
Наприкінці серпня в області 
відбувався благодійний теле-

марафон «З Вами Бог і Україна», в 
ході якого збирали кошти бійцям, 
які беруть участь у військових діях 
на Сході. Цю унікальну в Україні 
акцію провели Волинська облас-
на державна телерадіокомпанія 
спільно з Волинською Радою Цер-
ков за сприяння обласної влади й 
осередку Спілки ветеранів Афга-
ністану. 

«Цей захід приніс відчутні 
плоди: за 20 годин телемарафону 
вдалося зібрати 67 626 грн. Кошти 
продовжують надходити і нині», 
— розповів голова обласної орга-
нізації Української спілки ветера-
нів Афганістану Григорій Павло-
вич. 

«Тому я вдячний нашим лю-
дям, вдячний усім релігійним кон-
фесіям, які приєдналися до мара-
фону», — підкреслив він. 

Як розповів Григорій Павло-
вич, поки кошти, які надішли в 
рамках телемарафону, не викорис-
тані. Однак найближчим часом 
зберуться члени наглядової ради, 
яка координує їх використання, й 
спільно з військовими буде визна-
чено пріоритетні потреби. 

Особливо зворушує, за слова-
ми Григорія Павловича, що до до-
помоги армії долучаються діти: пе-
реказують кошти, зібрані учнями 
шкіл. Нещодавно гроші, а також 
дитячі малюнки для волинських 
бійців передали з луцького дит-
садка № 10. 

Лучан запрошують долучити-
ся до благодійного гаражного 

розпродажу «Врятуй життя солда-
ту». Таким способом організатор 
акції ВОГО «Фундація розвитку 
громад» планує назбирати грошей 
на купівлю тепловізора для 1 БТГр 
51-ї бригади. 

«Давайте рятувати свої шафи 
від перевантаження, а балкони 
— від накопичення непотрібних 
речей. Приносьте одяг, який ви 
не носите, книжки, що вже про-
читали, й інші речі, які більше не 

приносять радості. Ми спробуємо 
знайти їм нових господарів та по-
дарувати другий шанс», — каже 
виконавчий директор громадської 
організації Юлія Євпак. 

Усіх небайдужих лучан запро-
шують приносити свої речі до офі-
су за адресою: м. Луцьк, вул. Шо-
пена, 11 (Волинська державна 
обласна універсальна наукова бі-
бліотека імені Олени Пчілки, 2-й 
поверх). Благодійний гаражний 
розпродаж «Врятуй життя солда-
ту» заплановано на 21 вересня. 

Благодійний концерт на під-
тримку військових, поранених 

під час антитерористичної опера-
ції на сході України, влаштували 
творчі колективи Луцької музич-
ної школи № 3. Захід відбувся у 
Луцькому гарнізонному військо-
вому госпіталі. 

Артисти щиро дякували вій-
ськовим за їхню сміливість, муж-
ність і бажали швидкого одужання. 
Українські народні та сучасні пісні, 
музичні твори у виконанні дітей 
звучали як щирі молитви за мир в 
Україні, а Гімн України співали ра-
зом усі присутні. 

За дорученням голови облдер-
жадміністрації управлінням 

охорони здоров’я ОДА видано 
наказ щодо надання безоплатної 
консультативної, діагностичної та 
стаціонарної допомоги військо-
вослужбовцям у лікувально-про-
філактичних закладах області. 

Днями до чільника ОДА звер-
нулося п’ятеро бійців 51-ї окре-
мої механізованої бригади з про-
ханням посприяти у реабілітації. 
Адже, за словами хлопців, ті, хто 
повернувся із зони бойових дій, 
пережили чимало. Й це вплинуло 
і на фізичний, і на моральний стан 
військових. Тому душа і тіло по-
требують реабілітації та допомоги 
спеціалістів. 

Володимир Гунчик однозначно 

наголосив, що «лікарі мають узя-
ти під опіку учасників АТО. При 
потребі провести комплексне об-
стеження стану організму. Людям, 
які боронили країну на Сході від 
ворога, маємо надати усю психо-
логічну, медичну чи реабілітацій-
ну допомогу, допомогти відновити 
силу тіла і духу». 

До слова, наразі триває робо-
та зі створення в області реабілі-
таційного центру для учасників 
АТО. Запрацювати він має вже з 
1 жовтня. До роботи центру за-
лучатимуть працівників закла-
дів освіти й охорони здоров’я. 
А контроль за його створенням 
покладено на заступника голови 
облдержадміністрації Світлану 
Мишковець. 
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Кабмін наступного року 
профінансує армію 
на 63 мільярди гривень 
Про це заявив міністр фінансів України Олександр 
Шлапак. «Ви бачите ситуацію, яка склалася в 
попередні роки. Близько 45 млрд — це те, що 
фіксувалося військовим протягом останніх трьох 
років. Цьогоріч ми додали суттєво, додали 18 млрд 
із резервного фонду, таким чином, загальна сума 
фінансування — 63 млрд. На таку ж суму плануємо 
вийти і наступного року», — сказав Шлапак. 

