
Луцький міський голова Микола 
Романюк зустрівся з депутатом 
німецького парламенту Хайнріхом 
Цертіком. Участь у розмові взяли 
заступник міського голови Ан-
дрій Киця, начальник управління 
міжнародного співробітництва та 
проектної діяльності Віра Кудряв-
цева, заступник керівника відділу 
культури Посольства Німеччини в 
Києві Даніель Ліснер та референт 
Александер Вольмерт.

Хайнріх Цертік зізнався, що в 
Луцьку вперше і йому дуже приєм-
но тут перебувати. За його словами, 
наше місто — гарне, адже встигнув 
його оглянути трішки, поспілкува-
тися зі студентами. Також він заува-
жив, що зацікавлений у поглибленні 
співпраці між Німеччиною та Украї-
ною, зокрема Луцьком та краєм Ліп-
пе.

Міський голова Микола Рома-
нюк привітав гостей у Луцьку. Він 
зазначив, що продовжується робо-
та щодо розширення міжнародного 
співробітництва. Очільник міста 
подякував усім, хто долучився до 
підписання Меморандуму про спів-
робітництво між Луцьком і краєм 
Ліппе. За його словами, напрацю-
вання зі спілкою «Мости дружби 
в Україну» переросли в щось біль-
ше. Міський голова наголосив, що 
акценти робляться на обміні сту-
дентською молоддю, співпраці між 
загальноосвітніми навчальними за-
кладами, сприянні в налагодженні 
співпраці між підприємцями. Він 

переконаний, що це є невеликим 
кроком у зближенні України та ЄС.

Звернув увагу Микола Романюк 
і на ситуацію на східних рубежах 
України. Він зауважив, що нині си-
туація загострилася, почали гинути 
наші військовослужбовці. Міський 
голова зазначив, що українці мо-
ляться за найшвидше завершення 
війни.

Хайнріх Цертік повідомив, що в 
Німеччині також зацікавлені в най-
швидшому завершенні конфлікту 
на сході України. За його словами, 
німецька влада робить кроки, аби 
протистояння було вирішене та пе-
рестали гинути люди.

Також Хайнріх Цертік розповів, 
що мав зустріч із представниками 
німецької общини краю, під час якої 
його попросили озвучити ряд пи-
тань перед Луцьким міським голо-

вою. Зокрема, він попросив у Мико-
ли Романюка сприяння у виділенні 
приміщення для товариства, щоб 
вони мали можливість зібратися. 
Ще одним питанням є встановлення 
пам’ятної дошки.

Міський голова Микола Рома-
нюк пообіцяв вивчити ці питання 
та надати допомогу в їхньому вирі-
шенні.

Німецький депутат зауважив, 
що зацікавлений у поглибленні 
співпраці між Луцьком та краєм 
Ліппе. За його словами, обмін сту-
дентами, школярами — дуже важли-
ві моменти для інтеграції України в 
європейське суспільство.

Також він звернув увагу на важ-
ливість співпраці в економічній 
сфері. За його словами, німецькі біз-
несмени зацікавлені інвестувати в 
Україну. Хайнріх Цертік наголосив, 
що це було б вигідно обом країнам. 
Він висловив ідею провести в краї 
Ліппе своєрідну презентацію інвес-
тиційного потенціалу Луцька та Во-
лині.

Депутат Бундестагу також за-
пропонував залучати на стажування 
молодих спеціалістів.

Микола Романюк схвально під-
тримав таку ідею. Він наголосив, що 
на Волині є вже приклади успішних 
німецьких інвестицій, це, зокрема, 
завод «Кромберг енд Шуберт».

Луцький міський голова наголо-
сив, що в рамках підписання мемо-
рандуму з краєм Ліппе обговорю-
валося й сприяння в економічній 
сфері.

На завершення зустрічі Микола 
Романюк запросив гостей на уро-
чисті заходи з нагоди Дня міста та 
25-ї річниці Незалежності України, 
які відбудуться в серпні.
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6,5 
Стільки мільярдів гривень Кабмін виділив 
з держбюджету на ремонт доріг. Загалом у 
2016 році на ці роботи планують залучити 
14,2 млрд грн — із держбюджету, місцевих 
бюджетів та кредитів від міжнародних 
фінансових організацій.

Луцьк активно працює в 
напрямку поглиблення співпраці 
з німецьким краєм Ліппе

Плотницький пообіцяв 
заарештувати Бойка
«При спробі перетнути кордон 
«Луганської народної республіки» Бойко  
буде негайно заарештований за двома 
причинами. По-перше, як пособник 
київських карателів, який підтримав АТО 
і геноцид нашого народу. І по-друге, як 
подільник олігарха Курченка, присутність 
якого, як і пов’язаних з ним осіб, на нашій 
території заборонена», — заявив лідер 
терористів «ЛНР» Плотницький.

