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Відновлення Слов’янської 
ТЕС оцінили в 400 млн
Міненерго оцінює відновлення пошкодженої в 
результаті терористичних актів  Слов’янської те-
плоелектростанції в 400 мільйонів гривень. Про 
це повідомив  міністр Юрій Продан. Він зазна-
чив, що джерелом фінансування відновних робіт 
стануть кошти «Енергоринку», які будуть врахо-
вані у тарифі на відпуск електроенергії станцією. 
При цьому загальний тариф на електроенергію 
не зміниться, уточнив міністр.

Донбас почнуть відбудовувати 
після оцінки завданих збитків
Відновлення інфраструктури, яка була пошкоджена 
внаслідок бойових дій у Луганській і Донецькій облас-
тях, розпочнеться після оцінки завданих збитків. Про це 
заявив міністр інфраструктури Максим Бурбак.  Він за-
значив, що, за попередньою інформацією, в Луганській 
області потрібно відновити 705 км доріг, у Донецькій — 
228 км. Також відновленню у цих областях підлягають по 
три мости і по дві споруди.

Волинських військових вбивають тендери 
та неорганізованість чиновників
Захист волинських солдатів, мате-
ріально-технічна база військових 
підрозділів Збройних сил України, 
можливості обходу бюрократичних 
перешкод — головні теми, про які 
говорили на виїзному засіданні 
Координаційної ради з питань 
місцевого самоврядування під ке-
рівництвом голови обласної ради 
Валентина Вітра. Відбулась вона 4 
липня у Володимир-Волинську. 

Про стан використання коштів 
обласного бюджету, виділених для 
забезпечення матеріально-тех-
нічних потреб військових частин 
А2331, А1141 та 1-го батальйону те-
риторіальної оборони, доповідав Ві-
ктор  Шрамко, головний спеціаліст 
з питань оборонної роботи апарату 
облдержадміністрації. Його виступ 
викликав серйозну дискусію, яка 
затягнулась майже на годину. Ви-
явилось, між головами райрад немає 
елементарної комунікації, адже чи-
малу кількість шоломів, бронежиле-
тів та продовольства вже доставлено 
в зону АТО батьками, волонтерами 
та силами місцевих громад, і облік їх 
ніде не вівся. Таким чином не можна 
визначити реальну потребу в амуні-
ції волинських бійців АТО. Радою 
було вирішено створити інформа-
ційний центр, де буде зібрана уся ін-
формація про потреби і вже наявні 
ресурси. 

Як раніше повідомляли «Ві-
домості», на потреби військових 
формувань депутати облради ви-
ділили понад 3 мільйони гривень. 
І досі освоєно з них … лише 180 

тисяч. Основна перешкода — тен-
дер. Попри запевнення влади про 
скорочення тендерної процедури, 
цього не відбулося. Не врахували 
«на верхах», що доки вирішується, 
хто отримає гроші за таке необхідне 
бійцям спорядження, щодня гине по 
кілька солдатів, повільно «викачу-
ють» кров з українців і наших земля-
ків в тому числі. Зокрема, за час АТО 
Волинь поховала вже 20 своїх синів. 

Виникає й питання: де замов-

ляти бронежилети. Раніше  частину 
замовлення виготовляло державне 
підприємство «ТЕМП-3000». За добу 
вони можуть виготовити близько 
250 «броників». Лише волинським 
хлопцям 51-ої механізованої бри-
гади потрібно 2 тисячі одиниць для 
захисту особового складу. До того ж 
ціна бронежилета 4 класу цієї фірми 
— від 4140 до 5140 гривень. Це до-
сить дорого, і можна знайти дешев-
ше. Про це сказав Олег Галак, облас-

ний військовий комісар. У Луцьку є 
підприємство, яке готове виробляти 
їх дешевше — «Домінанта», зокре-
ма за 3200-3500 грн. На міцність 
військові випробовували російські 
пластини, пластини ТЕМПу та Домі-
нанти на Володимир-Волинському 
полігоні. Всі три витримали випро-
бування — постріли з 10 м кулями 
калібру 5,45 мм. Тому «домінантні» 
розглядатимуть як альтернативу 
«темпівським». Також неофіцій-
но говорили про те, що виробля-
ють бронежилети 4 рівня захисту 
на підприємстві в Горохові. Проте 
оформити держзакупівлю на них 
не можна, оскільки вони не мають 
сертифікації. Натомість їх можуть 
купувати волонтери. 

Під кінець обговорення як ви-
рок прозвучали слова: на 385 осіб 
батальйону територіальної оборо-
ни вже є … лише 5 бронежилетів. 
Найближчим часом докуплять ще 
7. Скільки ще людей має загинути, 
щоб прибрали бюрократичні пере-
пони? 

P.S. Коли верстався номер, ста-
ло відомо, що для потреб особового 
складу військової частини А 2331 
Міністерство оборони України вже 
забезпечило 1597 бронежилетів. З 
них 706 закуплено за кошти спон-
сорської допомоги, а 891 — профіль-
ним відомством. Також сплановано 
негайну закупівлю 10 тис. кулеза-
хисних шоломів. Одна військова 
частина вже захищена. Чекаємо на 
подальшу таку ж роботу. 

