
Для забезпечення цієї виплати 
Волинь уже одержала 18 міль-

йонів гривень із держбюджету, що 
на 14% більше, ніж торік. Кошти 
виплачуватимуть залежно від гру-
пи інвалідності ветеранів війни, а 
саме — від 135 до 2415 гривень. 

Зокрема, інвалідам війни І 
групи — 2415 гривень, ІІ групи — 

2110, ІІІ групи — 1895, учасникам 
бойових дій і колишнім в’язням 
концтаборів — 745 гривень, чле-
нам сімей загиблих і дружинам 
(чоловікам) померлих інвалідів 
війни — 375, учасникам війни — 
135. 

Загалом понад 47 тисяч вете-
ранів Великої Вітчизняної війни 
отримають грошову допомогу до 
Дня Перемоги. 

Нагадаємо, у рамках реалізації 
соціальних ініціатив Президента 
України Віктора Януковича при-
рівняли учасників бойових дій у 
період Великої Вітчизняної війни 
й інвалідів війни ІІ і ІІІ групи до 
інвалідів війни І групи. В резуль-
таті кількість волинян, які будуть 
забезпечені одноразовою випла-
тою в розмірі 2415 гривень, цього-
річ зросла в 1,5 разу та становить 
1780 осіб. 

Остання сесія обласної ради, як 
і попередні, супроводжувалася 
гострими суперечками, а цього 
разу — ще й погрозами. Депутати 
розглянули півсотні питань. Про-
тягом двох годин дискутували, 
слухаючи звіт голови ОДА Бориса 
Клімчука. Майже 600 тисяч гривень 
із обласної казни віддали дер-
жавним структурам, що викли-
кало величезне обурення серед 
представників опозиційних сил. У 
порядку денному було й питання 
щодо змін регламенту, проте його 
депутатський корпус провалив. 

Жвавим обговоренням супро-
воджувався виступ голови облдер-
жадміністрації Бориса Клімчука. 
Розбирання його звіту проходило 
у форматі запитань-відповідей. Де-
путати цікавилися реформуванням 
галузі охорони здоров’я, ремонтом 
комунальних доріг, збутом волин-
ського вугілля, подальшою долею 
підприємства «Волиньторф» тощо. 

Голова обласної ради Володимир 
Войтович, коментуючи звіт голови 

ОДА, залишився задоволений до-
сягнутими результатами та подя-
кував Борису Клімчуку за «якісне 
виконання делегованих облрадою 
повноважень». 

Після обговорення звіту, біль-
шість обранців підтримали ефек-
тивну роботу команди Бориса Клім-
чука. Тому затвердили звіт у цілому 
51 голосом «за». 

Крім того, у порядку денному 
було два питання, доцільності у роз-
гляді яких на сесії обласної ради не 
вбачала більшість представників 
опозиційних сил. Ідеться про за-
твердження регіональної програми 
боротьби з тероризмом, якою пе-
редбачається виділення майже 400 
тисяч гривень для купівлі спеціаль-
ного автомобіля Службі безпеки 
України, та про виділення 190 тисяч 
гривень податковій адміністрації 
для висвітлення її діяльності. Незва-
жаючи на гострі суперечки, обидва 
рішення були прийняті. 

Намагалися депутати внести змі-
ни до регламенту. Проте після годи-
ни дискусій їм так і не вдалося дійти 

компромісу. Проектом рішення про-
понувалося збільшити час, відведе-
ний на озвучення депутатських за-
питів і запитань, із 30 хвилин до 45. 
Лунали навіть пропозиції подовжи-
ти час до години. Також пропонува-
лося збільшити кількість хвилин для 
виступу одного депутата. 

Втім, жодну з пропонованих 
пропозицій депутати не підтриму-
вали, незважаючи на намагання 
голови обласної ради Володимира 
Войтовича. 

Врешті-решт депутат Валентин 
Вірковський запропонував пере-
нести питання на наступну сесію, 
а профільній комісії — конкретно 
визначитись, які зміни мають бути 
внесені у регламент. 

Здивував своєю поведінкою де-
путат Василь Столяр. Майже у кінці 
сесійного засідання він, не стримав-
ши емоцій, заявив, що збирається зі-
рвати роботу наступної сесії. 

«Через прес держави я буду бло-
кувати роботу наступної сесії!» — 
розгнівано вигукнув обранець гро-
мади. 

