
Польща ускладнила 
видачу шенгенських віз 
українцям

cтор. 2cтор. 7-9

Опалювальний сезон 
в Україні почнеться 
з 1 листопада 
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cтор. 4

Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

— Григорію Олександрови-
чу, Ви багато розповідаєте про 
перезавантаження влади, ак-
тивно закликаєте до оновлення. 
Що Ви маєте на увазі? 

— Я вже неодноразово го-
ворив і повторюся ще раз, що 
нинішні вибори, коли держава 

воює, — не на часі. Сталося так, 
що не за нашої ініціативи коалі-
ція розпалася, а оскільки нова не 
була сформована, Президент у 
свою чергу, відповідно до укра-
їнського законодавства, підписав 
указ про розпуск парламенту. 

Нардепи схвалили 
антикорупційну 
стратегію на 2014–
2017 роки 

cтор. 2

Росія відвела дві 
тисячі військових 
від України 

cтор. 2

Як отримати статус 
учасника бойових дій 

cтор. 4

Луцький військовий 
госпіталь отримав 
операційний стіл та 
світильник до нього 

cтор. 4

Міський голова 
з Волині «погорів» 
на хабарі 

cтор. 5

Київ обгородять 
додатковими 
блокпостами

cтор. 5

Кандидат у народні депутати від Блоку 
Петра Порошенка Роман ІВАНЮК: 

У Луцьку обирали «Міс Принцесу України–2014»

У ході виїзного засідання Дня де-
путата обласної ради обранці волин-
ської громади ознайомились із ро-
ботою ДП «Волиньторф», до складу 
якого входять торфозавод «Сойне» 
та Маневицький торфозавод. Саме 
це підприємство є одним із основних 
платників податків району й області. 
Однак існують проблеми, які гальму-

ють розвиток «Волиньторфу». Тому 
депутати вирішили оглянути вироб-
ничі потужності заводів, поспілку-
ватися з директором, колективом, 
почути їхню думку щодо стану справ 
на підприємстві й разом вирішити, 
як можна допомогти розвитку тор-
фовидобувної галузі. 

cтор. 11

Через колізії чинного законодавства торф’яна галузь приречена на загибель 

Зустрічі з трудовими колективами 
завжди особливі. Ці люди об’єднані 
спільною справою і готові до сер-
йозної дискусії. Вони готуються до 
зустрічі, ставлять непрості запитання 
і прагнуть ґрунтовних відповідей. І 
це — найцінніше у спілкуванні. Адже 
змушує обидві сторони знаходити 
справжні рішення складних проблем. 

Виборців, із якими я спілкувався 
на вулиці, більше хвилюють питання 
реформ у країні та місті й термінів за-
вершення війни. Натомість на підпри-
ємствах запитують також про перспек-
тиви відповідної галузі господарства, 
приклади реалізованих мною проектів, 
цікавляться родиною. 

ПРО РОБОТУ І КОМУНАЛКУ 

У торговому домі «Аванта» на 
прохання менеджера розповідав про 
інвестиційні проекти компанії, де пра-

цюю. Людей цікавить усе. Як знайшов 
цю роботу, чим займаюся нині, що ко-
рисного робить компанія для України. 

Ставили запитання щодо перспек-
тив реформування різних сфер життя 
міста. Зокрема, житлово-комунально-
го сектору та промисловості. Запиту-
вали про перші кроки після обрання 
мене народним депутатом. Відповідав, 
що використаю усі знання і досвід для 
відродження рідного Луцька. Місто 
має стати європейським. За духом і 
стандартами життя. Адже за туристич-
ним потенціалом Луцьк нічим не по-
ступається Львову, Кракову, Варшаві. 
У міста є історичні зв’язки з Європою. 

Люди турбуються про вирішення 
проблем, пов’язаних із житлово-кому-
нальним господарством, утриманням і 
ремонтом будинків. На мою думку, для 
цього важливі два чинники. Перший 
— об’єднання зусиль громади у ство-
ренні об’єднань співвласників багато-
квартирних будинків чи будинкових 

комітетів. Лише дієва юридична орга-
нізація дозволить людям на власний 
розсуд розпоряджатися спільним май-
ном, розподіляти кошти на утримання 
житла, впорядкування й облаштуван-
ня прибудинкових територій. 

Другий чинник — децентралі-
зація влади та посилення місцевого 
самоврядування. Луцьк історично 
має промислові та культурні традиції 
самоврядування. Необхідно віднови-
ти фінансову самостійність місцевих 
громад. Насамперед це право форму-
вати і здійснювати програми розвитку 
територій, із енергозбереження та ге-
нерування альтернативної енергетики. 
Це — нові робочі місця й інвестиції у 
розвиток. Податки, зібрані у Луцьку, 
мають працювати на розвиток міста. 
Певна економічна автономність до-
зволить  залучати субвенції, продавати 
цільові облігації для відновлення інф-
раструктури. 

Григорій ПУСТОВІТ: 
Громада має 
отримати реальні 
важелі впливу 
на своїх обранців 

На останній сесії Волинської 
облради виникло спірне питан-
ня щодо приватизації бази від-
починку «Тросне». Думки розді-
лились: одні депутати виступали 
за те, щоб продати установу, інші 
пропонували передати її в кому-
нальну власність. Тому було при-
йнято рішення напередодні роз-
гляду питання про приватизацію 
комунального майна провести 
День депутата, щоб обранці по-
бачили, за що голосуватимуть.

cтор. 7

Мусимо зціпити зуби і 
разом працювати заради 
майбутнього наших дітей 

Волинські 
депутати 
вирішили 
підтримати 
Федерацію хокею 
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Закінчення на cтор. 5

Закінчення на cтор. 3

А щодо відпочинкової бази 
«Тросне» їхні думки розбіга-
ються 


