
Спілкування з людьми має бути од-
ним із головних напрямів діяльнос-
ті влади всіх рівнів. Здавалося б, це 
твердження ніхто не буде спрос-
товувати. Проте не завжди воно 
реалізується на практиці. Відписки, 
формальний підхід до вирішення 
питань, на жаль, ще трапляються 
в роботі владних органів. Тому 
Президент України Віктор Янукович 
особливо жорстко реагує на такі 
випадки. Так було під час телевізій-
ного проекту «Діалог із країною» в 
лютому цього року. 

Чути людей, розуміти їхні про-
блеми, оперативно і повно реагувати 
на звернення громадян — ось кредо 
діяльності Президента. І цього він 
вимагає від представників влади 
всіх рівнів — від всеукраїнського до 
місцевого. «Якщо ви не розберетесь 
без мене, я розберусь без вас», — по-
передив він міністерських чиновни-
ків, які замість того, щоб вирішити 
проблему, водили людей по колу. 

Таких випадків, коли представ-
ники влади ігнорують звернення 
громадян, на щастя, стає дедалі мен-
ше. Або ж місця недбайливих чи-
новників обіймають інші — ті, хто 
розуміє проблеми простих людей. 
На Волині, як правило, громадян 
звикли чути. 

«Волинь — маленька область, 
і нам усім зручно та комфортно 
працювати. Ми розуміємо один 
одного», — зазначив свого часу з 
парламентської трибуни голова об-
лдержадміністрації Борис Клімчук. 

Як приклад, шістьом інвалідам 
війни придбано квартири у Луцьку, 
Камінь-Каширському та Ратнівсько-
му районах. Чотири держава профі-
нансувала повністю. Торік за власні 
кошти обласна влада забезпечила 
соціальним житлом 23 дитини-си-
роти. І зараз очікуються ще новосіл-
ля. Для облаштування житла сироти 
отримали й необхідну побутову тех-
ніку. 

Коштом держави модернізова-
но такі соціально значимі об’єкти, 
як Поворський туберкульозний 
диспансер, Голобський дитячий бу-
динок-інтернат, обласні дитяче те-
риторіальне медичне об’єднання та 
територіальне медичне протитубер-
кульозне об’єднання, Луцький геріа-
тричний пансіонат, обласний центр 
соціально-психологічної реабіліта-
ції дітей у Ковелі, Берестечківський 
психоневрологічний інтернат... 

Реагуючи на звернення батьків, 
які просили допомогти у вирішенні 
проблеми дошкільної освіти, у 2012-
му відкрили сім ДНЗ, три з яких 
— новозбудовані. Зокрема, вперше 
за роки незалежності споруджено 
дошкільний навчальний заклад у 
Луцьку — дитсадок №40 «Дивосвіт». 
Надсучасний садочок європейсько-
го типу постав у 55-му мікрорайоні 
за дорученням Президента України 
Віктора Януковича. Загальна кошто-
рисна вартість об’єкта — близько 28 
мільйонів гривень. 

Цей дитсадок унікальний, адже 
він є частиною цілого комплексу, до 

якого також входять школа №27, бу-
дівництво якої планують завершити 
у 2014 році, спортивний зал на 1000 
глядацьких місць і басейн. 

Показовим є й будівництво 
садочка «Веселка» у Жидичині 
Луцького району, який запрацю-
вав наприкінці 2012 року. Досі до-
шкільний навчальний заклад був у 
Кульчині. Він діяв у пристосованому 
приміщенні — колишньому будин-
ку священика. Але у середині 90-х 
дитячий садок розформували та за-
крили, приміщення рішенням сіль-
ської ради передали церкві, а згодом 
його продали. Малюків від одного 
до шести років на території сільради 
проживає близько 300. У багатьох 
батьків не було іншого виходу, як 
влаштовувати і возити дітей у садоч-
ки міста Луцька. 

