
Голова облдержадміністрації 
Володимир Гунчик провів брифінг, 
де відповів на запитання журна-
лістів. Нагадаємо, представники 
волинських медіа мають можли-
вість поспілкуватися з керівником 
найвищої виконавчої гілки влади в 
області щопонеділка після завер-
шення оперативної наради.

— Володимире Петровичу, як 
оцінюєте результати виборів?

— А чи варто мені в стінах об-
ласної державної адміністрації в 
розпал робочого дня голови облдер-
жадміністрації давати таку оцінку? 
Не думаю. Певно, коли проведуть 
остаточні підрахунки голосів і бу-
дуть відомі результати виборів, Во-
лодимирові Гунчику як політику 
доведеться запросити журналістів і 
поговорити безпосередньо про по-
літику та результати виборів.

— В області кілька тижнів тому 
стартував опалювальний сезон. 
Яка ситуація з впровадженням 
енергоефективних заходів, зокре-
ма, у розрізі програми кредитуван-
ня населення з подальшим відшко-
дуванням відсотків?

— Звичайно, відповідні заходи 
впроваджують. Звісно, недобре, що 
наша обласна рада, яка завершує 
каденцію, не змогла прийняти всіх 
рішень, пов’язаних із програмою 
енергоефективності. Сподіваюся, 
що одні з перших рішень новообра-
ної ради будуть продовженням цієї 
роботи та програми, яку вже вино-
сили на розгляд, затвердження. 

Сьогодні в рамках реалізації 
інфраструктурних об’єктів коштом 
державного фонду регіонального 
розвитку максимально намагаємося 
підтримати всі заходи, які втілюють 
райони та міста, сільські та селищ-
ні ради. Як голова облдержадміні-
страції персонально через засоби 
масової інформації звертався до 
громади з проханням використати 
ту можливість, яку цьогоріч пропо-
нує уряд. Не впевнений, що до про-
екту Державного бюджету 2016 року 
буде закладено ті пільги щодо замі-
ни котлів, які є сьогодні. Так само 
щодо утеплення приміщень, заміни 
вікон… Держава дає нам посил, що 
вона готова ці заходи підтримати. 
Волиняни користуються такими 
можливостями, але, як на мене, 
мали би бути більш активними. Та 
ще маємо трохи часу, аби викорис-
тати можливості «Ощадбанку» та 
«Укргазбанку», «Укрексімбанку».

— Знаю, що ви також скорис-
талися державною програмою й 
узяли в кредит твердопаливний 
котел…

— Я такий же мешканець Волині, 
як і всі. Звернувся до «Ощадбанку» з 

проханням надати мені кредит для 
придбання та встановлення твердо-
паливного котла. Сума кредиту — 44 
тисячі гривень. Оперативно спра-
цювали в банку і в минулу п’ятницю 
вже пішли кошти. Думаю, упродовж 
двох тижнів котел буде встановле-
но і я теж зменшу свою залежність 
від газу. Сподіваюся, власним при-
кладом дам поштовх для волинян. 
Це — не разова програма. Кредит 
надано на три роки під 24% річних. 
У рамках програми 10 тисяч гривень 
— пільга держави, яка повертається. 
Держава свої зобов’язання виконує. 
Я тому свідок.

— Ви як голова облдержадміні-
страції, а тепер ще й депутат облас-
ної ради, чи будете підтримувати 
пропозицію створення комуналь-
ного підприємства «Бурштин Во-
лині»?

— Ще не депутат. Ним стану, 
коли отримаю посвідчення. Поки —
лише кандидат. 

Щодо відповіді на ваше запитан-
ня: вкотре наголошу, що проведено 
колосальну роботу щодо впорядку-
вання питання видобутку буршти-
ну. Величезну! Вистачало скептиків, 
котрі переконували: не зможете ту 
роботу зорганізувати. Але вони не 
бачили документів, які представила 
громада села Галузія. У результаті 
ми отримали відповіді з Міністер-
ства екології, з Державного комітету 
України по геології та використанню 
надр і з Міністерства агрополітики. 

Всюди зазначено, що потріб-
но провести цілу низку заходів не 
лише щодо створення товариств, а 
й щодо системної роботи. Але, на 
превеликий жаль, представники 
міністерств та відомств не знають, 
що на прикладі Галузії ми створили 

не просто ТзОВ, у цьому товаристві 
фактично вже є підприємство, яке 
займатиметься геологорозвідкою 
і має відповідні дозволи, що пого-
джено в Мінекології. У рамках цього 
товариства є страховий фонд, а це 
відповідальність і попередня опла-
та збитків, які понесуть лісівники в 
процесі видобутку бурштину. Крім 
того, існування фонду — гарантія 
проведення рекультивації. Вважаю, 
це ще важливіше, аніж геологороз-
відка. Третє — безпосередньо ви-
робничий підрозділ, створений на 
базі села Галузія. Він і займатиметь-
ся видобутком бурштину, але під 
керівництвом спеціалістів і за учас-
тю лісівників, екологічної інспекції 
тощо. Четвертий підрозділ займати-
меться безпосередньо рекультиваці-
єю. Це — не бажання селян видобу-
вати бурштин лопатами, а серйозна 
структура. Нам залишилося одне — 
отримати погодження з Мінекології, 
плюс вирішити питання, пов’язані з 
виділенням території, а це — компе-
тенція обласної ради. Насправді ми 
підійшли дуже близько до запуску 
процесу.

