
У міжнародному пункті пропус-
ку для автомобільного сполу-

чення «Ягодин» прикордонники 
спільно з працівниками митниці 
виявили та вилучили коштовний 
транспортний засіб.

Так, для проходження прикор-

донно-митного контролю в пункт 
пропуску прибув легковий автомо-
біль «Джип», яким керував грома-
дянин України. Під час перевірки 
наданих на паспортний контроль 
документів у інспектора прикор-
донної служби виникли сумніви 
щодо можливого незаконного пе-
реміщення цього транспортного 
засобу на територію України. Адже 
автомобіль литовської реєстрації 
використовується за дорученням,  
яке оформлено через третю осо-
бу, а водій під час оформлення був 
відсутній, про що вказує дата та 
час видачі доручення. 

Транспортний засіб, сума оцін-
ки якого понад 100 тисяч гривень, 
вилучено встановленим порядком 
та передано компетентним орга-
нам для проведення додаткової 
перевірки.

За 10 місяців 2015 року у Во-
линській області відбувся 71 

земельний аукціон. Землі, які були 
реалізовані на конкурентних тор-
гах упродовж цього періоду, при-
несли загалом до бюджетів 3,9 млн 
грн. 

Так, з початку року з аукціонів 
було продано право оренди на 89 
земельних ділянок сільськогоспо-
дарського призначення держав-
ної власності загальною площею 
2326,5 га. При стартовій ціні в 1 
млн 499 тис. грн, продаж вчинено 
за 1 млн 669 тис. грн. У минулому 
році право оренди на такі ділянки 
на аукціони не виставлялося вза-
галі. 

Окрім того, за 10 місяців по-
точного року продано 59 земель-
них ділянок та право оренди на 
них із земель несільськогосподар-
ського призначення комунальної 
власності з них, що майже вдвічі 
більше, аніж за цей же час у 2014-

му. Минулоріч за посередництвом 
торгів реалізували 32 таких наді-
ли. 

За січень–листопад 2015-го у 
власність з аукціонів продано 23  
земельні ділянки несільськогоспо-
дарського призначення комуналь-
ної власності загальною площею 
3,1 га зі стартовою ціною в 1 млн 
414 тис. грн. Боротьба в ході торгів 
підвищила початкову вартість ще 
на півмільйона гривень — до 1 млн 
930 тис. грн.

Також реалізовано право орен-
ди   на  36 земельних ділянок за-
гальною площею 87,6 га зі старто-
вою ціною у 297 тис. грн.  Аукціони 
дозволили підвищити цю цифру - 
річна оренда за 36 наділів принесе 
до бюджетів 363,8 тис. грн.

До кінця року в Волинській об-
ласті очікується реалізувати на зе-
мельних торгах право власності та 
оренди ще на 60 лотів різних форм 
власності  та призначення. 
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Двох нових поліцейських 
затримали на хабарі в 50 тисяч 
гривень 
На Одещині слідчі прокуратури затримали двох поліцей-
ських на одержанні 50 тисяч гривень хабара.
Про це повідомили в прес-службі прокуратури Одеської 
області. «Співробітники Київського відділу поліції в Одесі 
вимагали та отримали 50 тис. грн від громадянина за не-
притягнення особи до кримінальної відповідальності за 
скоєння злочину, пов’язаного з незаконним обігом нарко-
тичних засобів», — йдеться в повідомленні.

У Львові двоє дітей впали з 
даху недобудови, дівчинка 
загинула
22 листопада, близько 19.00 у Львові на вулиці 
Городоцька, що в Залізничному районі, за 
невстановлених обставин з даху недобудови 
впали дві дитини. Так, дівчинка 2000 року на-
родження, жителька смт Рудно, від отриманих 
травм загинула на місці події. Хлопець 1999 року 
народження, теж житель смт Рудно, у важкому 
стані госпіталізований. Проводиться перевірка.

47%
на стільки в жовтні 2015 року збільшився 
середній розмір призначеної субсидії 
для відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг на одне 
домогосподарство, порівняно з відповід-
ним періодом минулого року, повідоми-
ли в Держстатистики.
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Події

У цьому році до бюджетів Волині від 
продажу землі надійшло майже 4 млн грн

За кошти Євросоюзу проходить 
відновлення продуктивності 
осушувальних систем Волині 

На митниці в Ягодині прикордонники 
виявили «Джип» з підробленими 
документами

Дві третини Волинської області 
розташовано в зоні Українського 
Полісся, природно-кліматичні 
умови якого характеризуються 
значною кількістю перезволожених 
земель. У 50-х роках минулого сто-
ліття тут було споруджено мережу 
меліоративних систем, унаслідок 
чого території Волинського Полісся 
були осушені. 