Дізнавшись про проблему, об-
ласна виконавча влада зробила все 
можливе, щоб вирішити її в най-
коротші терміни. І торік із держав-
ного фонду регіонального розвитку 
та за підтримки голови ОДА Бориса 
Клімчука на садочок виділили 3,1 
мільйона гривень. Цих коштів ви-

стачило, щоб за півроку завершити 
всі роботи і ввести будівлю в екс-
плуатацію. Зараз у новозбудованому 
дитсадку створено чотири групи, до 
яких ходить 88 діток, і проблем із 
місцями немає. 

Вперше за роки незалежності 
відкрили садочок і в Шацькому ра-
йоні. Його збудували у селі Мельни-
ки. ДНЗ, який обійшовся бюджету в 
3,8 мільйона гривень, минулого на-
вчального року вже відвідувало 36 
малюків. 

Волинь поступово вирішує про-
блему довгобудів. Наша область 
останнім часом перетворилася на 
великий будівельний майданчик. 
Стільки, скільки збудовано за три 
останніх роки, не будувалося в на-
шому краї з часу здобуття Україною 
незалежності. Так, станом на 1 січня 
2011 року в нашій області налічу-
валось 499 об’єктів, що потребува-
ли добудови. Впродовж 2011–2012 
років із них у експлуатацію введено 
понад 50. Керівництво вирішило 
зосередити зусилля на добудові со-
ціально важливих об’єктів, зокрема, 
у галузі освіти. Торік капітально від-
ремонтовано школи у селах Купи-
чів Турійського, Смідин та Чевель 
Старовижівського, Волошки Ко-
вельського, Видраниця Ратнівсько-
го, Мостище Камінь-Каширського, 
Карпилівка Ківерцівського, Марко-
вичі Локачинського районів і в сели-
щі Шацьку. 

У 2012 році було введено в екс-
плуатацію ІI чергу Іваничівської 
центральної районної лікарні. Фасад 
п’ятиповерхової будівлі зведено ще 
25 років тому. Проте пацієнтів об-
слуговували у старому та невелико-
му приміщенні, оскільки коштів на 
внутрішні роботи й облаштування 
не було. Справу з мертвої точки зру-
шено лише у 2012 році: на добудову 
лікарні держава виділила 17 міль-
йонів гривень, ще 1,8 мільйона було 
спрямовано з обласного бюджету. За 
півроку майстри завершили три по-
верхи, де зараз розміщені хірургічне, 
неврологічне, пологове та реаніма-
ційне відділення. 

Нині активними темпами ве-
деться будівництво перинатального 
центру в Луцьку. 

Багато списів було зламано на-
вколо медичної реформи. У цьому 
плані Волинь не є пілотною областю. 
Однак голова облдержадміністрації 
Борис Клімчук поставив завдання 
підійти до реформування медицини 
у всеозброєнні. Він категоричний 
противник фінансування галузі за 
принципом виділення коштів на 
умовні ліжко-місця. Це спонукає 
головних лікарів клінік збільшува-
ти кількість ліжок, щоб отримати 
додаткове фінансування. А для під-
вищення рівня надання медичної 
допомоги потрібно насамперед за-
безпечити медиків сучасним облад-
нанням. Що й робилось останнім 
часом. За два роки на виконання до-
ручень Президента України Віктора 
Януковича провідним лікарням Во-
лині виділено на придбання медо-
бладнання 36 мільйонів гривень. 

Прикладом того, як потрібно 
реагувати на звернення громадян, 
може бути відповідь Президента 
України Віктора Януковича на про-
хання редактора нововолинської 
міської газети «Наше місто» Ігоря 
Лісового звернути увагу держави на 
добудову шахти №10 «Нововолин-
ська». З року в рік терміни введення 
об’єкта в експлуатацію переноси-
лися через нестачу фінансування. 
Долею вугільного підприємства 
бралося опікуватися чимало різних 
можновладців. Одначе досі сотні 
мешканців Нововолинська й навко-
лишніх сіл мріють про те, щоб шахта 
запрацювала та забезпечила робо-
тою і без того проблемний шахтар-
ський регіон. 

