
У Луцьку відбувся Міжнародний се-
мінар «Шляхи підвищення ефектив-
ності використання меліорованих 
земель у Волинській області». Захід 
ініціював проект ЄС «Відновлення 
меліоративної мережі для еконо-
мічного зростання сільських тери-
торій Волинської області». Учас-
ники семінару обговорили шляхи 
підвищення соціально-економіч-
ного розвитку сільських територій 
через ефективне використання 
осушуваних земель сільськогоспо-
дарського призначення.

«Ефективність сільськогоспо-
дарського виробництва суттєво за-
лежить від природно-кліматичних 
умов. Не останню роль у цьому ві-
діграє проведення меліоративних 
робіт, зокрема осушення земель 
у зоні надмірного зволоження. У 
Волинській області 38% загальної 
площі сільгоспугідь є також осуше-
ними землями, внаслідок проведе-
них у другій половині XX століття 
масштабних меліоративних заходів, 
— розповіла під час заходу Ната-

лія Кролік, заступник начальника 
управління міжнародного співро-
бітництва та Європейської інтегра-
ції облдержадміністрації. — Але в 
останні десятиріччя роботи щодо 
обслуговування меліоративної ме-
режі не здійснювалися, і наразі 
більшість мережі не виконує своїх 
функцій. Канали замулилися та за-
росли деревами, чагарником, тра-
вою. Завдяки проекту ЄС ситуація 
покращується. Реалізація проекту 
дасть змогу вирішити ці проблеми у 
8 селах Ковельського та Ратнівського 
районів, що стане значним внеском 
у підвищення якості життя населен-
ня сільських територій Волинської 
області».

Під час семінару проект ЄС щодо 
відновлення меліоративної мережі 
у Волинській області презентував 
результати своєї роботи у вересні 
2014 — лютому 2016 року. За цей час 
проект очистив та відновив понад 
85 км меліоративних каналів, про-
вів 8 практичних семінарів із питань 
ефективних технологій використан-
ня осушених земель для власників 

фермерських господарств та 20 уро-
ків із питань бережливого ставлення 
до меліоративних споруд у загаль-
ноосвітніх школах Ковельського та 
Ратнівського районів Волині. Також 
команда проекту представила ре-
зультати агрохімічних, ґрунтознав-
чих та гідрогеолого-меліоративних 
досліджень, проведених у рамках 
проекту. 

Захід відвідали іноземні екс-
перти, які ознайомили учасників із 
особливостями управління осушу-
вальними системами в Нідерландах 
та Республіці Білорусь. У семінарі 
взяли участь представники органів 
місцевого самоврядування області, 
структурних підрозділів обласної 
державної адміністрації, територі-
альних управлінь, спеціалізованих 
наукових інституцій, вищих на-
вчальних закладів. Важливим ре-
зультатом їхньої роботи стало ухва-
лення Декларації щодо шляхів 
підвищення соціально-економічно-
го розвитку сільських територій че-
рез ефективне використання осушу-
ваних земель.

Для отримання додаткової ін-
формації про проект, будь ласка, 
звертайтесь до пані Ірини Дубняк, 
асистента проекту ЄС «Відновлення 
меліоративної мережі для сприяння 
економічного зростання сільських 
територій у Волинській області»: тел. 
+38 050-67-88-010, e-mail: pumba24@
mail.ru. 

Довідкова інформація. Про-
ект ЄС «Відновлення меліоративної 
мережі для сприяння економічно-
го зростання сільських територій у 
Волинській області» реалізується у 
рамках Програми ЄС «Підтримка 
політики регіонального розвитку в 
Україні». Сума фінансування про-
екту складає 1,5 млн євро. Проект 
триватиме до вересня 2016 року. Ко-
ординатором проекту є Управління 
міжнародного співробітництва та 
європейської інтеграції Волинської 
ОДА. Більш детально про про-
ект можна дізнатися на сайті www.
amelvolyn.com.ua.

Події
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На стільки мільйонів доларів у 2015 р. збіль-
шився товарообіг між Україною та ОАЕ. Як 
повідомляє Мінагрополітики, експорт Укра-
їни до ОАЕ у 2015 році становив 134 млн 
дол., імпорт — 7 млн дол. Основна частка 
експорту припадала на олію — 48 млн дол.

Євросоюз фінансує роботи з 
меліорації земель на Волині

Савченко готується до 
сухого голодування
Українська бранка Надія Савченко готу-
ється до сухого голодування — вона вже 
не їсть півтора місяця. Про це розпові-
ла її сестра Віра. Якщо після винесення 
вироку Москва не віддасть її Україні, 
Надія відмовиться і від води. Подавати 
апеляцію на рішення, яке винесе суд у 
Донецьку Ростовської області, Надія не 
збирається. Коли саме оголосять вирок, 
стане відомо за декілька днів. 

