
Минулого тижня мав нагоду про-
читати допис голови обласної ради 
Валентина Вітра, в якому він непе-
реконливо намагається переконати 
сам себе, що таки має моральне 
право залишатися на своїй посаді. 
Задля того, щоб втриматися у кріс-
лі, пан Вітер вдається до різнома-
нітних брудних засобів, серед яких 
є відверта маніпуляція фактами, 
пустопорожні звинувачення на 
адресу депутатів, які зареєстрували 
проект рішення про висловлення 
недовіри голові облради, та при-
ховування істини. 

Голова облради апелює до сум-
ління депутатів, однак забуває спер-
шу звернутися до власного сумління 
й совісті, розібратись у своїх вчин-
ках. 

Валентин Вітер, звісно, очолив 
обласну раду після перемоги Рево-
люції гідності. Однак, схоже, він за-
був, задля чого українці виходили на 
Майдан і за що боролися. Інакше би 
діяв на обійманій посаді зовсім по-
іншому. Тим часом методи роботи 
цього посадовця дуже нагадують ті, 
які широко використовували у сво-
їй практиці представники режиму 
Януковича. 

Отримавши посаду голови об-
ласної ради, Валентин Вітер почав 
плести за спиною в громади та де-
путатів усілякі інтриги, вдаватися 
до закулісних домовленостей, від-
значився участю в гучних скандалах 
із ознаками корупційного інтересу 
та покращенням добробуту своєї 
родини за рахунок розпроданого за 
заниженими демпінговими цінами 
комунального майна. 

Через півроку боротьби 

ВО «Свобода» таки добилася ска-
сування пролобійованого у листо-
паді 2014 року Валентином Вітром 
рішення про розпродаж кількох 
об’єктів комунального майна, яке 
було підписане ним усупереч вимо-
гам регламенту. Але голова обласної 
ради так і не визнав своїх помилок, 
натомість спробувавши прикритися 
голослівними заявами і навішуван-
ням суспільству локшини на вуха.

Не знаючи, як пояснити той 
факт, що фактично його родич при-
дбав наприкінці жовтня минулого 
року автомобіль Chevrolet Captiva, 
який перебував у власності облра-
ди, за сміхотворну ціну в 51,7 тисячі 
гривень, тоді як на ринку вартість 
такого авто становить 300–350 тисяч 
гривень, пан Вітер звалив усю відпо-
відальність на Волинський аукці-
онний центр. За його словами, саме 
експерти аукціонного центру винні 
в тому, що в торгах бере участь лише 
одна-дві особи, які іноді, за дивним 
збігом обставин, перебувають у ро-
динних зв’язках із головою обласної 
ради. Хіба це відповідь, гідна поса-
довця? Чому про це мовчить пан Ві-
тер? Де ж його совість і мораль? 

Голова облради так чітко й не по-
яснив, чому він звертався до началь-
ника Ягодинської митниці Андрія 
Андрейківа з проханням провезти 
«Мерседеси», призначені нібито для 
зони АТО, без розмитнення. Хоча 
він не міг не знати, що такі автівки 
не годяться для військових дій. Але 
свій підпис під цим зверненням по-
ставив. А коли йому відмовили у 
такій хитромудрій комбінації, при-
кинувся простачком, який, мовляв, 
випадково помилився. 

Цікаво, що коли депутати звер-

нулися з проханням підтвердити чи 
спростувати інформацію про пере-
дачу вказаних транспортних засобів 
військовим, то жоден із командирів 
чи бійців батальйону «Луганськ-1» 
не підтвердив, що автомобілі цьо-
го класу були помічені в зоні АТО. 
Більше того, військові категорич-
но заперечують таку інформацію 
та стверджують, що Бобровського 
Андрія Івановича, нібито старшини 
батальйону, з яким про перевезення 
автомобілів домовлявся Валентин 
Вітер, узагалі не існує, такий ніколи 
в них не служив. 

Валентин Вітер стверджує, що 
кандидатів на посади керівників ко-
мунальних підприємств обговорю-
ють публічно. Чому ж він мовчить 
про те, як переконував депутатів 
не голосувати за проект рішення, 
згідно з яким пропонувалось, аби 
голова облради в міжсесійний пе-
ріод призначав лише виконувача 
обов’язків керівника? А саму канди-
датуру затверджувала сесія, і то за 
умови кількох претендентів. 

Я би радив панові Вітру не плу-
тати праведне з грішним і не при-
кривати фразами про майбутні 
вибори власну некомпетентність 
та покривання особистих приват-
них оборудок. Вибори — зовсім не 
індульгенція, яка звільняє голову 
облради від відповідальності й дає 
можливість уникнути питання про 
його відставку. Чи депутати і гро-
мада мають закрити очі й дати мож-
ливість голові обласної ради плести 
свої непублічні інтриги ще кілька 
місяців? 

