
Цього дня сесійна зала була пере-
повнена гостями та запрошени-

ми. Відкрив її голова Луцької міської 
виборчої комісії Леонід Будцев, який 
повідомив, що постановою «Про 
скликання першої сесії Луцької місь-
кої ради VII скликання», відповідно  
до ч. 2 ст. 46 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», 
ст. 89 Закону України «Про місцеві 
вибори» та п. 18 «Роз’яснення щодо 
порядку реєстрації обраних депута-
тів Верховної Ради Автономної Рес-
публіки Крим, обласних, районних, 
міських, районних у містах рад, сіль-
ських, селищних, міських голів та 
старост сіл, селищ», Луцька міська 
виборча комісія Волинської області 
скликала першу сесію Луцької місь-
кої ради VII скликання сьогодні, 24 
листопада 2015 року, о 10.00.

Після реєстрації депутатів Ле-
онід Будцев запросив до президії 
колишніх голів міської ради: Ми-

колу Бездушного, Костянтина Лит-
виненка, Анатолія Поху, Антона 
Кривицького та Миколу Романюка 
й оголосив сесію відкритою. Після 
чого голова комісії вручив депута-
там посвідчення. 

— Ви вибороли депутатський 
мандат, — звернувся він до присут-
ніх, — лучани довірили вам пред-
ставляти їхні інтереси. Тому закли-
каю всіх обранців відмовитися від 
політичних амбіцій і працювати на 
благо громади.

Опісля поінформував про вибо-
ри Луцького міського голови. Пере-
можцем став Микола Ярославович 
Романюк, якого підтримали 37575 
виборців. Голова виборчої комісії 
висловив впевненість, що ново-
обраний міський голова свої знання, 
вміння та досвід використає на ко-
ристь громади та вручив посвідчен-
ня.

У свою чергу Микола Ярославо-

вич подякував за довіру лучанам: і 
тим, хто віддав свій голос за нього, 
і тим, хто проголосував за опонен-
та, а також команді, членам міської 
та дільничних комісій. Висловив 
впевненість, що всі передвибор-
чі баталії стихнуть і депутатський 
корпус спільно з міською владою та 
лучанами робитиме все, аби міським 
жителям жилося максимально ком-
фортно. 

 Довідково: за політичні партії, 
які подолали 5-відсотковий бар’єр, 
лучани віддали 65 585 голосів. Згід-
но з виборчою квотою місця роз-
поділилися так: Радикальна партія 
Олега Ляшка — 3 депутати, Полі-
тична партія «Об’єднання «Само-
поміч» — 4, «Громадський рух «На-
родний контроль» — 3,  «Українське 
об’єднання патріотів «УКРОП» 
— 15, «Свобода» — 5, Партія «БПП 
«Солідарність» — 8, ВО «Батьківщи-
на» — 4.

ПАТ «Укрзалізниця» розрахо-
вує в 2016 році провести ін-

дексацію тарифів на пасажирські 
перевезення в дальньому сполу-
ченні на 30%.

Про це в інтерв’ю агентству 
«Інтерфакс-Україна» повідомив 
в. о. заступника генерального ди-
ректора «Укрзалізниці» Ігор Бреус.

«Ми заклали у фінплані підви-
щення в два етапи: по 15% з 1 квіт-
ня і з 1 липня 2016 року, загалом 
на 30%. Цього року нас не підтри-
мали в такому проханні. Це навіть 
не підвищення, це індексація тари-

фів», — сказав він.
Відповідаючи на запитання 

про компенсацію пільгових пере-
везень, він зазначив, якщо краї-
на прагне у світову спільноту, то 
необхідно розуміти необхідність 
монетизації або компенсації.

«На сьогодні в нас найбільша 
кількість пільговиків на всьому 
просторі СНД», — додав Бреус.

Він також повідомив, що нині 
за проїзд усіх пільгових категорій, 
зокрема студентів, рівень компен-
сацій не перевищує 25% від необ-
хідної суми.

Суттєво оновити, а за потреби 
— створити повну базу водних 
об’єктів області, пересвідчитися 
в ефективності використання 
орендованих плес, а також про-
аналізувати рівень сплати оренди, 
словом, діяти за схемою, напрацьо-
ваною ще з 2014-го, коли на Волині 
взялися за інвентаризацію земель, 
— таке завдання визначив голова 
облдержадміністрації Володимир 
Гунчик. Причому мета — цілком ви-
правдана: додаткові надходження 
до казни.

Отже, до 1 квітня 2016-го на те-
ренах краю уповноважені структури 
повинні здійснити інвентаризацію 
водних ресурсів. Нині ж готують 
відповідне розпорядження голови 
облдержадміністрації.