Корбан залишиться під вартою до 
15 квітня
Апеляційний суд Києва вирішив залишити Геннадія Корбана 
під вартою до 15 квітня. Хоча його адвокати наполягали, що 
в нього поганий стан здоров’я, він потребує спеціального 
догляду та харчування. Однак представники прокурату-
ри заявили, що побоюються, що Корбан буде тиснути на 
свідків, якщо не залишиться під вартою. Зазначимо, раніше 
і Дніпровський суд Києва продовжив термін утримання під 
вартою члену політради партії «УКРОП» Геннадію Корбану до 
15 квітня 2016 року.

На Волині призначено регіонального 
координатора Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини

У Луцьку впіймали крадія з 
коштовностями

Від початку року у Волинській області 
відбулося 15 земельних аукціонів

Після проведення відповідно-
го конкурсу та проходження 

стажування регіональним коорди-
натором взаємодії з громадськістю 
Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини у Волин-
ській області призначено Віталія 
Єлова.

Як відомо, регіональний ко-
ординатор проводить особистий 
прийом осіб із питань порушен-
ня їхніх прав і свобод та надає їм 
первинну консультацію, а також 
здійснює моніторинг стану до-
держання конституційних прав і 
свобод людини відповідними орга-
нами державної влади та місцевого 
самоврядування, а за фактами ви-
явлених порушень прав і свобод 
громадян — ініціює перед Уповно-
важеним проведення відповідних 
перевірок.

Він також вивчає, узагальнює 
та надає Уповноваженому з прав 
людини інформацію про виявле-
ні ним порушення прав і свобод 
людини за зверненнями громадян 
України, іноземців, осіб без грома-
дянства.

Крім того, у рамках реалізації 
національного превентивного ме-
ханізму регіональний координатор 
бере участь у спільних із працівни-
ками Секретаріату Уповноважено-
го візитах до місць несвободи.

Створення мережі регіональ-
них координаторів зі зв’язків із 
громадськістю обумовлено необ-
хідністю оперативно реагувати на 
порушення прав і свобод людини 
та задля покращення реалізації 
прав людини на регіональному 
рівні, адже нерідко саме вони є чи 
не єдиними правозахисниками з 
відповідним мандатом Уповнова-
женого поза межами столиці, які 
здатні надати реальну допомогу 
людям в областях в екстремальних 
ситуаціях.

Наразі регіональним коорди-
натором Віталієм Єловим визна-

чено, що прийом громадян буде 
здійснюватися:

— щопонеділка з 15.00 до 
18.00 у приймальні  Волинської об-
ласної організації Спілки юристів 
України (м. Луцьк, вул. Словацько-
го, 30/5); 

— щосереди з 16.00 до 18.00 
у приймальні юридичної клініки 
Ad Astra Східноєвропейського на-
ціонального університету імені 
Лесі Українки (м. Луцьк, вул. Ви-
нниченка, 30, офіс 13, приміщення 
СНУ);

— в останній вівторок місяця 
з 15.00 до 17.00 у приймальні Во-
линського дистанційного центру 
з надання правової допомоги для 
жителів віддалених громад області 
через пункти доступу до інформа-
ції, які знаходяться в 19 бібліотеках 
районних центрів та міст області, з 
використанням скайп-зв’язку 

Для довідок: тел. 050-666-45-
79, e-mail:  coord.omblutsk@gmail.
com.

Крім цього, регіональним ко-
ординатором заплановано прове-
дення виїзних прийомів громадян 
за заздалегідь погодженим графі-
ком.

Нагадаємо, регіональні коор-
динатори Уповноваженого здій-
снюють свою діяльність за спри-
яння та підтримки Програми 
розвитку ООН в Україні та Між-
народного Фонду «Відроджен-
ня», у рамках підписаного з ГО 
«Асоціація українських моніторів 
дотримання прав людини в діяль-
ності правоохоронних органів» 
Меморандуму, яким передбачено 
сприяння розвитку мережі регіо-
нальних координаторів Уповнова-
женого.

Крім того, на виконання вказа-
ного завдання Офісом Омбудсмена 
була розроблена «Стратегія зміц-
нення регіональної присутності 
Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини».  

12 березня вночі до луцьких па-
трульних надійшов виклик 

про те, що на проспекті Соборнос-
ті намагається втекти грабіжник, 
який зчинив крадіжку в квартирі.

Патрульні оперативно прибули 
на місце. Була тут і Самооборона 
Волині. Правопорушник не встиг 
втекти далеко і перебував лише 
через дорогу від місця вчинення 
грабежу.

Тут його наздогнали і тримали 
небайдужі громадяни. 

Патрульні викликали слідчо-
оперативну групу. При чоловікові 
виявили ніж, а також дорогоцін-
ності й біжутерію, частину яких 
він розгубив, втікаючи.

Поліцейські повідомили, що 
31-річний раніше судимий право-
порушник уже давно перебуває в 
розшуку через багаторазові кра-
діжки. 

