
26 листопада 2015 року, після 
завершення першої сесії облас-
ної ради 7-го скликання голова 
облдержадміністрацій Володи-
мир Гунчик дав коротку прес-
конференцію для представників 
засобів масової інформації. Запро-
сили до спілкування медіа задля 
того, аби розставити всі крапки над 
«і» щодо заяви народного депутата 
Ігоря Гузя. Щоправда, журналісти, 
спілкуючись із Володимиром Гун-
чиком, не обмежилися виключно 
однією темою.

— Ситуація доволі банальна, 
— наголосив Володимир Петрович 
у вступному слові. — «Народний 
фронт» програв під час виборів на 
всіх фронтах. Разом із тим — під-
ставив «Блок Петра Порошенка». 
Останньою краплею стала ситуація 
в Любомльському районі, де, зва-
жаючи на особисте прохання Ігоря 
Гузя, першим у списку «Блоку Петра 
Порошенка — «Солідарності» по-
ставили Ігоря Торбу. Хоча ми одразу 
чітко розуміли, що ця кандидатура 
навряд чи була прохідною, коли б 
мова йшла про округ.

Після виборів Ігор Гузь узявся 
вимагати, саме вимагати від мене, 
щоби Торба був головою районної 
ради. Ми вели довготривалі перего-
вори, аналізували ситуацію. Аж ніяк 
обставини не складалися так, щоб 
Торбу обрали головою. Але, скажу 
чесно, голова облдержадміністрації 
прохав усіх, кого міг, аби таки під-
тримали кандидатуру Ігоря Торби.

Також попросив Ігоря Гузя ви-
їхати в Любомльський район та 
поспілкуватися з моїм радником 
Миколою Пархомуком та вже депу-
татом 7-го скликання Володимиром 
Дибелем. Така зустріч відбулася. 
Наскільки володію інформацією, 
сторони поспілкувалися на досить 
високих тонах. У результаті нардеп 
Гузь приїхав до мене й заявив, що 
оголошує… війну. Наголосив, що 
першим кроком буде виступ на сесії 
Верховної Ради. Через тиждень — 
заява з парламентської трибуни.

Мені дуже неприємно, що на-
родний депутат так вчинив… Хоча я 
уважно перечитав усі його зауважен-
ня. Здивований, як можна говорити 
про невиконання бюджету, коли пе-
ревиконання становить 167%. Це — 
один із кращих показників в Україні. 

Цього року ми отримали додаткових 
400 мільйонів до зведеного обласно-
го бюджету.

— Володимире Петровичу, ви 
наголосили, що «Народний фронт» 
програв на всіх фронтах. Що мали 
на увазі?

— До обласної ради з десяти по-
трапив лише один — Михайло Бе-
галь із Ратного. Хоча позиціювати 
його з «Народним фронтом» — не 
зовсім правильно. Решта кандидатів 
не дали позитивного результату. Те-
пер шкодую, що тоді послухав.

— Скажіть, чому сьогодні депу-
тати БПП залишили сесійну залу, 
про що говорив голова обласної 
ради Ігор Палиця?

— Фракція залишила сесію? Ці-
каво. Фракція, як і всі, завершила 
сесію. Виняток — Валерій Діброва, 
котрий поїхав раніше з особистих 
причин. Ми працювали впродовж 
усього засідання й не залишали зали. 
Фракція має намір активно працю-
вати. Ми висловили свою позицію 
щодо голови обласної ради, його за-
ступників. Можливо, новообраних 
депутатів збентежило, що фракція 
зайшла до зали після перерви, за-
пізнившись на кілька хвилин, бо 
мали нараду. Так, ми зайшли після 
перерви, коли Олександр Пирожик 
уже доповідав. Але ми не виходили 
принципово та не залишали залу. 
Можливо, Ігор Палиця не зовсім 
зрозумів ситуацію. Адже який сенс 
фракції залишати сесію? У такий 
спосіб показати неповагу до своїх 

колег? Ні. Голосуй, як вважаєш за 
потрібне — от і все! Висловлюй свою 
думку!

— Чому ваша фракція не брала 
участі в умовному розподілі посад 
заступників голови обласної ради?

— Ми порадилися й вирішили: 
у фракції серед депутатів — голо-
ва облдержадміністрації, який несе 
левову частину відповідальності за 
виконавчу гілку влади. Зійшлися, 
що цього цілком достатньо. Ми ж 
претендували на посаду голови об-
ласної ради. Тому й не пропонували 
свої кандидатури на посади заступ-
ників.

— Це друга частина війни про-
ти вас. Ходили чутки про ймовірну 
відставку. Той же Ігор Гузь писав, 
що на Волині варто очікувати сер-
йозних змін. Думаю, він говорив 
про вашу відставку. Казав, що 
щось знає. Що скажете з цього при-
воду?

— Право призначати голову 
облдержадміністрації та звільняти 
його має лише Президент. А бажан-
ня попіаритися у соціальних мере-
жах Ігор Володимирович демон-
стрував уже не раз… Я ж ставлюся 
до таких речей спокійно. Але не пра-
во Гузя мене призначати чи звільня-
ти. Якщо Президент вирішить, що 
я маю залишити цю посаду або ж 
працювати на іншій, будучи люди-
ною команди, волю глави держави 
виконаю. Мені таких пропозицій не 
надходило.

