
Партнери проекту з Любліна, 
Волновахи та Новомосковська 
приїхали в обласний центр Волині, 
аби обговорити найважливіші мо-
менти співпраці та розповісти про 
напрацювання в рамках допомоги 
вимушеним переселенцям із Доне-
цької та Луганської областей. 

Зустріч відбулася за участі гене-
рального консула Республіки Поль-
ща в Луцьку Беати Бживчи, голови 
правління Благодійного фонду «Во-
линь-2014» Петра Пилипюка, керів-
ника Фундації духовної культури 
пограниччя, члена ради програми 
«Разом з Україною» отця Стефана 
Батруха, голови фонду «Європей-
ських дій зустрічей фундації «Новий 
Став» Міхала Вуйціка, віце-прези-
дента Люблінського клубу бізнесу, 
голови програми «Разом з Украї-
ною», фундатора БФ «Волинь-2014» 
Богдана Лукасіка, виконавчого ди-
ректора БФ «Волинь-2014» Володи-
мира Кривовича та волонтерів з Но-
вомосковська та Волновахи. 

Голова правління БФ «Во-
линь-2014» Петро Пилипюк наго-
лосив, що істина «друг пізнається в 
біді» стала для України неочікува-
ною через дії північного сусіда. «Він 
до нас прийшов, як агресор, а Поль-
ща простягнула руку допомоги», — 
підкреслив Петро Пилипюк.

Як керівник групи компаній 
«Модерн-Експо» та відомий бізнес-
мен, він розповів, що не міг стояти 
осторонь подій, які відбувалися на 
сході нашої держави. Тому разом з 
однодумцями у вересні 2014 року 
заснував благодійний фонд «Во-
линь-2014». 

«Сьогодні ми не чекаємо на під-
тримку влади, а працюємо самі. 
Низький уклін волонтерам, які ро-
блять величезний подвиг, залучаю-
чи з людей тисячі гривень. Бізнесу 
простіше, бо є ресурсна база. Бізнес 
повинен займатися бізнесом: ство-
рювати робочі місця, виробляти 
продукцію, платити податки. А по-
датків повинно бути стільки, щоб 
було достатньо утримувати армію, 
а не щоб волонтери збирали гроші. 
Я дуже радий, що в нас виявилося 
багато небайдужих людей. Усі вони 
стали в один ряд, щоб протистояти 
цій війні. Волинь традиційно робила 
бізнес із нашими сусідами поляками. 
20 років тому я познайомився з Бог-

даном Лукасіком. Тоді в Любліні ми 
здійснювали закупівлю торгівель-
ного обладнання. Потім зрозуміли, 
що можемо робити спільний бізнес 
і вирішили будувати виробничі під-
приємства. Сьогодні на нашому під-
приємстві тільки в Луцьку працює 
1700 людей. Є ще завод у Верхньод-
ніпровську на Дніпропетровщині. 
Це говорить про те, що ми можемо 
разом робити успішний бізнес. Це 
серйозний індикатор для інших біз-
несменів і сигнал, що з українцями 
можна робити спільний бізнес. Сьо-
годні в Європі ми входимо в п’ятірку 
відомих компаній, які займаються 
виробництвом торгівельного облад-
нання. І, окрім цього, маємо змогу 
займатися благодійництвом. 

Нам дуже приємно, що наш 
фонд вийшов на національний та 
міжнародний рівень і сьогодні є роз-
порядниками коштів Польського 
уряду. Це свідчить про те, що нас ви-
знають у Європі», — наголосив Пе-
тро Пилипюк. 

У свою чергу, Стефан Батрух 
розповів, що думка про допомогу 
Україні виникла в нього відразу піс-
ля перших жертв Революції Гідності. 
«Ті люди віддали найцінніше — своє 
життя. Ми відчуваємо своєрідний 
борг перед ними. Вони знайшли в 
собі силу та мужність, щоб настави-
ти свої груди задля захисту інших, у 
тому числі й мене». І додав: «Ми зро-

зуміли, що потреб і викликів для до-
помоги є дуже багато, а поодинці їх 
реалізувати неможливо. Тоді й вирі-
шили об’єднатися в команду. Проект 
«Разом із Україною» — це репетиція. 
Ми не мали великого досвіду щодо 
співпраці в таких масштабах. Спо-
чатку були помилки і я мав сумніви 
щодо його реалізації. Але завдяки 
спільним зусиллям усіх партнерів 
ми все зробили ефективно. 

У рамках українсько-польської 
програми було реалізовано декіль-
ка напрямків щодо допомоги ви-
мушеним переселенцям: діяли літні 
табори для дітей, родини забезпе-
чувалися побутовою технікою, про-
дуктовими наборами, побутовою 
хімією та медикаментами, ФАПи 
та місця тимчасового перебування 
переселенців отримали нове облад-
нання, а всі охочі громадяни — пси-
хологічну допомогу. 