А зачепили тему під час опера-
тивної наради, коли заслуховували 
доповідь начальника управління 
охорони, використання і відтворен-
ня водних біоресурсів та регулюван-
ня рибальства у Волинській області 
Тараса Куньчика. Варто нагадати, 
що з ініціативи Володимира Гун-
чика започатковано практику пу-
блічно заслуховувати щопонеділка 
під час оперативної наради не лише 
керівників структурних підрозділів 
облдержадміністрації, а й територі-
альних органів виконавчої влади. І 
справа не лише в звітності. Зважа-
ючи на впровадження децентралі-
заційних процесів, нині важливо 
розуміти, чи зможуть відповідні 
структури йти в ногу з часом. Разом 
із тим, інформування громадськос-
ті та керівництва області про стан 
справ на тому чи іншому підприєм-

стві або ж відомстві — можливість 
напрацювати спільні механізми 
розв’язання так званих проблемних 
питань.

Тож, говорячи мовою цифр, 
станом на 1 листопада 2015-го на 
території області зареєстровано 52 
суб’єкти екокультури, 9 спеціалізо-
ваних рибних та 12 культурно-риб-
них господарств. Цьогоріч обсяги 
вилову риби склали 144 кг з гекта-
ра, тоді як у документі передбачено 
іншу цифру — 200 кг. А щоби в по-
дальшому було що виловлювати, 
фахівці управління зарибнюють во-
дойми. Підрахували, що впродовж 
звітного періоду до водних плес об-
ласті потрапило 56 тис. екземплярів 
малька.

Що ж особливо непокоїть керів-
ника відомства, то це порушення 
природоохоронного законодавства. 
Таких фактів цьогоріч зафіксовано 
558.

— Накладено санкцій на 
п’ятдесят три тисячі гривень, — по-
відомив Тарас Миколайович. — 
Стягнено тридцять тисяч. До єдино-
го реєстру досудових розслідувань 
внесено 7 кримінальних прова-

джень. У 2015-му відкрито 67 справ. 
Щодо десяти відшкодовано збитки.

Разом із тим, на управління 
очікує реорганізація. І процес уже 
стартував. Тому цілком імовірно, 
що відомство ліквідують, натомість 
створять рибний патруль.

Між тим, чи не найголовніше 
питання — інвентаризація водних 
об’єктів та аналіз ефективності їх-
нього використання.

— Прошу фіскальну службу до-
лучитися до процесу, — зауважив 
керівник найвищої виконавчої гілки 
влади в області. — Можливо, варто 
проконсультуватися з колегами з 
інших областей? Окрім того, реко-
мендую управлінню активніше пра-
цювати з сільськими, селищними, 
районними радами та райдержад-
міністраціями. Бо, якщо говорити 
відверто, Кабінет Міністрів мало 
цікавить, що робиться на ставку в 
Горохівському районі, тоді як для 
місцевої громади це — дійсно важ-
ливе питання. Думаю, згодом відпо-
відне відомство матиме виключно 
фіскальні функції, бо ж рухаємося в 
рамках децентралізації.
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З початку року за кордоном 
заарештовано понад 7 
тисяч українців. Найбільше 
в Росії
Про це повідомляє прес-служба МЗС. «Найбіль-
ше випадків затримань/арештів зафіксовано в 
Російській Федерації, Польщі, Німеччині, США, 
Іспанії, Греції та Італії», — додається в документі 
за підписом заступника директора Департаменту 
політики та комунікацій Е. Ващенко.

Росія знову «бряцає зброєю» 
біля лінії адміністративного 
розмежування
Близько 12 російських танків впритул підійшли 
до лінії зіткнення Криму та материкової частини 
України, заявив керівник підрозділу протидії 
нарокозлочинам МВС Ілля Ківа. «Були підігнані ре-
активні системи «Град», і це фактично на всіх трьох 
напрямках», — повідомив Ківа. Він також зазначив, 
що є інформація про те, що російські війська були 
приведені в бойову готовність.

72%
стільки українців незадоволені ситуаці-
єю в країні. Про це повідомив директор 
центру «Соціальний моніторинг» Дми-
тро Дмитрук. За результатами дослі-
дження, довіра до політиків знизилася.
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До квітня 2016-го на Волині буде проведена повна інвентаризація 
водних об’єктів

Поранені волонтери та добровольці АТО 
отримають одноразову допомогу

Новообрана Луцька міська рада 
розпочала свою роботу 

Події

Добровольці та волонтери ан-
титерористичної операції, 

які отримали складні поранення, 
отримуватимуть від держави од-
норазові грошові виплати. Про 
це йдеться в змінах до Закону 
України «Про статус ветеранів ві-
йни, гарантії їхнього соціального 
захисту», які підписав Президент 
Петро Порошенко.

