
но були завезені на Волинь та 
реалізовувалися без належних 
дозвільних документів та укра-
їнських акцизних марок. Контр-
абанду вилучили. Прокурор 
Волинської області найбільш 
доцільним вважає спрямувати 
вилучені цигарки на потреби 
сил АТО.

  В облдержадміністрації на-
разі відпрацьовують відповід-
ний механізм передачі такої до-
помоги.

Про це заявив голова Волин-
ської облдержадміністрації 

Володимир Гунчик під час бри-
фінгу. За словами очільника об-
ласті, завершення будівництва 
шахти № 10 для нього — страте-
гічне питання №1, пише IA ZIK. 

Також Володимир Гунчик ви-
словився категорично проти ідеї 
закриття першої шахти. Зараз на 
тлі поруйнованої гірничовидо-
бувної інфраструктури Донбасу 
в цій копальні у декілька разів 
збільшили видобуток вугілля. 
Якщо раніше на-гора щодоби пі-
діймали 300 тонн «чорного золо-
та», то зараз — 1200. Володимир 
Гунчик нагадав, що на ТЕС нині 
— велика нестача вугілля. 

Зауважимо, Верховна Рада 
виділила на завершення будів-
ництва шахти № 10 у Новово-
линську 100 мільйонів гривень. 
Тим часом в уряді вивчають пи-
тання можливої консервації ко-
пальні. На це потрібно близько 
65 мільйонів гривень.
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Грузія готова надати 
гуманітарну допомогу Україні 
На засіданні уряду Грузії були обговорені найближчі 
плани МОЗ та Мінфіну Грузії в цьому напрямку. 
Зокрема, як повідомив міністр охорони здоров’я 
Давид Сергієнко, він особисто вилітає до Києва для 
обговорення на місці деталей і обсягів допомоги, 
яку може надати Грузія. Зокрема, мова може йти про 
направлення в Україну груп лікарів, медикаментів 
і прийом в Грузію на лікування постраждалих 
українських громадян.

57%
Візовий пункт прийматиме заявки 
на видачу дозволів в рамках 
малого прикордонного руху 
З 1 вересня 2014 р. пункт прийому візових заяв, що 
знаходиться в Луцьку по вул. Рівненська 26, також буде 
приймати заявки на видачу дозволів в рамках малого 
прикордонного руху. Заявки прийматимуться з понеділка 
по п’ятницю з 8.30-15.30, крім вихідних днів в Польщі та 
в Україні. Установа, в якій будуть подаватись заяви, буде 
стягувати плату за послуги у розмірі 5 євро.

стільки росіян підтримують 
надання допомоги «ДНР» 
і «ЛНР», при цьому 26% 
уточнили, що допомога може 
бути тільки гуманітарна, 
свідчить опитування фонду 
«Общественное мнение». 

А у Зимному вулиці 
освітлюватимуть сонцем
Село Зимне перше у Володимир-
Волинському районі, і друге в об-
ласті, вулиці якого освітлюватимуть 
солери, що працюють від сонячної 
енергії.

Як живе сільська громада п’яти 
сіл  — Зимного, Шистова, Гориче-
ва, Фалемич  і Октавина, де мешкає 
єдиний житель і тому цей населений 
пункт ще не зник із географічних 
карт? Про близьку перспективу  со-
нячного освітлення двох вулиць, та  
інші  зимнівські справи  у розмові із 
сільським головою В’ячеславом Ка-
толиком.

Із В’ячеславом Артуровичем 
ми знайомі відтоді, коли майже ві-
сім років назад його вперше обра-
ли сільським головою. Серед п’яти 
кандидатів довірили таку серйозну 
посаду… 22-річному хлопцеві, якого 
пізніше неофіційно визнали наймо-
лодшим в Україні сільським очіль-
ником. А я тоді питала у нього: чи не 
боїтесь брати на молоді плечі таку 
нелегку ношу? Він оптимістично від-
повів: «Ні».

— І тепер не шкодую, бо без цієї 
роботи вже і не уявляю себе, — каже 
співрозмовник. — Усі ці роки живу 
турботами громади, намагаюся їй 
допомогти. Як треба, то звертаюсь 
до вищих гілок влади, щоб там по-
сприяли, бо не завжди все вирішу-
ється на місцевому рівні. 