Святослав БОРУЦЬКИЙ, 
депутат Волинської 

облради від ВО «Свобода» 

Згідно з цим проектом планується утворення 74 нових спроможних тери-
торіальних громад, що виявили бажання об’єднатися на базі 412 сільських, 
селищних і міських рад. Зокрема, будуть утворені громади з центрами у Во-
лодимирі-Волинському, Горохові, Іваничах, Камені-Каширському, Ківерцях, 
Ковелі, Локачах, Луцьку, Любешові, Любомлі, Маневичах, Ратному, Рожищі, 
Старій Вижівці, Турійську та Шацьку. 
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Міністерство оборони складає 
електронний облік призовників 
Про це заявив міністр оборони України Степан Полто-
рак під час візиту до Закарпатської ОДА.«У Міністерстві 
оборони України розроблено й ініційовано зміни до 
законодавства щодо створення електронної бази при-
зовників, — сказав Степан Полторак. — Уже розроблено 
програмне забезпечення та виділено кошти, найближ-
чим часом ми чекаємо на підписання відповідного 
закону». Нагадаємо, з 19 червня 2015 року розпочалася 
шоста черга мобілізації. 

Демобілізовані зможуть 
вступити до вишів без ЗНО
Міносвіти дозволило демобілізованим військо-
вим вступити до вузу без складання зовнішнього 
незалежного оцінювання. Брати участь у конкурсі 
тільки за результатами вступних екзаменів із кон-
курсних предметів мають право «особи, звільнені 
з військової служби в рік вступу до вищого на-
вчального закладу». Поза конкурсом зараховують-
ся особи, яким відповідно до закону України «Про 
соціальний і правовий захист військовослужбов-
ців та членів їхніх сімей» надане таке право. 

11
до стількох відсотків на кінець по-
точного року може зрости рівень 
безробіття в Україні, а нинішня 
служба зайнятості не справляєть-
ся з працевлаштуванням укра-
їнців. Про це розповів міністр 
соцполітики Павло Розенко. 
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Реформи

Святослав БОРУЦЬКИЙ: «Чи має совість Валентин Вітер?» Школяр розробив проект електроенергії 
по три копійки за кіловат 

Десятикласник із Кіровоград-
щини здобув бронзу на Олім-

піаді геніїв у США за проект, який 
може забезпечити область елек-
троенергією на 82%. 

Проект Самуїла Кругляка має 
назву «Отримання електроенергії з 
атмосфери». Юний винахідник про-
понує добувати електроенергію з 
повітря, а точніше — з атмосфери, 
за допомогою штучної іонізованої 
хмари за рахунок сильного елек-
тричного поля, яке випромінюва-
тиметься іонізувальною вежею. За 
підрахунками, один кіловат такої 
електроенергії буде коштувати три 
копійки. За словами юнака, цей ви-
нахід він побачив уві сні ще у вось-
мому класі. Через два роки завдяки 
викладачам із Малої академії наук 
Світлані Пісковій та Сергію Камін-
ському цей проект вдалося втілити 
в життя. 

Міні-модель установки, зібрана 
в київській лабораторії, вже працює 
і показує результати», — розповіла 
науковий керівник секцій науково-
технічної творчості та винахідни-
цтва й екологічно безпечних техно-
логій МАНУМ Світлана Піскова. 

За її словами, винахід Самуїла 
передбачає видобування не лише 
електроенергії, а й води. «Така уста-
новка коштує копійки, але користі 
від неї — на мільйони. Уявіть собі: 
в разі її запуску ми би могли за-
безпечити Кіровоградську область 
електроенергією на 82%. От тільки 
нікому це не потрібно...» — додає 
Світлана Вікторівна. 

Другий етап проекту планують 
реалізувати в Олександрії, де під 
генерувальну вежу може бути вико-
ристана труба покинутої ТЕЦ 1–2, 
проте на це потрібні значні кошти 
спонсорів. 

Волинь матиме нову географічну конфігурацію
25 червня на позачерговій сесії облради депутати ухвалили проект Перспективного плану формування територій 
громад Волинської області 

Статус населених пунктів як 
сільської, так і міської місцевості не 
зміниться відповідно до Методики, 
затвердженої постановою КМУ від 
8 квітня 2015 року № 214. 

Поки що цей проект подає лише 
варіанти формування територій 
громад, а отже, ще можливі зміни, 
наголосили на сесії облради. 

Зазначимо, Закон України «Про 
добровільне об’єднання громад» не 
передбачає зміни меж областей, ра-
йонів — допустимо. Питання лише 
часу, бо громади, які так вирішать, 
змушені будуть дочекатися загаль-
нодержавного прийняття плану. 