Багатолітня практика викорис-
тання осушуваних земель свідчить, 
що меліорація сприяла зростанню 
врожайності та валового збору сіль-
ськогосподарської продукції, зміц-
ненню економіки господарств та по-
зитивним соціально-економічним 
перетворенням. Однак за останні 
роки відбулися істотні зміни в умо-
вах функціонування меліорованих 
земель та їхнього сільськогоспо-
дарського використання. Склад-
не економічне становище, нестача 
обігових коштів і матеріальних ре-
сурсів призвели до того, що обсяги 
ремонтно-експлуатаційних робіт 
на осушувальних мережах суттєво 
зменшилися, регулювання режиму 
рівнів ґрунтових вод практично не 
здійснюється. Майже не вживають-
ся заходи з підвищення родючості 
ґрунтів.

У господарському використанні 
області сьогодні знаходиться понад 
416 тис. гектарів осушуваних угідь із 
великим ґрунтовим розмаїттям, яке 
за своїми агрохімічними та агрофі-
зичними властивостями, ступенем 
зволоження та вмістом органічних 
речовин пропонує абсолютно різні 
умови для виробництва продук-
ції рослинництва. Усе це потребує 
зваженого підходу до оптимізації 
технологічних параметрів таких 
основних ланок меліоративного 
землеробства, як сівозміни, обробі-
ток ґрунту, агромеліоративні заходи, 
системи удобрення культур, спосо-
би регулювання водно-повітряного 
режиму. Ситуація виглядає особли-
во гострою на розпайованих землях, 
оскільки неузгодженість дій власни-
ків, нерозуміння в необхідності за-
стосування окремих експлуатацій-
них заходів призвели до зниження 
технологічної  функціональності 
осушуваних систем, а подекуди на-
віть деградації їх ґрунтового покри-
ву. 

Саме для відпрацювання ме-
ханізмів вирішення цих проблем 
на території восьми сільських рад 
Ковельського та Ратнівського ра-
йонів упроваджується проект «Від-
новлення меліоративної мережі для 
сприяння економічного зростання 
сільських територій Волинської об-
ласті», який реалізується за фінан-
сової підтримки Європейського Со-
юзу в рамках програми «Підтримка 
політики регіонального розвитку в 
Україні». 

Відповідно до завдань проек-
ту Волинською філією Державної 

установи «Інститут охорони ґрунтів 
України» та Поліською дослідною 
станцією Національного наукового 
центру «Інститут ґрунтознавства та 
агрохімії імені О. Н. Соколовського» 
проведено початкове агрохімічне 
обстеження та ґрунтовий моніто-
ринг осушуваних земель із метою 
розробки заходів щодо запобігання 
деградації ґрунтів. 

Обстеження сільськогосподар-
ських угідь поблизу осушувальних 
систем проводилися в Голобській 
селищній, Поповичівській, Майда-
нівській, Новомосирській та Дубів-
ській сільських радах Ковельського, 
а також Заболотівській селищній, 
Гутянській і Заліській сільських ра-
дах Ратнівського районів на загаль-
ній площі 9090 га. 

За результатами наукових до-
сліджень встановлено, що ґрунти 
обстежених сільськогосподарських 
угідь Ковельського району згідно 
зі зведеною бальною оцінкою ма-
ють середню якість та відносяться 
до п’ятого класу з десяти градацій. 
Ґрунти сільськогосподарських угідь 
Ратнівського району відносяться до 
шостого класу і є менш родючими 
порівняно з попередніми. Особливо 
це стосується пасовищ, які характе-
ризуються найнижчими агрохіміч-
ними показниками.

Аналіз еколого-агрохімічних 
показників досліджених терито-
рій свідчить, що на значній частині 
осушувальних систем для ґрунтів 
характерна низька забезпеченість 
основними поживними елементами 
(мінеральними сполуками азоту, 
рухомими сполуками фосфору й ка-
лію). Низькою є їхня забезпеченість 
і мікроелементами, у першу чергу 
сполуками міді та цинку.  Переваж-
на більшість земель Ратнівського 
району через підвищену кислотність 
потребує проведення вапнування. 
У зв’язку з неналежним функці-
онуванням осушувальних мереж 
більшість ґрунтів характеризується 
незадовільними водним режимом 
та агрофізичними властивостями, 
спостерігається переущільнення, 
підтоплення та пересушення тери-
торій. Водночас, дослідженнями 
було встановлено відсутність небез-
печних рівнів радіонуклідів та важ-
ких металів, що дозволяє розвивати 
екологічні напрямки землеробства.