   А тоді, у квітні, в 2006-у, вису-
ваючи свою кандидатуру на вибо-
рах, навіть не уявляв, яка то складна 
і відповідальна робота. Зізнаюсь, до 
того у сільській раді бував не часто, 
може зо два рази.. Коли ж вперше 
відчинив двері кабінету, трохи роз-
губився. Мої колеги вже зі стажем, 
спершу спостерігали, що і як роблю, 
але допомагали, підказували. А коли 
взявся за конкретні справи і разом 
реалізували нашу мрію — відновили 
дитячий садок, люди у мене повіри-
ли. Дружно трудилися всією грома-
дою, і за два роки дошкільний на-
вчальний заклад «Ромашка» відкрив 
двері для малечі — це  була   перша 
конкретна справа, яку схвалила гро-
мада. 

Згодом за кошти сільського бю-
джету зроблено капітальний та по-
точний ремонти на деяких дорогах, 
впроваджено енергозберігаючі тех-
нології у закладах соціальної сфе-
ри. У дитсадку та будинку культури 

встановлено твердопаливні котли, 
за рахунок чого втричі скоротили 
витрати на опалення. У селах на-
лагоджено централізоване вивезен-
ня сміття, відновлюється вуличне 
освітлення, а Зимне посіло третє 
місце в обласному конкурсі насе-
лених пунктів найкращого благо-
устрою і підтримки громадського 
порядку.

Торік за кошти сільського бю-
джету у актовому залі будинку куль-
тури замінили на пластикові чотири 
вікна, у сільраді  встановили  твер-
допаливний котел, який окупився 
за три місяці, частково у системі 
водовідведення — труби на пласти-
кові. За сприянням сільради, бать-
ки малюків з дитсадка зібрали гро-
ші й утеплили стіни пінопластом. 
А трохи більше тижня минуло, як 
розв’язали ще одну болючу пробле-
му — облаштували під’їзд  до кладо-
вища у Горичеві — тепер цю дорогу 
не підтоплюють та не розмивають 
дощі.

Використовуючи бюджетні ко-
шти,  сільрада не упускає можли-
вості взяти участь у різноманітних 
грантових проектах. Хоч це заби-
рає  багато часу, але воно того варте. 
Нещодавно сільрада  виграла пра-
во участі у проекті ЄС та ПРООН 
«Місцевий розвиток, орієнтований 
на громаду — ІІ», що передбачає 
встановлення вуличного освітлення, 

яке працюватиме  на сонячних бата-
реях.  Таким новітнім енергозберіга-
ючим методом у темний період доби 
освітлюватимемо вулиці Шевченка і 
Приміську в Зимне-1. Загальна вар-
тість проекту становить 320 тисяч 
гривень. Спеціальні  солери вже 
встановлюють, роботи тут планують 
завершити до кінця тижня. Зараз 
зрізують на вулиці Приміській старі 
тополі, бо ця технологія не дозволяє 
сусідства із високими деревами.

Важко не помітити ті добрі 
зміни, які відбулися в Зимному за 
останні роки. Чого вартий новий 
готель при монастирі.  Як тут не зга-
дати про добрі справи, на які із Бо-
жою поміччю благословляє ігуменя 
монастиря Стефана.  

— Добрі справи матушки Стефа-
ни, то окрема тема, — каже пан Ка-
толик. — Часто благодійники дають 
пожертви на святу обитель, а вона 
запитує, чи не проти, як використа-
ють їх інакше? Коли почало валити-
ся старе приміщення біля школи, що 
роками непривабливо стояло в цен-
трі села на вулиці Монастирській, то 
саме настоятелька знайшла спонсо-
ра, який пожертвував 500 тисяч гри-
вень, і реставрувала цей будинок. І 
відтоді тут функціонує школа мис-
тецтв — у ній учні грають, співають, 
танцюють. Ігуменя за кошти монас-
тиря не тільки утримує шкільний 
хор, а й одягнула його учасників у 

гарну форму, для школи купила ро-
ялі, скрипки, баяни, сопілки.

Замість старої котельні, в якій 
уже почав падати дах і зруйнувалась 
одна стіна, виросла на шкільному 
подвір’ї компактна споруда, яка і 
зігріває двоповерхове приміщення 
навчального закладу. Вартість такої 
котельні — 360 тисяч гривень.  Ці 
кошти отримані від одного з київ-
ських бізнесменів, який хотів допо-
могти монастирю, проте погодився 
на пропозицію матінки передати ці 
гроші місцевій школі. Що і зробили 
і вже декілька років тут тепло і за-
тишно.

   Не оминули поговорити і про 
земельні питання, адже Зимнівська 
сільрада межує із містом, і, очевид-
но, є бажаючі придбати земельні ді-
лянки під забудову. 