Наталія ПРОЩУК
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Від синових ударів мати 
потрапила в лікарню
У Маневицьку районну лікарню госпіталізували 60-річну 
місцеву жительку з множинними тілесними ушкодженнями.
Співробітники поліції встановили, що тілесні ушкодження їй 
завдав 30-річний син, який раніше вже був судимий. Після 
шести років ув’язнення чоловіка достроково звільнили. 
Замість того, щоб стати на шлях виправлення, чоловік зло-
вживав спиртними напоями та вів антиморальний спосіб 
життя. 30 листопада у стані алкогольного сп’яніння він 
побив матір. 

У Луцьку впіймали 
квартирного злодія
Спритник попався на квартирній крадіжці, а тому неза-
баром постане перед судом. Зловмисник через вікно 
проник до помешкання 54-річної лучанки та викрав 
із квартири срібні столові прибори, засоби побутової 
хімії та особистої гігієни. Загалом викрав майна майже 
на дві тисячі гривень. Жінка звернулася за допомогою 
до поліції.
Встановлено, що крадіжку скоїв 45-річний лучанин. Ви-
крадені речі вилучили. Триває досудове розслідування.

2,5
стільки мільйонів осіб з інва-
лідністю станом на сьогодні 
нараховується в Україні. Про це 
повідомив міністр соціальної 
політики України Павло Роз-
енко.
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Події

Бюджети Волині можуть поповнитися на 
1,8 млн грн від продажу землі

У Луцького міського голови буде п’ять 
заступників

Володимир Гунчик вважає, що 
Ігор Гузь, як завжди, піариться

Волиняни першого числа кожного місяця зобов’язані подавати 
показники своїх газових лічильників газовим службам області

Саме такі заходи дозволять корис-
тувачам уникнути заборгова-

ності, непорозумінь із нарахування-
ми та сплачувати лише за фактично 
використаний обсяг газу. Про це 
повідомляє прес-служба ПАТ «Во-
линьгаз».

Згідно з новим кодексом газо-
розподільних систем, затвердже-
ним Постановою НКРЕКП № 2494 
від 30.09.2015 року, споживач 
зобов’язаний щомісяця, станом на 
перше число, самостійно фіксувати 
показання приладу обліку газу та 
надавати інформацію газорозпо-

дільній компанії. Аби зафіксовані 
дані правильно відобразилися в пла-
тіжці, їх треба передавати якомога 
оперативніше — 1, 2 або 3-го числа 
місяця наступного за розрахунко-
вим.

«Якщо показання лічильни-
ка були зняті споживачем рані-
ше, наприклад 25-го числа, то при 
розрахунку суми до сплати авто-
матизована система обчислює й 
прогнозований обсяг споживання 
до кінця місяця. Тому в своїх рахун-
ках споживачі бачать нарахування, 
відмінні від поданих напередодні 
даних лічильника» — зазначив за-
ступник голови правління з обліку 
та балансів ПАТ «Волиньгаз» Андрій 
Карпомиз.

Нині волиняни мають змогу по-
давати показання лічильників кіль-
кома способами:

зареєструвавшись в «Особисто-
му кабінеті» на сайті  http://104.ua/
ua/;

зателефонувавши до Контакт-
центру за номером (0332)280-104;

написавши листа на електронну 

пошту contact@vl.104.ua;
надіславши показники лічиль-

ника СМС-повідомленням на номе-
ри: 067-364-7-104 та 050-384-7-104 
(у повідомленні необхідно вказати 
номер Особового рахунку та пока-
зання лічильника).

Споживачам варто враховува-
ти й те, що показання лічильників 
найзручніше подавати за допомогою 
сервісу «Особистий кабінет», оскіль-
ки подані в такий спосіб дані зарахо-
вуються на особовий рахунок у той 
же день, тоді як дані, що отримують 
контакт-центри, опрацьовують до-
вше. Тому, попри те, що показання 
приладів обліку від споживачів ПАТ 
«Волиньгаз» приймає до 5 числа мі-
сяця, газорозподільне підприємство 
радить сповіщати про фактичні об-
сяги споживання раніше, щоб дані 
були вчасно опрацьовані.

Якщо з якихось причин пере-
дані Вами показання не потрапили 
до особового рахунку, Ви можете 
вписати Ваші показання станом на 1 
грудня у відривний талон рахунку за 
газ. Газова компанія врахує це.

Волинян за участь у відновлювальних 
роботах у Сватові відзначили нагородами

В останньому місяці 2015 року 
на Волині заплановано провес-

ти 18 земельних аукціонів, на яких 
пропонуватимуть право оренди та 
власності на 52 ділянки державної 
та комунальної власності різного 
призначення. 