Людмила ПАНАСЮК

11,6
на стільки відсотків за останні 
півроку (із січня по червень) 
зросла в Україні інфляція. По-
рівняно з червнем 2013-го в 
червні 2014-го споживчі ціни 
підвищилися на 12%. Про це по-
відомив Держстат.
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Лісівники відмовилися безплатно передати громаді занедбаний 
санаторій у Журавичах
Судячи з відповіді, яку отримали 
депутати Волинської обласної 
ради на своє звернення, лісівники і 
надалі займатимуть позиції «сам не 
гам — і нікому не дам» у випадку з 
санаторієм у Журавичах Ківерців-
ського району.   

Нагадаємо, що 5 березня 2014 
року  депутати  звернулися до Дер-
жавного агентства лісових ресурсів 
України з проханням передати сана-
торій-профілакторій у с. Журавичі 
у спільну власність територіальних 
громад сіл, селищ і міст області. Нині 
цей санаторій знаходиться на балан-
сі ДП «Колківське лісове господар-
ство».  Таке прохання було досить 
аргументованим.  Адже починаючи  
з 1998 року, санаторій-профілакто-
рій «Журавичі»  не функціонує та 
перебуває в занедбаному стані, бу-
дівлі руйнуються. Збудований він 

був у 1987 році і працював цілорічно: 
місцеві цілющі грязі  і джерело води 
з домішками радону допомагали лю-
дям із проблемами опорно-рухового 
апарату і травної системи. Сьогодні 
з’явився шанс відновити зравницю, 
створивши на її базі філію Кому-
нального підприємства «Санаторій 
матері і дитини «Пролісок», що є 
обласною комунальною власністю. 
Проте лісівники вкотре відмовили 
волинській громаді, посилаючись 
на закон. Мовляв, він забороняє 
безплатно передавати у комунальну 
власність санаторії.   

Лист підписаний заступником 
Голови  Державного агентства лісо-
вих ресурсів України     Віталієм Ата-
манчуком.

Таким чином, санаторій руйну-
ватиметься і надалі, адже платити 
гроші за руїни охочих не має. 

Бронежилет «Домінанта» пройшов перевірку

Бійцям 
батальйону 
тероборони 
Львівщини 
закупили неякісне 
взуття на 
100 тис. грн

Земельні питання допоможе вирішити 
супутникова зйомка

За фактом нераціонального 
використання посадовими 

особами Львівського облвійсь-
ккомату виділених на потре-
би оборони коштів розпочато 
кримінальне провадження. Про 
це повідомили у прес-службі 
прокуратури Західного регіону 
України з нагляду за додержан-
ням законів у воєнній сфері.

На Львівщині для матері-
ально-технічного забезпечення 
сформованого 3-го батальйону те-
риторіальної оборони з бюджету 
області було виділено 1 мільйон 
гривень. Львівський облвійськко-
мат витратив з цієї суми 100 тисяч 
гривень на придбання взуття для 
військовослужбовців батальйону.

«У результаті допущеної не-
дбалості було закуплено неякісне 
взуття, яке непридатне для вико-
ристання за призначенням у по-
льових умовах. Спроби замінити 
неякісне взуття з боку фірми-
постачальника виявились без-
результатними. Внаслідок цього 
більше місяця виникали пробле-
ми із проведенням навчальних 
занять, що негативно впливало на 
якість підготовки, морально-пси-
хологічний стан військовослуж-
бовців, викликало негативний 
резонанс в суспільстві.

Завдяки вжитим керівни-
цтвом Львівського гарнізону 
заходам батальйон був забезпе-
чений якісними черевиками, що 
дало змогу організувати належну 
підготовку військовослужбов-
ців», — йдеться у повідомленні.

Наразі органами прокурату-
ри проводяться перевірки вико-
ристання виділених на оборону 
коштів у всіх військових форму-
ваннях, дислокованих на теренах 
Західної України.

Нагадаємо, у червні батальйо-
ну територіальної оборони Івано-
Франківської області передали 9 
підроблених бронежилетів.

Актуально

Проект системного аналізу ви-
користання сільськогоспо-

дарських земель області, який 
базується на основі супутникової 
зйомки чи ортофотопланів запро-
понували втілювати на Волині. 
Відповідну пропозицію озвучив 
заступник директора з вироб-
ництва з питань регіонального 
розвитку ДП «Центр державного 
земельного кадастру» Михайло 
Федишин. Він наголосив, що за-
вдяки детальній супутниковій 
зйомці територій, аналізу статис-
тичних даних та соціально-еконо-
мічної ситуації можна здійснити 
розробку планів оптимального 
використання сільськогосподар-
ських земель, спрогнозувати по-
тенційний врожай. Окрім того, 
проект дає можливість показати 
реальну ситуацію в населеному 
пункті чи адміністративно-тери-

торіальній одиниці, допомагатиме 
у вирішенні проблемних земель-
них питань.

Михайло Федишин запропо-
нував втілити такий пілотний про-
ект в одному з районів Волинської 
області. А потому, якщо виникне 
зацікавлення, працювати на тере-
нах краю й далі. Він також додав, 
що подібні ініціативи вже впро-
ваджуються в Тернопільській, 
Івано-Франківській, Київський та 
Полтавській областях. Пілотний 
проект є безкоштовним, подальша 
робота — за кошти з різних дже-
рел фінансування.

В ході розмови досягнуто до-
мовленості про більш ширшу пре-
зентацію можливостей проекту, 
яка відбудеться найближчим ча-
сом для представників районів та 
міст Волині.