Вдатися до кардинальних дій, 
за словами депутата, його змусили 
утиски податківцями його підпри-
ємства. 

— Мені довелося звільнити ти-
сячу людей через прес держави. Я 
зроблю все, щоб наступна сесія не 
відбулася, поки у нас в області не на-
ведуть порядок із податковою, — за-
явив депутат. 

Нагадаємо, що протягом остан-
ніх кількох місяців пан Столяр ви-
словлює своє невдоволення робо-
тою податкової та прокуратури, яка, 
як стверджує обранець громади, 
відповідає лише відписками на його 
запити. Нещодавно підставою до 
звернення у прокуратуру стало не-
законне анулювання Луцькою ОДПІ 
свідоцтва платника податку на дода-
ну вартість ПП «Готика». 

Ірина КОСТЮК 

За останній тиждень вода в річці 
Стир (м. Луцьк) піднялася на 

86 см, у Прип’яті (с. Люб’язь) — на 
33 см, у Стоході (с. Любешів) — на 
16 см. У Любешівському та Мане-
вицькому районах її рівень може 
досягнути свого максимуму через 
тиждень. 

На Волині річковими водами 
підтоплені території одинадцяти 
населених пунктів, 222 садиби. 

Підрозділи УДСНС у області 
продовжують працювати над від-
качуванням талих вод для запо-

бігання підтопленню житлових 
будинків громадян. 

До аварійно-рятувальних ро-
біт було залучено понад 50 чоловік 
особового складу, 15 одиниць по-
жежної техніки з насосним облад-
нанням. 

У Луцьку Стир вийшов із бе-
регів і залив міський пляж. Вода 
підібралася до жител городян. За-
топило і славнозвісний «будинок 
із химерами» архітектора Миколи 
Голованя. До нього наразі дістати-
ся неможливо. 
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Події

40
стільки відсотків 
українських офісних 
працівників звільняється, 
щоб знайти краще місце 
роботи, через відсутність 
кар’єрних перспектив на 
попередній роботі. 

ДАІ до кінця місяця перевірить 
стан доріг по всій країні 

З 12 по 30 квітня ДАІ України проведе весняний огляд 
автодоріг загального користування, вулиць населених 
пунктів і залізничних переїздів для визначення їх 
стану після зимового сезону та належної підготовки 
до літнього періоду експлуатації. У цей період 
даішники спільно з представниками «Укрзалізниці», 
дорожніх і комунальних служб перевірять стан 
покриття проїжджої частини, узбіч, смуги відведення, 
придорожніх територій, тротуарів, технічних засобів 
організації дорожнього руху, зовнішнього освітлення. 

На Рівненщині школяр                   
із пістолетом пограбував пошту 
На Рівненщині затримали злочинця, який пограбував 
поштове відділення в місті Кузнецовську. Зловмисником 
виявився одинадцятикласник однієї з місцевих 
шкіл, розповіли в міліції. Хлопець у масці зайшов 
до приміщення, коли там не було відвідувачів, 
і, погрожуючи газовим пістолетом, змусив двох 
працівників віддати всі гроші з каси, після чого втік. 
«Виручка» грабіжника склала 2795 гривень. Юнак за 
добу встиг витратити всю суму, зокрема, купив куртку зі 
шкірзамінника. Слідство триває. 

Наступна сесія обласної ради — 
під загрозою зриву 

У Луцьку затопило «будинок із химерами» 
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Понад 47 тисяч ветеранів краю отримають 
грошову допомогу до 9 Травня 

Ціна на м’ясо великовагової ху-
доби цього року вкрай низька. 

За кілограм «живої» ваги платять 
12 гривень 50 копійок. Чиновники з 
аграрного департаменту Волинської 
ОДА кажуть, що навіть при такій 
ціні селянин може виграти, якщо 
«правильно» здасть свою худобину. 

Сьогодні на рівні держави й об-
ласті діє низка програм, які зацікав-
люють селянина вирощувати велику 
рогату худобу. Причому максималь-
ну суму отримає той господар, який 
виростить бичка вагою не менше 
ніж 330 кг. 

— За кожні три місяці утриман-
ня худобини платиться по 250 гри-
вень. Загалом кожен господар може 
отримати, прогодувавши 15 місяців 
бичка, тисячу гривень, — повідомив 
заступник начальника департаменту 
агропромислового розвитку Юрій 
Юрченко. — Ще стільки ж господар 
одержить після того, як здасть його 
на офіційне переробне підприєм-
ство. 