Насамкінець Богдан Лукасік у 
розмові з журналістами повідомив 
приємну новину. Після завершення 
проекту «Разом із Україною» уряд 
Польщі вирішив виділити кошти 
на новий проект щодо підтримки 
вимушених переселенців. Він буде 
спрямований на закупівлю продук-
тів харчування та побутової хімії, а 
також необхідного обладнання для 
утеплення будинків та квартир, щоб 
люди ефективно підготувалися до 
зими. 

 Відомості.інфо

№48 (790) 

10 - 16 грудня 2015 року

http://www.vidomosti.info/

У Раді хочуть заборонити 
торгівлю з окупованим Кримом
У Верховній Раді зареєстровано законопроект «Про тим-
часово окуповану територію України». Про це на своїй сто-
рінці в Facebook написала віце-спікер парламенту Оксана 
Сироїд.
Цей законопроект пропонує заборонити постачання на оку-
повані території паливно-енергетичних ресурсів та води. За 
словами Сироїд, це означає, що Україна не зможе постачати, 
наприклад, електроенергію до Криму. Також він забороняє 
ввезення вантажів (товарів) із окупованих територій, крім 
особистих речей громадян. 

Янукович хоче повернутися в 
політику
«Хочу повернутися в політику. Я сьогодні... Те, що в 
моїх силах, я роблю все. По-перше, багато допомагаю 
людям, яких переслідують в Україні, які вже виїхали, 
припустимо, за межі України. І не тільки в Росію. У Росії, 
само собою, підтримую з ними зв’язок. Чим можу, тим і 
допомагаю», — розповів Янукович у інтерв’ю «РИА «Но-
вости». Він повідомив, що підтримує зв’язки з чинними 
українськими політиками: «Багато з них сьогодні вже не 
так соромляться і не так бояться, як це було, умовно ка-
жучи, рік тому. Вони вже комфортно себе почувають».

11
стільки млрд грн досі не спла-
чені в бюджет України Ігорем 
Коломойським. Про це повідо-
мила народний депутат Ганна 
Гопко.

5

Події

У лучанки виявили кота, хворого на сказ

Обласна рада Волині виступає за зняття 
обвинувачення в дезертирстві з бійців 
51-ї ОМБР 

У Волинській обласній раді створено нові 
фракції 

Поляки та українці об’єдналися 
навколо проблем переселенців

Управління ветеринарної меди-
цини проводить вакцинацію 

всіх домашніх тварин у районі, де 
був вилучений кіт.

Представники КП «Ласка» та 
ветеринари закликають лучан вак-
цинувати домашніх тварин, аби 
уникнути можливості їхнього за-
хворювання на сказ. Варто зазна-
чити, що це вже третій випадок 
захворювання на сказ цьогоріч.

«Рознощиками сказу є щурі та 
лисиці — вакцинація ваших до-
машніх улюбленців захистить не 
лише їхні життя, а й ваші, — по-
відомляє директор КП «Ласка» 
Богдана Новарчук. — Хочу також 
наголосити, що випадків сказу се-

ред безпритульних тварин у місті 
Луцьку не було виявлено з часу ро-
боти нашого підприємства, адже 
КП «Ласка» займається не лише 
відловом безпритульних тварин, 
а й їхньою вакцинацією. Захистіть 
ваших «братів молодших» — про-
вакцинуйте їх! Не наражайте на 
небезпеку себе і ваших рідних».

У Луцьку презентували систему для проведення електронних державних закупівель — «PROZORRO»

7 грудня з ініціативи Управління 
охорони здоров’я Волинської 

ОДА було проведено презентацію 
революційної системи для прове-
дення електронних державних заку-
півель — «ProZorro». Представники 
ГО «Transparancy International» (ад-
міністратори системи «ProZorro») 
уже зараз пропонують волинським 

чиновникам перейти на електронні 
закупівлі, не чекаючи ухвалення всіх 
необхідних законів. 

Станом на сьогодні держзаку-
півлі — це паперові процедури, ви-
значені низкою законодавчих актів. 
Революційна система електронних 
державних закупівель «ProZorro», 
яку представили старший аналітик 

ГО «Transparancy International»  Ві-
ктор Нестуля та керівник відділу 
розвитку державних закупівель 
майданчику закупівель «Prom.ua» 
Андрій Баришполь, має ряд переваг: 
одна з головних — система мінімізує 
людський фактор під час державних 
закупівель, а отже — зменшує ризи-
ки корупції. 