За інформацією, грабіжник 
знайомий з власником квартири, 
яку обікрав.

Від початку року у Волинській 
області відбулося 15 земельних 

аукціонів, на яких пропонувалося 
40 ділянок державної та комуналь-
ної власності різного призначення 
загальною площею 841,3 га. Так, на 
дев’яти  торгах реалізовано право 
оренди на 28 наділів державної 
власності сільськогосподарсько-
го призначення в Ковельському, 
Ківерцівському, Локачинському, 
Маневицькому, Ратнівському, Ста-
ровижівському та Турійському ра-
йонах області. Їхня загальна площа 
становить 684,4 га. Стартова ціна 
річної оренди — 509,3 тис. грн. 
Остаточно ж бюджети отримува-
тимуть 527,4 тис. грн щорічно від 
користувачів цих ділянок. 

На шести аукціонах інвестори 
боролися за право власності чи 
оренди 12 лотів комунальної влас-
ності загальною площею 156,9 га 

в Ковельському, Луцькому, Любе-
шівському, Турійському районах 
та місті Володимирі-Волинському. 
При стартовій ціні в 291,3 тис. грн 
вартість продажу прав власності 
та оренди зросла на 66%, до 438,8 
тис. грн.  

«Земельні торги наразі є чи не 
найпрозорішим механізмом реалі-
зації земель у нашій державі, вони 
максимально мінімізують коруп-
ційну складову та сприяють над-
ходженню додаткових коштів до 
місцевих бюджетів», — наголошує 
начальник Головного управління 
Держгеокадастру в області Василь 
Василенко. 

Таким чином, від початку року 
до скарбниць області надійшло 
966,2 тис. грн від реалізації прав 
оренди та власності на земельні ді-
лянки на конкурентних торгах.

На Волині розпочалися весняно-польові роботи

«Під урожай 2016 року посіяно 
203 тисячі гектарів озимих 

культур, що на 11 тисяч гектарів 
більше, ніж у минулому році, у тому 
числі зернових культур — на площі 
180 тисяч гектарів, що на 16 тисяч 
гектарів більше, ніж у попередньому 
році, — розповів директор департа-
менту агропромислового розвитку 
облдержадміністрації Юрій Горбен-
ко під час оперативної наради під 
керівництвом голови облдержадмі-
ністрації Володимира Гунчика. — На 
жаль, через малосприятливі погодні 
умови частина врожаю втрачена або 
пошкоджена. Тому в доброму стані 
знаходяться 70%, у задовільному — 
25%, слабкі та зріджені посіви спо-
стерігаються на 5% посівних площ. 
Згідно з попередніми підрахунками, 
господарства проведуть частковий 
підсів, а місцями й пересів озимини 
на площі близько 3 тисячі гектарів».

Окрім цього, ряд сільськогоспо-
дарських товариств уже розпочали 

посів ярих культур, зокрема вівса 
та ярої пшениці. Посів ярих куль-
тур заплановано на площі 283 тися-
чі гектарів. Очікується збільшення 
посівних площ гречки, до 2,5 тисячі 
гектарів, що на 500 гектарів більше, 
ніж у 2015 році. Також збільшено 
посівні площі під цукровий буряк — 
до 16 тисяч гектарів, що на 4,5 тисяч 
більше ніж у попередньому році.

За словами Юрія Горбенка, у ми-
нулому році з Державного бюджету 
аграріям Волині компенсовано 16,6 
мільйона гривень, що дозволило за-
лучити в аграрний сектор 210 міль-
йонів гривень кредитних коштів. У 
цьому році в Державному бюджеті 
також передбачено 300 мільйонів 
гривень.

Також головний аграрій області 
розповів про можливості придбан-
ня нової техніки або заміни облад-
нання для сільгоспвиробників:

— У цьому напрямку непогано 
себе зарекомендували, за підсумка-

ми роботи у 2015 році, Волинська 
філія НАК «Украгролізинг», яка 
цього року готова поставляти під-
приємствам не лише вітчизняну 
техніку, а й техніку світових брендів. 
При цьому підприємство пропонує 
гнучкі системи оплати. Також ак-
тивно працює ВАТ «Волиньагрорем-
маш», надаючи послуги з ремонту 
сільськогосподарської техніки, ре-
алізації запчастин із можливою до-
ставкою на місця.

За словами директора департа-
менту, в області, на жаль, не спосте-
рігається загальна тенденція до ви-
рощування льону.

— Льон — культура, яку з давніх-
давен вирощували на волинських 
землях. Потрібно вивчити питання 
розвитку льонарства на прикладі 
Рівненської, Житомирської облас-
тей, — наголосив Володимир Гун-
чик. — Розпочинайте пошук інвес-
торів, аби, виростивши льон, ми 
мали куди його реалізовувати.

Акценти робляться на обміні студентською молоддю, співпраці між 
загальноосвітніми навчальними закладами, підприємцями…