Під час прес-конференції 1 лю-
того цього року Віктор Янукович не 
заперечив перспектив завершення 
будівництва копальні у 2014-му. Три-
валий час існувала заборгованість 
перед прохідниками за вже виконані 
роботи. І ось у липні на казначейські 
рахунки надійшло 20 мільйонів гри-
вень із цільовим призначенням на 
будівництво шахти №10 «Новово-
линська». З них 19 мільйонів 200 ти-
сяч гривень скеровано для виплати 
заборгованої зарплати будівельни-
кам та на обов’язкові відрахування 
підприємства у бюджети різних рів-
нів і соціальні фонди. 

Для розгляду звернень громадян 
на всеукраїнському рівні успішно 
діє державна установа «Урядовий 
контактний центр», яка забезпечує 
роботу урядової телефонної «га-
рячої лінії» і є координатором ді-
яльності суб’єктів Національної 
системи опрацювання звернень до 
органів виконавчої влади. За її по-
відомленням, у 2012 році Волинь не 
перебувала серед регіонів, із яких 
надходило найбільше звернень (як 
у телефонному режимі, так і через 
Інтернет). А це свідчення того, що 
більшість проблем мешканців краю 
успішно вирішують на місці, тому 
немає потреби звертатися у вищі ін-
станції. 
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Події

Бурштин 
контрабандою 
намагалися 
вивезти до Чехії 

З хати монаха-відлюдника злодії винесли 
рекордну суму грошей 

Українця з 42 мішками нео-
броблених мінералів затри-

мали на українсько-польському 
кордоні. Про це інформує сайт 
Міндоходів і зборів. Рекордну 
кількість необробленого бурш-
тину — 1 т 600 кг — намагався 
вивезти за кордон 55-річний 
український далекобійник. 

Фура їхала через пункт про-
пуску «Краковець» на україн-
сько-польському кордоні до 
Чехії, за документами нібито з 
деревним вугіллям. Відправни-
ком цього товару зазначено при-
ватне підприємство з Рівного. 

Контрабандиста затримали, 
а бурштин вилучили. За оцінка-
ми експертів, у Європі за таку 
кількість бурштину-сирцю мож-
на виручити 1–1,5 мільйона до-
ларів. За кілограм каменю до ста 
грамів кожен платять близько 
тисячі «зелених». Це приблизно 
вп’ятеро дорожче, ніж в Україні.

Із бідної хатини монаха-відлюд-
ника на Чернігівщині злодії ви-

несли по 100 тисяч доларів, євро та 
гривень, інформує ТСН. Це лише 
за найскромнішими підрахунками, 
адже наближені до схимника джере-
ла називають цифру в $1,5 мільйона. 
Сам монах точно сказати, скільки 
грошей пропало, не може. 

Невеличкий будиночок ченця 
Херувима-Дегтяра стоїть на околиці 
Чернігова. Злодії вичікували, коли 
оселя спорожніє. Прийшли вночі, 

отруїли сусідських собак, щоб не 
гавкотіли. Монах називає себе схиі-
гуменом, адже він відрікся від світу. 
Його часто бачать на службі у Фео-
фанії, де йому могли жертвувати ве-
личезні гроші на будівництво храму. 
Однак те, що він багатий, знали оди-
ниці, припускають сусіди. 

Грабіжників знайшли, але, за 
словами правоохоронців, у них ви-
лучили $12 тисяч і 36 тисяч гривень. 
Більшу частину грошей зловмисни-
ки встигли потратити. 