ПРОЕКТ ПЕРСПЕКТИВНОГО 
ПЛАНУ ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАД: 
РОЗПОДІЛ У КОЖНОМУ 
РАЙОНІ 

Шацький р-н. У проекті — 1 гро-
мада з центром у самому Шацьку. 

Любомльський р-н. За планом 
3 громади з центрами у Гущі, Го-
ловному та Любомлі. Підкріплених 
письмово пропозицій не було, тож 
узяли за основу план 2005 р. 

Любешівський р-н. У проек-
ті — 2 громади (об’єднуватимуться 
навколо Ветлів та Любешова). Але є 
пропозиції про створення ще трьох 
громад, правда, усні. 

Ратнівський р-н. Центри — За-
болоття, Ратне, Самари. Поки додат-
кових пропозицій немає. 

Камінь-Каширський. 5 громад 
(центри — Сошичне, Полиці, Пнів-
не, Камінь-Каширський, Бузаки). 

Старовижівський р-н. 1 грома-
да. Вона обіцяє бути потужною. У 
районі також є сільські ради, котрі 
готові створити власний центр. 

Ковельський р-н: 8 громад (По-
ворськ, Люблинець, Любитів, Ко-
вель, Дубове, Голоби, Велицьк, Бі-
лин). 

Маневицький р-н: 2 громади — 
Колківська та Маневицька. Вони са-

модостатні, економічно спроможні, 
перспектива розвитку значна. Цей 
район експерти називали зразковим 
за такої конфігурації. Але, очевидно, 
до проекту доведеться внести певні 
зміни. Зважаючи на те, що в районі 
понад 56 тис. населення, відстань до 
центрів, особливо Маневичів, буде 
велика. Тож є пропозиції створити 
5 громад: центри — Троянівка, При-
лісне, Красноволя, як можливий ва-
ріант — Цміни. 

Ківерцівський р-н. 5 громад 
(центри — Цумань, Тростянець, 
Олика, Ківерці, Дерно). Прилуцька 
сільська рада побажала увійти до 
складу Липинської громади (Луць-
кий р-н), що є втратою для міста 
Ківерці. 

Ківерцівський міський голова 
Володимир Жгутов запропонував 
унести зміни у законодавство, щоб 
можна було ділити села, що входять 
до сільрад. Тоді ситуація була би у 
них кращою. 

Луцький р-н. Найбільш подріб-

нений, але водночас найкраще опра-
цьований. У проекті — 9 громад 
(місто Луцьк, до якого поки не ви-
явили бажання приєднуватися села, 
також центри — Торчин, Підгайці, 
Маяки, Липини, Забороль, Гірка По-
лонка, Боратин, Смолигів). Усі села 
— самодостатні. Є думка створити 
ще одну громаду з центром у Чару-
кові. 

Рожищенський р-н. 5 громад — 
із центрами у Рожищі, Переспі, Ко-
пачівці, Доросинях та Дубищі. 

Турійський р-н. Для затвер-
дження пропонується 3 громади із 
центрами у Турійську, Лукові та Ку-
пичеві. 

Локачинський р-н. Планується 
3 громади (Привітне, Локачі, Затур-
ці). Дискусійним по Локачинському 
району лишається питання Заго-
рова, жителі якого мають бажання 
приєднатися до Локачів, а не до При-
вітного. 

Володимир-Волинський р-н.  
Поки планується 6 громад (окремо 
— місто Володимир-Волинський, та-
кож центри — Устилуг, Овадне, Зим-
не, Заріччя, Березовичі). У цьому 
районі розуміють ситуацію і навіть 
готові більше укрупнювати громади.

Іваничівський р-н. Спочатку 
розглядали об’єднання довкола двох 
адмінцентрів — Нововолинська та 
Іваничів. Але в процесі обговорен-
ня виникли нові пропозиції, і нині 
на розгляд депутатів буде запро-
поновано таку картину: 5 громад із 
центрами в уже згаданих населених 
пунктах, а також у Павлівці, Поро-
мові та Литовежі. До слова, павлів-
ська громада вже підготувала всі 
необхідні папери й одразу після за-
твердження перспективного плану 
готова до об’єднання. 

Горохівський р-н. Пропонуєть-
ся 7 територіальних громад. Центри 
— Горохів, Берестечко, Мар’янівка, 
Мирне, Сенкевичівка, Підбереззя, 
Шклинь. Тривають дискусії. 

Закон України «Про добро-
вільне об’єднання громад» 
не передбачає зміни меж 
областей, районів — 
допустимо. Питання лише 
часу, бо громади, які так 
вирішать, змушені будуть 
дочекатися загальнодер-
жавного прийняття плану


