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Оскаржені результати 
тестування з мови і літератури 
перевіряють повторно 
У Львівському регіональному центрі оцінювання якості 
освіти вже отримали 36 бланків відповідей учасників 
тесту з української мови та літератури, які перевірять 
повторно, розповіла директор Лариса Середяк. Вона на-
гадала: учасники тестування мали можливість оскаржити 
результати ЗНО до 24:00 17 травня. Оскаржених результа-
тів буде більше, адже в Українському ЦОЯО їх опрацьову-
ють і відправляють у регіони в міру надходження. 

На луганському напрямку 
постають потужні 
фортифікаційні споруди 
Українські військові та будівельники нарощують 
систему фортифікаційних споруд уздовж лінії 
розмежування з територіями, які тимчасово 
контролюють бойовики. За даними прес-центру 
АТО, оборонні рубежі обладнують дзотами, 
капонірами, бліндажами, застосовується, крім 
дерева, залізобетон. Дзоти пройшли успішну 
перевірку на Житомирському полігоні. 

66%
на стільки відсотків у січні-квітні 
цього року дорожче, ніж в анало-
гічний період 2014-го, українські 
аграрії та фермери продавали 
свою продукцію. Такі дані опри-
люднила Державна служба 
статистики. 
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Регіон
Учасникам 
АТО виділили 
632 земельні 
ділянки 

Волинським шахтарям пообіцяли «зелену» дорогу у фінансуванні 

«Воюють» із 
бобрами 

Щойно шахтарі переступили 
поріг кабінету голови облдер-

жадміністрації, як Володимир Гун-
чик повідомив: є позитивні нови-
ни. Буквально за кілька хвилин до 
зустрічі Володимир Петрович мав 
телефонну розмову із першим за-
ступником міністра енергетики та 
вугільної промисловості України 
Ігорем Мартиненковим, який по-
інформував, що на засіданні уря-
дового комітету було затверджено 
титул — документ, котрий фактич-
но дає «зелену» дорогу на основне 
фінансування волинських шахта-
рів. І йдеться не лише про виплату 
заборгованості із зарплати, а й про 
продовження будівництва 10-ї «Но-
воволинської». 

— Я не маю адміністративного 
права підписувати розпорядження 
щодо шахт, давати вказівки, та як 
голова облдержадміністрації роблю 
все, щоб ситуацію зрушити з мерт-
вої точки, аби процес пішов, — на-
голосив Володимир Гунчик. — Після 
затвердження титулу піде фінансу-
вання через Міністерство фінансів. 
Моє завдання, аби документ яко-
мога швидше опинився у Мінфіні, а 
далі — в казначействі, бо тоді кошти 
підуть на рахунки підприємства й, 

відповідно, зарплата — шахтарям на 
картки. 

Що важливо, передбачено ко-
шти не лише на виплату боргів із 
зарплати, а й на подальше зведення 
«десятки», тож волинська вугільна 
промисловість має всі шанси розви-
ватися. 

— Але мусимо розуміти, що 1-а 
шахта фактично не має перспективи. 
З цим потрібно змиритися й макси-
мально використати її потенціал, 
перевівши людей і обладнання на 
іншу, а не пустивши устаткування 
на брухт. 9-а шахта фактично піде у 
вільне плавання: керівництво подає 
бізнес-план, а міністерство дає шес-
тимісячний випробувальний термін, 
такий собі пільговий режим. Але за 
цих півроку потрібно довести на ділі, 
що копальня може працювати як го-
спрозрахункове підприємство. 

ДП «Волиньвугілля» заплано-
вано реорганізувати у шахтоуправ-
ління, до складу котрого увійде 10-а 
«Нововолинська» та 1-а «Бужанка». 
Новоутворене управління повинне 
підпорядковуватися напряму мініс-
терству. 

Зачепили в ході зустрічі й кадро-
ві питання. Представники шахтар-
ських колективів наголошували: не 

задоволені роботою керівництва, зо-
крема й гендиректора ДП «Волинь-
вугілля» Михайла Гарбузюка. 

— Моя позиція: потрібні зміни, 
— підкреслив Володимир Гунчик. 
— Вважаю, що директор шахтоу-
правління одночасно має керувати і 
10-ю. І це має бути людина з чітким 
баченням, бо кошти, як надійдуть із 
бюджету, оперативно й ефективно 
слід буде освоїти. Відповідну ідею 
погодили у міністерстві, бо в такий 
спосіб уникнемо додаткових опера-
тивних витрат. Що ж до «Бужанки», 

то тут колектив має запропонувати 
свою людину. Нехай кандидат роз-
робляє бізнес-план — і будемо гово-
рити. Але пан Гарбузюк у моїй особі 
не знайде підтримки. Про це заяв-
ляю привселюдно. І це моя принци-
пова позиція. 