Як запевнив Юрій Олександро-
вич, сьогодні забійні цехи і перероб-
ні підприємства самі готові приїхати 
у село та забрати у селянина худобу. 
Лише одна умова — має бути декіль-
ка голів. За його словами, тут усе 
залежить від того, наскільки турбу-
ється про людей місцева влада, адже 
в цьому разі саме сільський голова є 
посередником між господарями та 
переробниками. Звичайно ж, про-
стіше, коли прямо на подвір’я за-
їжджають причепом і забирають 
тварину з хліва. Та при цьому дядько 
втрачає чималу суму грошей. 

— Згідно з нашими даними, се-

редня вага вирощеної худоби стано-
вить 400 кг, — почав рахувати Юрій 
Юрченко. — За кілограм платять 12 
гривень 50 копійок. Якщо до селяни-
на у двір заїде перекупник, то дасть 
йому за такого бичка до п’яти тисяч 
гривень. В офіційних заготівельни-
ків арифметика інша. Вони засто-
совують коефіцієнт, де переводять 
живу вагу у м’ясо. В результаті на 
переробному підприємстві селяни-
ну заплатять за 400-кілограмового 
бика 6 тисяч 300 гривень. Плюс ще 
господар отримає від держави тися-
чу гривень дотації. Пряма вигода — 
2 тисячі 300 гривень. Плюс тисяча на 
утримання худоби, про яку йшлося 
раніше. 

Зазначимо, що торік селяни-
одноосібники області одержали 16 
мільйонів 900 тисяч гривень компен-
сації за здану великовагову худобу. 

Щоб бички краще набирали вагу, 
а корови давали більші надої, Юрій 
Олександрович радить селянам 

звертати увагу на генетику. Сьогод-
ні в області діє програма штучного 
осіменіння. 

— На території області є 532 
пункти штучного осіменіння. З них 
424 працює з господарствами на-
селення, — зазначив чиновник. — 
Штучне осіменіння однієї голови ко-
штує в середньому 110 гривень. 60 із 
них дядькові повертають за рахунок 
бюджету. Компенсація виплачуєть-
ся всім, хто звернеться до пунктів 
штучного осіменіння. Торік в об-
ласті відшкодовано понад 900 тисяч 
гривень за осіменіння чотирнадцяти 
з половиною тисяч голів. Далі пра-
цювати є над чим. Адже всього на 
Волині господарства населення три-
мають 97 тисяч корів. 

Єдина проблема, з якою стика-
ються розробники програми, — зла-
мати стереотипи людей. Для цього 
працівники департаменту виїжджа-
ють у райони і проводять збори селян. 

Наталка СЛЮСАР 

Здаючи бика на підприємство, селянин додатково отримає до трьох 
тисяч гривень 

Перинатальний центр запрацює в квітні 
2014 року 

Заступник голови облдержадмі-
ністрації Олександр Курилюк 

розповів, що зараз загальна вар-
тість виконаних робіт із рекон-
струкції обласного перинаталь-
ного центру склала 16 мільйонів 
гривень. 

На 2013 рік із обласного бю-
джету передбачено співфінансу-
вання об’єкта в обсязі 7,5 мільйона 
гривень. Залишок необхідних для 
завершення реконструкції коштів 
— 86,5 мільйона гривень, у тому 
числі 28 мільйонів — вартість су-
часного медичного обладнання. 

Пан Курилюк також зазначив, 
що при достатньому рівні фінан-
сування завершення будівництва 
обласного перинатального центру 
орієнтовно заплановане на квітень 
2014 року. 

Він також наголосив, що для 
Волині реалізація проекту з бу-
дівництва перинатального центру 
— найважливіше завдання на най-
ближчий рік. 

«Ми серйозно рухаємося впе-
ред. Будівельники працюють у три 
зміни. Паралельно триває підго-
товка кадрів. Із червня в місті за-
працює симуляційний пологовий 
центр, де лікарі навчатимуться 
приймати пологи в різних об-
ставинах. Ми створюємо елек-
тронний реєстр вагітних і ново-
народжених. Пологові будинки в 
Луцьку та Ковелі будуть працюва-
ти як перинатальні центри другого 
рівня. Необхідні проектні проце-
дури ми забезпечили, тому готові 
освоювати державні кошти без 
зволікань».