У Росії санітар жорстоко побив 
92-річного ветерана
Колишній розвідник ліг в медичний заклад російського міста 
Красноуральска з інсультом. Після виписки рідні виявили на 
його тілі синці. Тоді-то ветеран і розповів їм про страшний 
день, коли він поскаржився медперсоналу на задуху в кімна-
ті. Скарги літнього чоловіка розлютили одного з медбратів, 
який і застосував силу до нещасного. Фронтовик отримав 
кілька ударів в обличчя і груди, а потім навіть впав на підлогу. 
Колеги агресивного санітара дізналися про те, що трапилося, 
але постаралися «зам’яти» справу.

На Волині вкотре відбулися випробування 
мисливських собак

Львів перетворився на шахове місто

Великий бізнес залишатиме у волинській 
скарбниці щомісяця 30 млн грн податків   

Чоловік обстріляв пологовий будинок, 
дізнавшись про зраду дружини

Сміливі школярі 
заспівали гімн 
України в 
окупованому 
Луганську

У вольєрі поблизу с. Усічі Луць-
кого району пройшли обласні 

випробування мисливських собак 
різних мисливських порід із під-
садного кабана.

— Загалом відбулося 11 оди-
ночних і парних пусків, — роз-
повідає голова ВОО ФМСУ Ігор 
Жмурко, який також привіз на ви-
пробування чотирьох ягдтер’єрів. 
— Тож і власникам собак, і гляда-
чам було цікаво поспостерігати за 
роботою чотирилапих мисливців.

Цей вольєр — один із най-
складніших в Україні. До того ж, 
напередодні його власник провів 
очистку сухостою і на території 
утворилося чимало куп хмизу, що, 
вочевидь, також додало «драйву». 
Не всім лайкам та ягдтер’єрам вда-
валося вийти навіть на слід диких 
свиней, а ті, кому пощастило, бу-
вало, одразу ж і губили прудких 

Борьку та Машку. З найбільш при-
ставучими усичівські «дзіки» вели 
навіть справжні «гладіаторські 
бої». Найкращі результати про-
демонстрували західносибірські 
лайки. Випробування проводив 
експерт національної категорії Ві-
ктор Дрокін.

Сергій ЦЮРИЦЬ

У Львові стартував чемпіонат на 
звання найкращої шахістки 

світу. За цей титул упродовж двох 
тижнів боротимуться львів’янка 
Марічка Музичук та китаянка Хоу 
Іфань.

Шахову тематику на 18 днів 
підхопили ресторани, театри, кафе 
та навіть громадський транспорт 
міста. На два тижні місто зміни-
ло логотип — тепер на місці ста-
ровинних веж — шахові фігури. 
Шахи усюди, навіть у приймальні 
міського голови. Будь-хто у віль-
ний час може зіграти тут партію і 
отримати пораду від міського го-
лови. Місцеві аматори пересува-

ють фігури на шахівниці не надто 
впевнено, та й правила згадують 
лише під час гри.

Окрім шахових цукерок, у міс-
ті громадський транспорт їздить 
із прапорцями чемпіонату, а ще в 
центрі міста встановлять екран, 
аби всі охочі могли спостерігати за 
грою претенденток на звання най-
сильнішої шахістки світу. Прапор 
піднімають діти та шахова-прин-
цеса світу, львів’янка Наталя Бук-
са. За звання королеви дівчинка 
ще не бореться — надто юна. Але 
зі свого досвіду переконує — бо-
ротьба на цьому чемпіонаті буде 
запеклою.

Уже з березня 2016 року до во-
линської казни надходитиме 

10% від суми податку на прибуток, 
який сплачують великі платники 
податків, а це близько 30 млн грн 
щомісяця. Питання початку ро-
боти офісу великих платників по-
датків обговорили учасники опе-
ративної наради, що відбулася 29 
лютого.

Керівник Луцького управління 
ОДПІ з обслуговування великих 
платників податків у Волинській 
області Віктор Дячук розповів, що 
вже отримано лист  за підписом го-
лови Державної фіскальної служби 
України Романа Насірова про те, 
що великі платники податків мо-
жуть сплачувати податок за місцем 
фактичного знаходження.

— Отримавши відповідне під-
твердження від керівництва фіс-
кальної служби, працівники офісу 
повідомили всім великим платни-
кам податків про зміни — уже з 
березня вони зможуть виконувати 
свої фінансові зобов’язання перед 
державою в місті Луцьку. Також 
повідомлені і рівненські великі біз-

нес-структури, — розповів Віктор 
Дячук.

Варто наголосити, що Луцьке 
відділення з обслуговування вели-
ких платників податків створене 
для обслуговування Волинських та 
Рівненських великих платників.

— Відтак, для кожного вели-
кого платника податку створять 
окремий спеціалізований рахунок, 
— продовжив представник фіс-
кальної служби. — Номер рахун-
ку повідомлять кожному респон-
дентові індивідуально. Сплаченні 
кошти розділятимуть: 90% — до 
Держбюджету, 10% залишаться на 
Волині та поповнять обласний бю-
джет. Робота офісу налагоджуєть-
ся, контактуємо з керівниками та 
фінансистами підприємств. Мак-
симально намагаємося сприяти 
їхній роботі.

Володимир Гунчик висловив 
сподівання, що робота щодо від-
криття офісу великих платників 
податків, яка проводилася протя-
гом трьох місяців, успішно завер-
шиться та дасть хороші результа-
ти.