20%
Володимирські волонтери 
назбирали грошей на два 
реанімобілі 
Понад 11 тисяч євро вдалося зібрати волонтерам 
із Володимира-Волинського та придбати на ці 
гроші два реанімобілі. На сьогодні залишилося 
наповнити їх обладнанням. Необхідні одні ноші, 
по два дефібрилятори, кардіомонітори, переносні 
апарати для штучної вентиляції легень, відсмоктувачі, 
ларингоскопи, набори інгаляційних трубок, шийні 
комірці для іммобілізації, перев’язувальний матеріал. 

на стільки в Кабміні 
пропонують оподатковувати 
доходи фізичних осіб від 500 
тисяч до 1 мільйона гривень. 
Доходи понад 1 млн хочуть 
оподатковувати на 25%. 

Захисник українського села та фер-
мерів — саме так позиціонує себе 
політична партія «Всеукраїнське 
аграрне об’єднання «ЗАСТУП». Це 
нова, унікальна політсила, котра є 
єдиною в українському політикумі, 
хто повністю сконцентрувався на 
відстоюванні інтересів аграріїв 
та розбудові сільських територій. 
12 вересня, на своєму ІІІ з’їзді, «ЗА-
СТУП» офіційно заявив про намір 
боротися за права фермерів на 
найвищому рівні — у Верховній 
Раді. Партія прийняла рішення йти 
на парламентські вибори. 

Аналітик аграрного ринку Ан-
дрій Китаєв зазначає, що «ЗАСТУП» 
має високі шанси пройти до парла-
менту. Адже досі жоден із політиків 
повною мірою не концентрувався на 
розв’язанні проблем сільгоспвироб-
ників. 

«Деякі політики у своїх програ-
мах виділили всього кілька абзаців 
аграрній галузі, здебільшого декла-
ративних. Наразі лише одна партія 
повністю сфокусувалася на аграрній 
темі, я кажу про нову політсилу «ЗА-
СТУП», — наголосив експерт. 

Під час з’їзду «ЗАСТУП» презен-

тував власну передвиборчу програ-
му — «За рідну землю!». За словами 
«заступівців», у ній віддзеркалено 
весь спектр проблем українського 
села і, що найголовніше, шляхи їх 
розв’язання. Лідер партії Віра Ульян-
ченко зазначає, що у розробці про-
грами «ЗАСТУП» спирався також 
на європейський досвід розбудови 
агропромислових регіонів. 

«Деякі законопроекти для захис-
ту інтересів аграріїв та розбудови 
сільських територій ми розробили у 
співпраці з європейськими партне-
рами, які багато років ефективно за-
ймаються розвитком фермерства», 
— підкреслила лідер партії «ЗА-
СТУП» Віра Ульянченко. 

Зокрема, політсила виступає за 
децентралізацію влади, підтримку 
малого та середнього агробізнесу, 
збереження для них єдиного сіль-
ськогосподарського податку, спец-
режиму оподаткування й надання 
фермерам спрощеного доступу до 
кредитів. Для аграріїв-початківців 
«ЗАСТУП» пропонує запровадити 
податкові пільги. Окрема важлива 
тема, за словами членів партії, — ко-
операція селян. 

«Українським селянам необхідно 

якнайшвидше подолати той шлях, 
який пройшли країни Європи за 
останні 70 років. Найперше, що по-
трібно зробити, — об’єднатися в ко-
оперативи. Доведено практикою, що 
прибутки селян збільшуються, коли 
вони є членами кооперацій», — за-
явив виконавчий директор Союзу 
учасників сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів Василь 
Кононенко. 

Експерт зазначив, що такі коопе-
ративи успішно працюють у Франції 
та Польщі. Кооперація дала змогу 
сільгоспвиробникам відкрити для 
своєї продукції нові ринки збуту. 

Заступник голови партії Генна-
дій Новіков вважає, що для розши-
рення та укріплення позицій укра-
їнських аграріїв також необхідно 
вдосконалити вітчизняне законо-
давство. 

«ЗАСТУП» виступає за мінімі-
зацію дозвільних процедур, удо-
сконалення порядку продажу права 
оренди земельних ділянок сільсько-
господарського призначення і про-
довження мораторію на продаж 
таких земель», — сказав заступник 
голови партії «ЗАСТУП» Геннадій 
Новіков. 