Комунальне підприємство… 
Основне його завдання — надання 
практичної допомоги таким струк-
турам у різних регіонах Волині. Хто, 
до прикладу, має готувати рішення 
про виділення землі під роботи, хто 
має аналізувати ситуацію загалом? 
Тому ми говорили про «Бурштин 
Волині». Ми хотіли скоординувати 
дії, аби не повторювати помилок. 
Тому будемо повертатися до ство-
рення підприємства як координато-
ра, структури, яка безпосередньо не 
займається видобутком бурштину, 
але координує дії.

Світлана ГОЛОВАЧУК
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На європейський ринок 
можуть вийти 5 українських 
компаній із молочною 
продукцією
Про це заявив міністр аграрної політики та 
продовольства України Олексій Павленко. 
«Мінімум п’ять компаній до кінця року зможуть 
пройти всі умови, які поставив ЄС щодо 
якості», — повідомив Павленко. Попередньо 
обговорювалося питання щодо 10 компаній.

В Україні заборонили перевезення автомобілями вантажів вагою 
понад 40 тонн

У Володимирі-
Волинському 
мікроавтобус «влетів» у 
трактор
18-річний мешканець міста Володимир-
Волинський, керуючи автомобілем «Опель 
Віваро», зіткнувся з припаркованим 
трактором із причепом, — повідомляє 
прес-служба волинської міліції. Четверо 
пасажирів отримали травми. 

Володимир ГУНЧИК: Працюємо 
над створенням підприємства, яке 
координуватиме видобуток бурштину

На Волинь прибуде чудотворна ікона 
Плащаниці Божої Матері

Обласна влада просить утриматися від 
коментарів стосовно затримання Корбана

Волинянин півтора місяця зберігав труп 
матері у ванні

Віднині військовослужбовці зобов’язані 
проходити обов’язкову безкоштовну 
психологічну реабілітацію 

Про це свідчить постанова Кабмі-
ну від 21 жовтня 2015 року. Згід-

но з нею заборонено рух транспорт-
них засобів фактичною масою понад 
40 тонн на автомобільних дорогах 
загального користування. Постано-
вою також вводиться обмеження на 
рух транспорту на дорогах місцево-
го значення для вантажівок масою 
понад 24 тонни. 

Найближчим часом Автодор має 
встановити дорожні знаки, а також 
надати  відповідну роз’яснювальну 
інформацію.

«Ні для кого не секрет, що до-
роги руйнує та невелика частина не-
добросовісних перевізників, котрі 
порушують існуючі вагові норми. А 
об’їжджати колії на дорогах і ремон-
тувати машини після їзди такими 
шляхами вимушені абсолютно всі. 
Також величезною проблемою був 

рух великовагового транспорту по-
над 24 тонни дорогами місцевого 
значення, що здатні витримувати не 
більше 7 тонн на вісь, чого немає в 
жодній іншій країні світу. Дуже дов-
го недобросовісні перевізники при-
кривалися недосконалим законодав-
ством та відкуповувалися хабарами. 
Зараз почнуть діяти жорсткі правила, 
для ефективного контролю ми суттє-
во збільшуємо штрафні санкції за по-
рушення, будуємо мережу з 200 пунк-
тів автоматичного контролю ваги 
авто «на ходу», а також закуповуємо 
100 мобільних вагових комплексів. З 
2016 року на дорогах запрацює нова 
транспортна інспекція «Укратран-
сБезпека», яка буде використовувати 
сучасні засоби відеофіксації та контр-
олю ваги «на ходу» і таким чином за-
безпечить чітке дотримання вагових 
норм, та збереже наші дороги від 

руйнування. Лише після цього можна 
буде починати вкладати кошти у їх-
ній ремонт», — підкреслив директор 
департаменту стратегічного розви-
тку автомобільних доріг та автотран-
спорту Роман Хміль. 

Як уже зазначалося, введення но-
вих вагових норм дозволить уповіль-
нити катастрофічні темпи руйнації 
автомобільних доріг України, чим зе-
кономить державі мільярди гривень 
на подальше їх відновлення. 

За розрахунками експертів рух 
транспортних засобів вагою понад 40 
тонн призводить до зменшення між-
ремонтних термінів з 12–18 років до 
6–10 років. Окрім цього, відбувається 
скорочення строків служби мостових 
споруд з розрахункових 100 років до 
30–40 років. Це все веде до додатко-
вих фінансових витрат, яких можна 
уникнути.

З 31 жовтня до 27 листопада з 
благословення Предстоятеля 

Української Православної Церк-
ви, Блаженнішого Митрополита 
Київського і всієї України Онуф-
рія, триватиме Хресна хода миру 
«Україна під Покровом Богороди-
ці» із чудотворною іконою Божої 
Матері. 