28 лютого, ввечері, в Камчат-
ському краї РФ у місті Єлізо-

во 25-річний місцевий житель, ді-
знавшись про зраду своєї вагітної 
дружини, прийшов до пологового 
будинку, де вона перебувала, і від-
крив стрілянину по будівлі з пнев-
матичного пістолета.

Саме такий метод обрав май-
бутній батько для того, щоб розі-
братися з невірною дружиною. 
Про це стало відомо після того, як 
в місцеву поліцію подзвонили спів-
робітники медустанови. На щастя, 
ніхто з породіль і медперсоналу не 

постраждав, повідомляє Informing.
Відзначимо, що порушника 

спокою затримали правоохорон-
ці,  які прибули на виклик. Вони ж 
з’ясували, що пневматичний пісто-
лет. з якого велася стрілянина, за-
реєстрований на горе-стрілка.

За словами самого затрима-
ного, який був п’яним, пістолет 
після стрілянини він викинув. Як 
розповів чоловік, зробивши три 
постріли, він повернувся, щоб за-
брати дві гільзи, а третю знайшли 
вже поліцейські. У результаті стрі-
лянини була пошкоджена будівля.

У так званій «ЛНР» школярі 
влаштували дитячий спро-

тив. В одному з місцевих тор-
гових центрів старшокласники 
скандували «Слава Україні», а 
потім почали співати україн-
ський гімн. На місце події від-
разу прибули «правоохоронці». 
Вони оточили торговий центр і 
вивели звідти підлітків.

«Батькам дітей повернули 
під розписку після відповідної 
роз’яснювальної роботи», — 
розповіло джерело у так званих 
«силових органах «ЛНР».

За його словами, аби прихо-
вати цей інцидент так звана вла-
да заявила про «навчальну опе-
рацію зі звільнення заручників».

До слова, нещодавно в оку-
пованому Донецьку так звана 
«поліція «ДНР» затримала чо-
тирьох школярів, які намагалися 
зняти з будівель прапори псев-
дореспубліки. На хлопчиків до-
несли місцеві жителі.

За рік «Волиньгаз» інвестував у безпеку 
газопостачання понад 20 мільйонів гривень

Кошти, які ПАТ «Волиньгаз» ви-
діляє на фінансування інвести-

ційної програми, насамперед спря-
мовуються на підтримку в робочому 
стані державних газорозподільних  
мереж та на виконання заходів для 
забезпечення безперебійності та 
безаварійності газопостачання.  

Минулоріч компанією було про-
ведено капітальний ремонт 8 бу-
дівель газорегуляторних пунктів,  
замінено морально застаріле та тех-
нічно непридатне запірно-регулю-
юче обладнання в ГРП та ШРП (44 
обєкти) та 24 відключаючі засувки 
на газопроводах, на 35 об’єктах про-
ведено капремонт засобів електро-
хімічного захисту. На ці роботи під-
приємство виділило близько 9 млн 
грн.

Втім, такі роботи — лише части-
на із запланованого, адже через па-
діння обсягів транспортування при-
родного газу (на 20% у порівнянні 
з 2014 роком), значно зменшилось і  
тарифна виручка підприємства, ко-
шти з якої і йдуть на фінансування 
заходів по інвестиційній програмі.

Підготовку до опалювального 
сезону 2015–1016 років та всі роботи 
з ремонту газових мереж доводило-
ся проводити в умовах найнижчо-
го рівня фінансування за всі роки. 
«Уже котрий рік ми відкладаємо 
комплексне встановлення телеме-
трії — не вистачає інвестиційних 
коштів. Однак, нам все ж вдалося 
здійснити значний обсяг робіт, аби 
забезпечити безперебійність і без-
аварійність газопостачання. Окрім 

того, товариство також придбало 
і сучасні прилади та обладнання: 
течешукачі, трасошукачі, газоаналі-
затори, а також унікальний прилад 
для внутрішньої діагностики труб, 
за допомогою якого можна здійсню-
вати пошук не лише пошкоджень 
газопроводу, а й несанкціонованих 
«врізок», з яких здійснюються кра-
діжки газу», — розповідає перший 
заступник голови правління, голо-
вний інженер ПАТ «Волиньгаз» Сер-
гій Галянт.

Також у рамках інвестпрограми 
в 2015 році ПАТ «Волиньгаз» витра-
тило понад 7 млн грн на закупівлю 
лічильників та комплектуючого об-
ладнання для них. За ці кошти май-
же чотирьом тисячам волинських сі-
мей було безкоштовно встановлено 
прилади обліку газу. 

Довідка: «Волиньгаз» забезпечує 
природним газом понад 238 тисяч 
сімей волинян. Рівень газифікації 
області природним газом складає 
67,6%, або 10 міст, 16 селищ міського 
типу та 637 сіл.  Приладами обліку 
оснащено понад 79% споживачів. На 
1 січня 2016 року у Волинській об-
ласті експлуатується 7 662,7 км роз-
подільних газопроводів.  