Безпосередні учасники АТО з 
числа добровольців, волонтерів та 
інших осіб, які стали інвалідами 
внаслідок поранення, контузії або 
каліцтва, отримуватимуть одно-
разові грошові допомоги в таких 
розмірах:

— 250-кратного прожиткового 
мінімуму (332,5 тис. грн станом на 
сьогодні), встановленого законом 
для працездатних осіб, у разі вста-
новлення інвалідності І групи;

— 200-кратного прожиткового 
мінімуму (266 тис. грн), встанов-

леного законом для працездатних 
осіб, у разі встановлення інвалід-
ності II групи;

— 150-кратного прожиткового 
мінімуму (199,5 тис. грн), встанов-
леного законом для працездатних 
осіб, у разі встановлення інвалід-
ності III групи.

У разі смерті зазначених вище 
осіб члени їхніх сімей мають отри-
мати одноразову грошову допомо-
гу в розмірі 500-кратного прожит-
кового мінімуму (665 тис. грн).

«Відповідно до Прикінцевих 
положень закону, зазначені вище 
положення поширюються на осіб, 
які визнані інвалідами, членів сі-
мей осіб, які загинули (померли) 
до набрання чинності цим зако-
ном. Закон набирає чинності через 
місяць з дня його опублікування», 
— ідеться в повідомленні прес-
служби Президента.

Залізничні квитки в новому році 
подорожчають

Колишній очільник «Правого 
сектору» Дмитро Ярош при-

йняв командування підрозділами 
Добровольчого українського кор-
пусу «Правий сектор» (ДУК ПС). 
Про це йдеться в повідомленні 
прес-служби «Правого сектору».

«22 листопада на базі 5-го 
Окремого Батальйону ДУК ПС 
відбулася нарада штабу Корпусу, 
командирів бойових 5 і 8 баталь-
йонів, окремого медичного ба-
тальйону «Госпітальєри», Окре-
мих тактичних груп, розвідки та 
контррозвідки, керівника ДУК-
інфо і командирів структурних 
підрозділів батальйонів. Нараду 
провів Дмитро Ярош. Були при-
йняті рішення щодо реструктури-
зації бойових підрозділів ДУК ПС: 
про прийняття Дмитром Ярошем 

командування бойовими підрозді-
лами Добровольчого Українського 
Корпусу Правого сектору у від-
повідь на звернення командирів 
і особового складу», — йдеться в 
повідомленні.

Нагадаємо, 11 листопада Дми-
тро Ярош відмовився від повно-
важень провідника «Правого сек-
тору».

Ярош став командиром окремих 
підрозділів ДУК «Правий сектор»

У західних областях 26 лис-
топада прогнозують хмарну пого-
ду, слабкий мокрий сніг. Темпера-
тура повітря вночі -3...-1 °C, вдень 
+1...+3 °C. 27 листопада хмарно 
з проясненнями, невеликий сніг. 
Вночі -2...0 °C, денна температура 
+1...+3 °C. 28 листопада прогно-
зують хмарну погоду, дощ з мо-
крим снігом. Температура вночі 
 -4...-2 °C, вдень +2...+4 °C. 

У північних регіонах 26 лис-
топада впродовж дня очікуєть-
ся невелика хмарність, без опа-
дів. Температура вночі -3...-1 °C, 
вдень +1...+3 °C. 27 листопада 
ясно і сухо. Вночі -3...-1 °C, вдень 

-1...+1 °C. 28 листопада синоптики 
прогнозують мокрий сніг з дощем. 
Нічна температура -2...0 °C, денна 
становитиме 0...+2 °C.

У Києві 26 листопада обі-
цяють мінливу хмарність, місця-
ми можливий мокрий сніг. Ніч-
на температура -3...-1 °C, денна 
+1...+3 °C. 27 листопада синопти-

ки прогнозують хмарну погоду з 
проясненнями, мокрий сніг. Вно-
чі -2...0 °C, вдень 0...+1 °C. 28 лис-
топада хмарно з проясненнями, 
мокрий сніг. Температура вночі 

-2...0 °C, вдень 0...+2 °C. 
У східних регіонах 26 лис-

топада мінлива хмарність, йти-
ме дощ. Вночі 0...+2 °C, вдень 
+1...+3 °C. 27 листопада хмарно з 
проясненнями, дощ. Нічна темпе-
ратура -1...+1 °C, вдень +2...+4 °C. 
28 листопада хмарно з прояснен-
нями, без опадів. Вночі -2...0 °C, 
вдень 0...+2 °C.

У південних областях 26 лис-
топада синоптики прогнозують 
хмарну погоду, місцями сильний 
дощ. Температура вночі станови-
тиме +2...+4 °C, вдень +5...+7 °C. 
27 листопада хмарно, дощитиме. 
Вночі +3...+5 °C, вдень +4...+6 °C. 
28 листопада хмарна погода, 
йтиме дощ. Нічна температура 
+3...+5 °C, денна +7...+9 °C.

 ПОГОДА

У вівторок 42 депутати отримали посвідчення під час першої сесії VII скликання

А замість управління водних ресурсів може з’явитись рибний патруль