У Німеччині курців виселятимуть 
із квартир 
Суд німецького міста Дюссельдорф ухвалив, що курця 
можна буде виселити з власної квартири, якщо дим від 
сигарет проникає до місць загального користування. Як 
передає російська служба Бі-Бі-Сі, сусіди й орендодав-
ці подали на 75-річного Фрідхельма Адольфа до суду, 
скаржачись на запах диму на сходовій клітці. Чоловік, що 
проживає у цій квартирі впродовж 40 років, виправдо-
вувався в суді, що нічого не може вдіяти, адже повністю 
загерметизувати житло неможливо. Проте судді пристали 
на бік позивачів. 

Білорусь відмовляється 
від українських вин 
Міністерство торгівлі Республіки Білорусь скасувало дію 
сертифіката відповідності продукції для вин виробни-
цтва Інкерманського заводу марочних вин через невід-
повідність продукції органолептичним показникам. Про 
це повідомляє сайт Мінторгівлі РБ. Як відомо, Білорусь 
як торговельний партнер України за підсумками 2012 
року посідає друге місце серед країн СНД за обсягами 
взаємної торгівлі. 

241 
майже до стількох мільярдів 
гривень зріс обсяг надходжень 
до бюджетів усіх рівнів за сім 
місяців 2013 року. Порівняно з 
аналогічним періодом мину-
лого року він виріс на 9,2 млрд 
грн (3,9%). 
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Ціни на молоко і хліб завищені на 20–30% 

Волинська ОДА оскаржила у 
суді рішення обласної ради, 

яким зобов’язана передбачити у 
бюджеті 800 тисяч гривень для 
придбання житла мешканцям 
аварійного будинку на вулиці 
Кондзелевича в Луцьку, пише 
zik. 

Цікаво, що це рішення Во-
линьрада ухвалила, щоб «під-
тримати голову Волинської об-
ласної державної адміністрації 
Бориса Клімчука щодо «актив-
них дій у вирішенні проблеми 
руйнації на вулиці Йова Кондзе-
левича, 5». Зокрема, за це рішен-
ня голосували і два заступники 
губернатора. 

Нагадаємо, що на території 
історико-культурного заповід-
ника «Старий Луцьк» роками за-
топлює будинок 400-літньої дав-
нини. Нинішні його мешканці 
кажуть, що ситуація критична: 
почали пліснявіти меблі, трухля-
віє підлога. Вологість у будинку 
в рази перевищує норму. Люди 
бояться, що аварійна будівля за-
валиться. 

Клімчук 
судитиметься 
з Войтовичем 

Віктор Янукович: «Ми бу-
демо піднімати економіку 
України. Будемо збільшу-
вати заробітну плату, ро-
бити все, щоб пенсії наші 
ветерани, наші батьки і 
діди отримували достат-
ньо, щоб можна було жити 
нормально, не боротися 
за виживання, а жити. Це 
наша мета, мета нашого 
покоління. І ми будемо це 
робити» 

Влада Волині оперативно реагує 
на суспільні потреби населення 

Антимонопольний комітет ви-
явив ознаки картельної змо-

ви на ринку роздрібної торгівлі, 
учасниками якої стали найбільші 
торговельні мережі України. Про 
це на прес-конференції повідомив 
в. о. глави АМКУ Рафаель Кузьмін. 

Він не назвав торговельні ме-
режі, пославшись на конфіденцій-
ність даних розслідування. Однак 
повідомив, що причиною розслі-
дування став факт завищення цін 
на соціально значущі товари в се-
редньому на 20–30%. Результати 
оприлюднять восени. 

«Вони кажуть, що ціна зале-
жить від виробників і постачаль-
ників. І саме вони формують ціну 
для споживача. Це непереконли-
вий аргумент», — зазначив Кузь-
мін. 

Він також не виключив, що об-
сяг штрафів, які будуть накладені 
на торговельні мережі за підсум-
ками розслідування, складе до 10% 
від обсягу торгового обороту. 

Відповідаючи на запитання 
про те, чи можна очікувати зни-
ження цін, чиновник сказав: «Спо-
діваюся, що так». 