Площа сільради майже чотири 
тисячі гектарів. Земля тут — суглин-
ки і чорноземи, але місцевість нерів-
на і горбиста, особливо у районі Го-
ричева, Вільки, Фалемич. До слова, 
Фалемичі — село особливе і склада-
ється із трьох частин — центральної 
садиби, Вільки і радгоспу, до якого 
заїзд з дороги у напрямку Луцька. В 
Октавині лише дві хати і один жи-
тель, але це віддалене село ще продо-
вжує свою історію. Майже всі землі 
обробляються, облогують лише де-
кілька гектарів пайових та землі за-
пасу. Це  земельні паї в Октавині, що 
поросли лісом-самосівом, та і його 
корчує фермер Руслан Кротач.

На території сільради, особливо 
в Зимному і Фалемичах, майже не-
має хат-пусток, а також вільних зе-
мельних ділянок. Є вони лише у зем-
левласників і їх добре розкуповують, 
бо територія недалеко від міста.

І планів у сільського очільни-
ка багато. Він за роки головування 
зрозумів: не варто будувати роже-
ві мрії, а більше орієнтуватись на 
реальність. На це і спрямовує свою 
діяльність. Коли ж щось не вдаєть-
ся вирішити на місцевому рівні, то 
стукає у двері вищих інстанцій. Але 
є проблеми, які не під силу йому 
розв’язати. Дуже болить ота неого-
лошена війна, бо забрали до війська 
29 чоловік із сіл. Не може він спо-
кійно дивитися на сльози дружин і 
матерів, тому найбільше хоче, щоб 
усі його земляки живі і здорові по-
вернулись до своїх домівок.

Тетяна АДАМОВИЧ

На Волині 
планують 
збільшувати 
видобуток вугілля

Бійцям у зону 
АТО відправлять 
контрабандні 
цигарки 

Володимир Гунчик прозвітував про роботу перед журналістамиЛуцький міський голова дав низку 
доручень щодо підтримки військово-
службовців та їх сімей У вівторок керівник Волинської 

облдержадміністрації Володи-
мир Гунчик провів зустріч з жур-
налістами, на якій обговорив ситу-
ацію в Волинській області. Зокрема 
пан Гунчик розповів про роботу, 
яку проводить адміністрація по 
підтримці забезпечення АТО, ді-
яльність волонтерів, енергетичну 
ситуацію в області та соціально-еко-
номічну сферу.

На зустрічі було піднято питан-
ня конфіскату, який був вилучений 
волинською митницею. Володимир 
Петрович розповів, що є складність 
з передачею конфіскованих авто-
мобілів, цигарок та інших товарів в 
зону АТО. Не відпрацьована схема 
передачі та є пересторога, що цими 
схемами можуть скористатися не 
чисті на руку підприємці.

Губернатор зазначив, що серед 
питань, які є на часі і які мають бути 
вирішені, це соціальна допомога 
сім’ям, чоловіки яких задіяні в зоні 
АТО. Зокрема, вже виділені кошти 
з резервного фонду в розмірі трьох 
мільйонів гривень. Також ведеться 
робота по вступу дітей учасників 

АТО на державні місця в універси-
тети.

Також Володимир Петрович за-
значив, що найближчим часом він 
буде в Міністерстві оборони та під-
німатиме питання ротації волин-
ських військовослужбовців, від-
новлення на посаді командира 51-ї 
бригади Володимира Яцківа.

У другій частині обговорення 
проблем Волинської області були 
питання призначення керівників ра-
йонних адміністрацій. Пан Гунчик 
заявив, що не очікував на спротив 
громадськості по призначеннях на 
посади і наголосив, що всі кандида-
тури пройдуть громадські слухання. 
Також наголосив, що подав у МВС та 
прокуратуру запити по кандидату-
рах на предмет зловживань чи кри-
мінальних справ щодо них. Також 
зазначив, що вже переглянуто кан-
дидатуру на посаду Любомльської 
райдержадміністрації.

Голова облдержадміністрації 
розповів про те, що в область на-
дійшло 40 млн. гривень. І ці кошти 
використовуються на підготовку до 
навчального року, опалювального 

сезону, на ремонти доріг та розра-
хунки з будівельними компаніями 
за виконані роботи.

Обговорювались питання під-
готовки до опалювального сезону. 
Кабінет міністрів зобов’язав скоро-
тити споживання природного пали-
ва на 30%. І зараз ведеться робота 
з тим, щоб втиснутись в ліміти по 
споживанню газу та забезпечити 
роботу бюджетоформуючих та те-
плогенеруючих підприємств облас-
ті. Також піднімалися питання по 
реконструкції котелень та перехід на 
альтернативні джерела енергії. 

Михайло ГАРЩАЛЬ