У відповідь гірники запевнили 
голову ОДА: підтримують його рі-
шення й за потреби готові відстою-
вати свою позицію в кадровому пи-
танні навіть у поважних відомствах. 
«Хочемо зламати стару систему», — 
вірять у власні сили шахтарі. 

За словами начальника Голов-
ного управління Держзема-

гентства в області Василя Васи-
ленка, за показниками виділення 
земельних ділянок військовос-
лужбовцям і родинам загиблих 
учасників АТО Волинь перебу-
ває у списку лідерів в Україні. 

— Щодо отримання земель-
них наділів до органів місцевого 
самоврядування та головного 
земельного відомства від учас-
ників АТО надійшло 4094 заяви, 
— зазначив Василь Миколайо-
вич. — Прийнято 1863 рішення 
про надання дозволу на роз-
робку проекту землеустрою на 
загальну площу 753,12 га. Таким 
чином у власність надано 632 ді-
лянки: 257 — для будівництва й 
обслуговування житлового бу-
динку; 158 — для садівництва; 
217 — для ведення особистого 
селянського господарства. 

Найбільше наділів учасники 
АТО отримали у Ківерцівсько-
му, Турійському та Луцькому 
районах. 

— Складна ситуація склалася 
у Локачинському районі, — зау-
важив Василь Василенко. — Там 
надано лише 10 дозволів на роз-
робку документації та не нада-
но у власність жодної земельної 
ділянки. Така ж тенденція спо-
стерігається і в Ковельському, 
Маневицькому, Рожищенсько-
му та Шацькому районах. Що ж 
стосується міст, то тут ситуація 
краща. 

Також головний земельник 
області наголосив, що на сьогод-
ні в управлінні Держземагент-
ства працюють над можливістю 
виділення земельних масивів 
біля міст обласного значення, 
адже, згідно з чинним законо-
давством, заявки на отримання 
землі можна подавати не лише 
за місцем реєстрації. 

Крім того, Василь Микола-
йович зауважив, що нині про-
водиться перевірка у Шацькому 
районі, адже в громади виникли 
підозри, що не всі заяви, які на-
дійшли до органів місцевого са-
моврядування, дійсно від учас-
ників АТО. 

Останніми роками на меліо-
ративних каналах, які про-

ходять лісовою місцевістю в зоні 
діяльності Ковельського між-
районного управління водного 
господарства, спостерігається 
активна діяльність бобрів зі 
спорудження загат. Як наслідок 
утворюються штучні водойми, 
що призводить до заболочення 
лісів, передчасного всихання 
цінних порід дерев. Аби не до-
пустити цього і забезпечити нор-
мальне функціонування каналів 
осушувальної системи, оглядачі 
гідротехнічних об’єктів Ковель-
ської експлуатаційної дільниці 
ліквідовують боброві загати. 

Микола ЛУК’ЯНЕНКО 

Два дні у Луцьку перебували депу-
тати місцевих рад із Харківської, 
Дніпропетровської та Одеської 
областей у рамках програми 
Міжнародного республіканського 
інституту. Метою поїздки є обмін 
досвідом, вивчення нових ідей та 
практик. 

Першого дня депутати з півден-
но-східних областей зустрілись із 
Луцьким міським головою Мико-
лою Романюком, секретарем міської 
ради Сергієм Григоренком, депута-
тами міськради. 

Микола Романюк розповів гос-
тям про Луцьк, роботу міської ради 
та міського голови. Він зауважив, що 
вийшло налагодити хороші відноси-
ни всередині міськради. У ній пред-
ставлені різноманітні політичні сили, 
але вдається знаходити консенсус. 

— Ми працюємо як одна коман-
да на благо громади, — зауважив 
Микола Романюк. — Досить актив-
но діють комісії: без їхнього рішен-
ня питання на сесії не виносяться. 
До того ж міський голова, депутати, 
виконавчий комітет працюють мак-
симально відкрито. Пленарні сесії 
міськради транслюються у прямому 
ефірі через мережу Інтернет. Також 
усі проекти рішень завчасно виві-
шуються на сайт міської ради, аби 
лучани мали можливість із ними 
ознайомитись. У сесійну залу мо-
жуть вільно зайти громадяни і пере-
бувати на засіданні. 

Підтримав мера й секретар місь-
кради Сергій Григоренко. Він за-
уважив, що вдається знаходити по-
розуміння у роботі депутатського 
корпусу. Наголосив: роботу ради 
ніхто не блокує. 

— Це добре, адже ми працюємо 
на благо територіальної громади. 
У багатьох міських радах є проти-
стояння між депутатами й міським 
головою. Це паралізує всю роботу і 
несе лише шкоду громадянам, — до-
дав він. 

Розповів Микола Романюк і про 
питання життєдіяльності міста. 
Про те, що у Луцьку активно пра-
цюють підприємства, багато з яких 
має іноземні інвестиції, зокрема 
«СКФ  Україна», «Кромберг і Шу-
берт» й інші. 