Також під час з’їзду «ЗАСТУП» 
представив першу п’ятірку свого ви-
борчого списку. Крім лідера партії 
Віри Ульянченко, до нього увійшли 
Геннадій Новіков, Ірина Синяв-
ська, Володимир Хоменко та голова 
Омельницької сільської ради Олек-
сандра Шереметьєва. Отже, «ЗА-
СТУП» став єдиною партією, у верх-
ній частині списку якої є сільський 
голова. 

«Ми хочемо, щоб у Верховній 
Раді нарешті з’явилося представ-
ництво аграріїв. Більшість членів 
політсили є новими обличчями в 
українському політикумі. Хочу на-
голосити, що у складі партії немає 
олігархів», — підкреслила заступник 
керівника партії «ЗАСТУП» Ірина 
Синявська. 

Як запевняють лідери партії, 
«ЗАСТУП» спирається на широку 
підтримку третини населення Украї-
ни, що живе і працює в селі. А також 
розраховує на голоси містян, котрі 
хочуть споживати якісні продукти. 

Оксана ПАЩЕНКО 

Військовослужбовців, які прибули із зони 
АТО, обстежуватимуть безкоштовно 

У військовому госпіталі відбувся 
благодійний концерт 

На Донбасі на три роки запровадять особливий статус 

У Луцьку влаштують «гаражний 
розпродаж», аби допомогти армії 

За 20 годин телемарафону «З Вами Бог і 
Україна» вдалося зібрати понад 67 тисяч 
гривень на потреби армії 

Згідно з проголосованим законом, 
особливий порядок місцевого са-

моврядування стосується окремих 
районів Донецької та Луганської об-
ластей, які станом на день набрання 
чинності цим законом перебувають 
у межах проведення АТО. 

У ньому прописано, що держава 
гарантує «недопущення криміналь-
ного переслідування, притягнення 
до кримінальної, адміністративної 
відповідальності й покарання осіб–
учасників подій на території Доне-
цької, Луганської областей». А також 
право використання російської або 
будь-якої іншої мови «у суспільному 
та приватному житті, їх вільний роз-
виток і рівноправність». 

Проект передбачає проведення 
місцевих виборів у цьому регіоні. 

Також запроваджується осо-
бливий порядок призначення керів-
ників органів прокуратури і судів. 
Кабінет Міністрів, інші центральні 
органи виконавчої влади можуть 
укладати з відповідними органами 
місцевого самоврядування угоди 
щодо економічного, соціального 
та культурного розвитку окремих 
районів. Підтримку соціально-еко-
номічному розвитку Донбасу надає 
Україна. 

«Державна підтримка полягає 
у запровадженні відмінного від 

загального економічного режиму 
здійснення господарської та інвес-
тиційної діяльності, спрямованої 
на відновлення об’єктів промисло-
вості, транспортної та соціальної 
інфраструктури, житлового фонду, 
переорієнтацію промислового по-
тенціалу, створення нових робочих 
місць, залучення інвестицій і креди-
тів», — сказано в проекті. 

«У законі про Держбюджет Укра-
їни щороку передбачаються видат-
ки, що спрямовуються на державну 
підтримку соціально-економічного 
розвитку окремих районів. Україна 
гарантує визначення таких видат-
ків загального фонду Держбюджету 
захищеними видатками, обсяг яких 
не може змінюватися при здійсненні 
скорочення затверджених бюджет-
них призначень». 

Документ передбачає «посилен-
ня та поглиблення добросусідських 
відносин між територіальними 
громадами, органами місцевого са-
моврядування окремих районів із 
адміністративно-територіальними 
одиницями Російської Федерації на 
основі угод про прикордонне спів-
робітництво, що укладаються тери-
торіальними громадами, органами 
місцевого самоврядування, місцеви-
ми органами виконавчої влади Укра-
їни і територіальними громадами 

у межах компетенції, встановленої 
законом». 

На території АТО рішенням 
міських, селищних, сільських рад 
створюються загони народної мілі-
ції, координація їхньої діяльності 
здійснюється відповідним сіль-
ським, селищним, міським головою. 

«Загони народної міліції утво-
рюються на добровільних засадах 
із числа громадян України, які по-
стійно проживають у відповідних 
населених пунктах», — сказано в до-
кументі. 

У прикінцевих положеннях ре-
комендується призначити позачер-
гові місцеві вибори на 9 листопада 
2014 року. 

У передвиборчі перегони 
вступила партія, що захищає 
інтереси селян 