Суть «ProZorro» полягає в повній 
відкритості: кожна людина може он-
лайн спостерігати за процесами про-
ведення державних закупівель. Усі 
торги проводяться на електронних 
торговельних майданчиках у мережі 
Інтернет. Учасники подають доку-
менти для пропозиції в електронно-
му вигляді. Планується, що система 
матиме автоматичний доступ до 
багатьох реєстрів документів і баз 
даних. Тобто, кількість документів, 
які потрібно надати для реєстрації 
підприємств і організацій, буде сут-
тєво зменшена. Система повністю 
нівелює суб’єктивний фактор і за-
побігає будь-яким проявам коруп-
ції, а також підвищує конкуренцію в 
держзакупівлях. Переможця торгів 

система обирає автоматично: ним 
стає учасник, який запропонував 
найнижчу ціну. Тільки після цьо-
го розкривається назва організації, 
яка перемогла, і замовник отри-
мує доступ до її пакету документів. 
Якщо з документами все гаразд, а 
пропозиція постачальника повніс-
тю відповідає вимогам замовника, 
пропозиція учасника акцептується 
і впродовж десяти днів укладається 
договір, який також розміщується 
на електронній платформі. Якщо ж 
після перевірки пакету документів 
з’ясовується, що організація не від-
повідає критеріям замовлення, про-
позицію відхиляють і розглядають 
наступного учасника.

Хоча система ProZorro працює 
в тестовому режимі, тут уже про-
ведено близько 32 тисяч тендерів з 
різною успішністю та різною сумою 
економії (станом на 07.12.15 — за-
ощадили вже 490 млн гривень). Най-
більш успішно з е-системою працює 
Міністерство оборони України.

Розробники системи «ProZorro» 
визначили основні цілі реформи:

• прозорість державних закупі-
вель;

• простота доступу для бізнесу;
• доступність для аналізу та 

контролю громадськістю;
• оперативність та ефективність 

оскарження;
• професійність закупівельни-

ків.
Як зазначив начальник управ-

ління охорони здоров’я Волинської 
ОДА Ігор Ващенюк: «Впроваджен-
ня проекту на Волині може стати 
не тільки великим кроком уперед у 
справі організації закупівель у сфері 
охорони здоров’я, а й значною еко-
номією бюджетних коштів».

 ДОВІДКА 

30 листопада 2015 року в Верховній 
Раді України зареєстровано Про-
ект Закону про публічні закупівлі 
№ 3559, згідно з яким електро-
нні державні закупівлі стануть 
загальнообов’язковими вже з 
1 серпня 2016 року.

У розважальному закладі Володимира-
Волинського поліція виявила гранату

Депутати підтримали проект 
«Про підтримку звернення 

депутатів Володимир-Волинської 
районної ради до Президента 
України, Генерального прокуро-
ра України та Володимир-Волин-
ського міського суду щодо зняття 

обвинувачення про дезертирство 
бійців 51-ї ОМБР» у новій редак-
ції, яку запропонував перший 
заступник голови обласної ради 
Олександр Пирожик. Проект під-
тримали 58 депутатів.

Нагадаємо, у вівторок сьома се-
сія Волинської облради про-

довжила свою роботу. Депутати 
визначилися, у яких фракціях 
працюватимуть. Віднині в пред-
ставницькому органі влади працю-
ватиме фракція «УКРОП», якою 
керуватиме В’ячеслав Рубльов. 
Фракція «Свобода». Керівник — 

Анатолій Вітів. Згідно з процеду-
рою, створено фракцію Радикальної 
партії, якою керуватиме Володимир 
Кучер. Також створено фракцію 
«Солідарність». Керівник — Воло-
димир Бондар. На попередньому 
засіданні свою фракцію озвучила 
партія «Батьківщина». Її очолила 
депутат Валентина Касарда.

Під час прибуття на виклик у 
приміщенні розважального 

закладу наряд поліції охорони ви-
явив предмет, схожий на бойову 
гранату.

Правоохоронці терміново ви-
кликали спеціалістів-вибухотех-
ніків та забезпечили евакуацію 
відвідувачів і персоналу з примі-
щення.

На місце події виїхали спеціа-
лісти вибухотехнічого сектору Го-
ловного управління Національної 

поліції у Волинській області, про-
вели детальний огляд місця по-
дії та встановили, що підозрілий 
предмет є навчальною гранатою 
УРГ-Н.

Відомості про вказаний факт 
внесено до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань за ст. 263 
(Незаконне поводження зі зброєю, 
бойовими припасами або вибухо-
вими речовинами) Кримінального 
кодексу України. Триває слідство.

У вівторок у Луцьку підвели підсумки українсько-польської програми «Ра-
зом з Україною» 

Це одна з реформ, на яку покладають великі надії