— Падіння ні у виробництві, ні 
у будівництві не було, — наголосив 
Микола Ярославович. 

Торкнувся міський голова й теми 
функціонування системи охорони 
здоров’я. За його словами, велика 
увага приділяється розвитку пер-
винної ланки медицини. У місті від-
криваються сімейні амбулаторії. 

Активна робота проводиться 
й із розширення дошкільних на-
вчальних закладів. Микола Романюк 
зазначив, що, на жаль, не вдається 
забезпечити всіх маленьких лучан 
місцями у дитячих садочках. Але 
цьогоріч планують відкрити додат-
ково 200 місць у ДНЗ, триває будів-
ництво нової школи. 

Мер розповів і про здобутки у 
міжнародному співробітництві. Він 
наголосив, що Луцьк має 16  міст-
партнерів у дев’яти країнах світу. 
Активна робота ведеться і з проек-
тної діяльності й залучення гранто-
вих коштів. Найбільшим проектом 
є «Модернізація зоопарків у Замос-
ті й Луцьку, а також опрацювання 
концепції створення рекреаційної 
зони у Жешуві з метою розвитку 
транскордонного природного ту-
ризму». 

— Згідно з ним наше місто 

отримає 1,5  мільйона євро на про-
ведення робіт, — зазначив Мико-
ла Романюк. — Активна співпраця 
ведеться з НЕФКО та ЄБРР щодо 
впровадження проектів енергоз-
берігальних заходів. Зокрема, Єв-
ропейський банк реконструкції та 
розвитку надає кредит на €10  млн 
і чотири мільйони євро грантових 
коштів. Ці гроші будуть спрямовані 
на модернізацію системи центра-
лізованого теплопостачання міста 
Луцька, зокрема встановлення ІТП 
у багатоквартирних будинках, котла 
на альтернативному паливі, модер-
нізацію обладнання тощо. Загалом 
енергозберігаючі технології — один 
із наших пріоритетів, ми маємо му-
ніципальний енергетичний план. 

Значна увага, за словами місько-
го голови, приділяється питанням 
розвитку туристичної сфери та про-
моції міста. 

Після завершення зустрічі депу-
тати міських рад із Південно-Схід-
ної України обмінялися думками зі 
своїми колегами з Луцької міської 
ради. 

У коментарі журналістам депу-
тат Зміївської (Зміїв — місто район-
ного значення в Харківській області, 
населення — 17  063. Відстань від 

Змієва до Харкова — 40 км) міської 
ради Андрій Межерицький заува-
жив, що відмінності у роботі їхньої 
міськради та Луцької відчутні. 

— Схід України має певну спе-
цифіку, і Харківська область не є 
винятком, — розповів депутат. — 
Адже у моїй міській раді дві трети-
ни депутатів — представники Партії 
регіонів, тобто рішення майже не 
обговорюються, а якщо обговорю-
ються, все одно є дві третини депу-
татів, які все вирішують. Саме це 
стає проблемою. 

Також Андрій Межерицький 
стверджує, що, на відміну від Луць-
ка, де активно ведеться міжнародне 
співробітництво, залучаються гран-
тові кошти, в нього на батьківщині 
цього немає. 

— На жаль, у Харківській облас-
ті, у моєму рідному місті Змієві май-
же цього нема, — розповів пан Ан-
дрій. — Можливо, відбиток на Луцьк 
відкладає те саме Магдебурзьке пра-
во. Для Сходу України така практика 
не є звичайною, і грантовою діяль-
ністю ми майже не займаємося. 

На запитання, який досвід він би 
хотів передати своїм колегам у місті 
Зміїв, відповів: 

— По-перше, це відкритий діа-
лог. Я був здивований, що у вас сесії 
інколи тривають по чотири дні, є пи-
тання дуже гострі, коли йде процес 
дискусії, процес громадського обго-
ворення, — це є гарною тенденцією, 
і саме ці моменти громадянського 
європейського суспільства я би ба-
жав привнести на мою Харківщину. 
Що мені сподобалося у вас? По-суті, 
сьогодні одна із рядових зустрічей, 
а я бачу багато ЗМІ, четверта влада 
все-таки у вас діє. Я розумію, як це 
важливо, коли міська рада відкри-
ває вам двері, озвучує проблеми та 
запрошує вас висвітлити ту чи іншу 
проблему, — от цього дуже мало 
по Харківщині. Жодних обмежень, 
жодних парканів зайти у міську раду 
немає. У вас у Луцьку все відкрито, 
доволі прозоро, якщо порівнювати 
з Харківщиною. Рівень доступу до 
інформації, зокрема до публічної, у 
вас набагато вищий, аніж на Сході, 
це приємно. Відкритість діалогу по-
радувала. 

Олена СТЕПАНЧЕНКО 

Депутат із Харківщини Андрій МЕЖЕРИЦЬКИЙ: 

У Луцьку міськрада працює 
відкрито і прозоро