Результати проведеного ґрун-
тового моніторингу свідчать, що 
для  раціонального використання 
осушуваних земель необхідно про-
водити реконструкцію наявних ме-
ліоративних систем з обов’язковим 
урахуванням екологічних наслідків. 
На окремих ділянках слід застосову-
вати ґрунтозахисний обробіток для 
покращення структури та водного 
режиму ґрунтів.  Майже вся терито-
рія потребує впровадження віднов-
лювальних систем удобрення, які 
передбачають максимальне застосу-
вання органічних добрив, місцевих 

сировинних ресурсів, стимуляторів 
росту рослин та біопрепаратів.  На 
особливо збіднених ґрунтах існує 
потреба в застосуванні підвищених 
норм мінеральних та мікродобрив. 

На підставі оброблених даних 
виготовлено агрохімічні картогра-
ми та розроблено 301 агрохімічний 
паспорт. Ці матеріали передані в ор-
гани самоврядування вказаних на-
селених пунктів для використання 
мешканцями громад та формування 
перспективних планів розвитку цих 
територій.   

З метою підвищення рівня знань 
населення, передусім фермерів та 
агропідприємств, у рамках проек-
ту розроблено та видано брошуру 
«Рекомендації щодо ефективного 
використання осушуваних земель». 
Публікація містить корисну та при-
кладну інформацію щодо основних 
понять раціонального використан-
ня ґрунтів, оптимізації їх агроре-
сурсного потенціалу, вибору прі-
оритетів у способі використання 
власних паїв на осушуваних  землях 
за інтенсивною, екстенсивною чи 
органічною системою землеробства, 
розроблення власних схем сівозмін. 
Вона призначена мешканцям сіль-
ських територій для розроблення 
індивідуальних заходів господарю-
вання на відновлених осушуваль-
них системах. Консультування щодо 
практичного застосування рекомен-
дацій здійснювалося на семінарах, 
які  протягом липня–вересня 2015 
року пройшли в усіх 8 сільських на-
селених пунктах Ковельського та 
Ратнівського районів, охоплених 
проектом. У подальшому рекомен-
дації будуть розповсюджуватися під 
час проведення інших публічних за-
ходів у рамках проекту та в інших 
заходах на сільськогосподарську 
тематику, що відбуватимуться в об-
ласті. 

28 листопада — День пам’яті жертв 
голодоморів в Україні 

З метою гідного вшанування 
пам’яті жертв голодоморів в 

Україні в Луцьку відбудуться скор-
ботні заходи. Відповідне розпоря-
дження підписав Луцький міський 
голова Микола Романюк. 

Цього дня на приміщеннях 
галузевих підприємств, установ, 
організацій міста буде вивішено 
Державний Прапор України зі 
скорботною стрічкою. Керівникам 
підприємств та установ міста ре-
комендовано утриматися від про-
ведення 28 листопада цього року 
розважальних заходів. Також за-
боронено звучання розважальних 
мелодій на ринках міста, у закла-
дах ресторанного господарства та 
на території історико-культурного 
заповідника «Старий Луцьк».

Щоб вшанувати пам’ять без-
невинних жертв голодоморів, у 
суботу, 28 листопада, о 15-й годині 

на Театральному майдані в Луцьку 
розпочнеться скорботна хода, яка 
завершиться мітингом-реквіємом 
на Замковій площі. Буде оголошено 
хвилину мовчання. Після цього від-
будеться акція «Запали свічку!».

Під час проведення скорбот-
ної ходи та панахиди за загиблими 
від голодоморів буде зупинено рух 
транспорту через Братський міст, 
на вулицях Данила Галицького, 
Братковського, Замковій площі.

Також цього дня в бібліотеці-
філії № 3 Луцької міської централі-
зованої бібліотечної системи буде 
організовано тематичну експози-
цію архівних документів.

Запрошуємо лучан долучитися 
до скорботних заходів, що відбува-
тимуться в нашому місті, та запа-
лити о 16.00 свічки на підвіконнях 
своїх осель у пам’ять про мільйони 
втрачених життів. 

 ДОВІДКА 

Реалізація проекту «Відновлення 
меліоративної мережі для сприяння 
економічного зростання сільських 
територій Волинської області» 
здійснюється з вересня 2014 по 
вересень 2016 року. Його осно-
вним компонентом є очищення 240 
кілометрів каналів у 8 населених 
пунктах Ковельського і Ратнівського 
районів. Відновлення інфраструкту-
ри меліоративної мережі дозволить 
мінімізувати ризики затоплення та 
підтоплення сільськогосподарських 
земель, використати під землероб-
ство додаткові площі, підвищити 
родючість ґрунтів та збирати вищі 
урожаї. У кінцевому результаті 
реалізація проекту за фінансової 
підтримки ЄС покликана стати 
реальним та вагомим внеском у  
підвищення якості життя населення 
сільських територій Волинській 
області.

Проект фінансується 
Європейським Союзом