На 14 торгах планують реалі-
зувати право оренди на 1025,1 га 
земель державної власності сіль-
ськогосподарського призначення. 
Організатором цих аукціонів є 
Головне управління Держгеокада-
стру в області. Загалом інвесторам 
пропонуватимуть 35 наділів для 
ведення великотоварного сіль-
ськогосподарського виробництва 
у Любомльському, Горохівському, 
Маневицькому, Рожищенському, 

Іваничівському, Ковельському, 
Турійському, Локачинському ра-
йонах. Стартова ціна права оренди 
на всі представлені до торгів ді-
лянки становить 621,1 тис. грн.

Окрім того, на чотирьох  аук-
ціонах пропонуватимуть право 
власності та оренди на 17 земель-
них наділів комунальної власності 
в містах Нововолинськ, Ковель, 
Ківерці, а також у селищі Стара 
Вижва. Організовують ці торги 
місцеві ради. Загальна площа за-
пропонованих потенційним по-
купцям ділянок становить 1,97 га, 
призначені вони для ведення під-
приємницької діяльності. Старто-
ва ціна становить 1,1 млн грн.

У вівторок члени депутатської 
комісії розглянули питання 

про затвердження заступників 
міського голови з питань діяль-
ності виконавчих органів міської 
ради. 

Міський голова Микола Рома-
нюк запропонував на посаду пер-
шого заступника міського голови 
з питань діяльності виконавчих 
органів міської ради Яковлева Та-
раса Володимировича, заступника 
міського голови з питань діяль-
ності виконавчих органів міської 
ради Григоренка Сергія Анатолі-
йовича, заступника міського голо-
ви з питань діяльності виконавчих 
органів міської ради Гончарука 
Богдана Олександровича, заступ-
ника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 
міської ради Моклицю Юрія Во-
лодимировича та заступника місь-
кого голови з питань діяльності 
виконавчих органів міської ради, 
керуючого справами виконкому 
Вербича Юрія Григоровича. Члени 
комісії одноголосно підтримали 
всіх п’ятьох кандидатів. 

На комісії також було обгово-
рено та підтримано чисельність і 
персональний склад виконавчого 
комітету Луцької міської ради. У 
виконкомі, як і раніше, буде пра-
цювати 19 осіб.

Члени комісії також підтри-
мали проект рішення про затвер-
дження плану діяльності з підго-
товки проектів регуляторних актів 
на 2016 рік.

На регіональному рівні відзна-
чили будівельників-героїв, 

котрі не побоялися поїхати на 
схід України та допомогти в про-
веденні будівельно-відновлюваль-
них робіт у домівках звичайних 
мешканців м. Сватове Луганської 
області. Нагадаємо, 29–30 жовтня 
цього року в місті сталося «НП»: 
внаслідок пожежі стався вибух на 
складах військових боєприпасів, 
що розташовувались у населеному 
пункті.

Голова обласної державної 
адміністрації Володимир Гунчик 
особисто вручив подяки праців-
никам декількох будівельних під-
приємств області, серед яких, зо-
крема, ТзОВ «Житлобуд-2», ПАТ 
«Луцьксантехмонтаж № 536»,  
спільнe українсько-польськe 
підприємствo ТзОВ «Шинака-
Україна» та ТзОВ «Луцьккомун-
буд».

За високий професіоналізм і 
самовіддану працю подяками го-
лови обласної державної адміні-
страції нагороджено працівників 
зазначених вище будівельних ор-
ганізацій, а також водія приватно-
го підприємця-перевізника Юрія 
Михайлюка — Романа Васильчука 
та головного спеціаліста технічно-
го відділу управління житлово-ко-
мунального господарства облдер-
жадміністрації Василя Венського, 
котрий, власне, очолював брига-
ду будівельників та координував 
їхню діяльність.

Зі свого боку Василь Венський 
передав Володимирові Гунчику 
подяку Сватівської територіальної 
громади за підтримку та величез-
ну допомогу у відновленні інфра-
структури м. Сватове.

Окрім цього, нещодавно по-
повнилася «колекція» волинських 
державних нагород. Так, відповід-
но до Указу Президента України, 
краянам присвоєно почесні зван-

ня: 
«Заслужений працівник освіти 

України» — директорові держав-
ного професійно-технічного  за-
кладу «Луцьке вище професійне 
училище будівництва та архітек-
тури» Ростиславу Собуцькому;

«Заслужений діяч мистецтв 
України» — художньому керівни-
ку та диригенту духового оркестру 
Волинського державного учи-
лища культури і мистецтв імені 
І. Ф. Стравінського Миколі Чор-
ному;

«Заслужений працівник куль-
тури України» — керівникові 
народного аматорського хору 
«Дзвони» Горохівського районно-
го народного дому «Просвіта», са-
модіяльному композитору Петру 
Старушику;

«Заслужений працівник сіль-
ського господарства України» 
— директорові сільськогосподар-
ського товариства з обмеженою 
відповідальністю «Лище» Луцько-
го району Святославу Карбовсько-
му.

Щодо оператора машинного 
доїння сільськогосподарського 
приватного підприємства «Рать» 
Луцького району Галини Савчук, 
то її за багаторічну самовіддану 
працю нагороджено Орденом кня-
гині Ольги ІІІ ступеня.

Голова Волинської облдержадміністрації прокоментував заяву депутата 
Гузя в парламенті