Хресна хода миру з Плащани-
цею Божої Матері пройде 11 міста-
ми України. Зокрема, з 31 жовтня 
до 1 листопада святиня перебувала 
в Житомирі, з 2 до 4 листопада — у 
Вінниці, з 5 до 7 листопада — зна-
ходитиметься у Львові, з 8 до 10 
листопада — у Володимир-Волин-
ському, з 11 до 13 листопада — у 
Луцьку, з 14 до 16 листопада — в 
Одесі, з 17 до 19 листопада — у Су-

мах, з 20 до 22 листопада — у Хар-
кові. 23 листопада Хресна хода з 
іконою Плащаниці Божої Матері 
повернеться до Києва, де святиня 
буде один день перебувати у Свя-
то-Успенській Києво-Печерській 
Лаврі. 25 листопада Хресна хода із 
Плащаницею прибуде до Дніпро-
дзержинська, а 26 та 27 листопада 
завершиться в Дніпропетровську.

Отож, з 11 до 13 листопада 
зустрічаємо святиню в Луцьку. 
За це благословення митрополит 
Волинський і Луцький Ніфонт, а 
також православні віряни Волин-
ської єпархії висловлюють щиру 
вдячність Предстоятелю нашої 
Церкви Блаженнішому Митропо-
литу Київському та всієї України 
Онуфрію.

Дочекатися рішення суду, а не 
переводити ситуацію в медіа-

площину з подальшим публічним 
обговоренням. На цьому акценту-
вав голова облдержадміністрації 
Володимир Гунчик, зачепивши 
під час оперативної наради резо-
нансну нині тему — затримання 
Геннадія Корбана та проведення 
спецоперації.

Позиція керівника найвищої 
виконавчої гілки влади в області 
чітка — оцінку ситуації повинні 
давати лише правоохоронні орга-
ни. Тому доцільно дочекатися рі-
шень Феміди.

— Потрібно розуміти, що до-
вкола цієї теми буде досить бага-

то спекуляцій, — зауважив Во-
лодимир Петрович. — Хочу, аби 
службовці чітко виконували свої 
обов’язки, а не піддавалися спо-
кусі політичних тлумачень. Дава-
ти оцінку — повноваження суто 
правоохоронних структур. Триває 
слідство… Як і всі, я читаю газе-
ти, дивлюся телебачення й пере-
глядаю новини в Інтернеті. Тому 
прекрасно бачу, куди спрямовують 
вектор і що він чітко прив’язаний 
до виборчого процесу. Тому кожен 
може мати власну позицію, але, бу-
дучи державними службовцями, 
не можемо дозволити собі розпо-
всюджувати суб’єктивну інформа-
цію.

У місті Нововолинську син за-
крив труп матері у ванні, де 

тіло пролежало понад місяць. Про 
це розповів начальник дільничних 
інспекторів міліції Нововолин-
ська Олександр Ольшевський. За 
інформацією, яку надав право-
охоронець, смерть жінки настала 
через повішення. 

«Пролежав приблизно місяць-
півтора. Померла від асфіксії, че-
рез повішення. Син закрив двері 
та замалював фарбою, щоб запах 
не виходив. Чому він так зробив — 
невідомо. Будуть проводити психі-
атричну експертизу», — зазначив 
Ольшевський. Ведеться слідство.

Верховна Рада проголосувала 
Законопроект, який зобов’язує 

запровадження обов’язкової та 
безкоштовної психологічної та 
медико-психологічної реабілітації 
військовослужбовців. 

Зокрема передбачено, що вій-
ськовослужбовці, учасники бойо-
вих дій та прирівняні до них осо-
би, особи, звільнені з військової 
служби, які брали безпосередню 
участь у антитерористичній опе-
рації чи виконували службово-

бойові завдання в екстремальних 
(бойових) умовах, в обов’язковому 
порядку повинні пройти безоплат-
ну психологічну, медико-психоло-
гічну реабілітацію у відповідних 
центрах із відшкодуванням вар-
тості проїзду до цих центрів і на-
зад. Головна мета  такого рішення 
- допомогти людям в короткі тер-
міни відновитись психологічно. 
Порядок проведення реабілітації 
та відшкодування вартості проїзду 
встановлює Кабінет Міністрів.

На Волині знайшли залишки вежі XV 
століття

На Волині в селі Литовеж Іва-
ничівського району геофізики 

виявили залишки стародавньої 
споруди XV століття.

Про це розповів заступник ди-
ректора ДП «Волинські старожит-
ності» Сергій Панишко.

За словами науковця, споруда 
може виявитися вежею часів литов-
ського періоду.

«В одному місці городища це-
гляна кладка є, а в іншому місці гео-
фізики встановили магнітну анома-

лію, яка дозволяє припустити, що 
там може бути якась масивна спору-
да, можливо вежа, але археологічна 
розвідка це справа така — це потріб-
но перевірити шляхом археологіч-
них досліджень, тобто розкопати», 
— відзначив Панишко.

Як відзначив науковець, на роз-
копки потрібно щонайменше 200 
тис. грн. Крім того, історик відзна-
чив, що має надію зацікавити в роз-
копках литовських колег.


