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У ковельчанки вилучено 
контрафакту на півмільйона 
Працівники прокуратури Волині та співробітники 
Держфінслужби в області днями провели обшук у по-
мешканні ковельчанки, яка неодноразово потрапляла 
в поле зору правоохоронців як реалізатор фальсифіко-
ваних алкогольних і тютюнових виробів. Під час обшуку 
житла підприємливої жінки виявлено понад 50 тис. 
пачок цигарок українського, російського, білоруського 
та молдовського виробництва. А також близько 300 
літрів спиртової суміші та готової алкогольної продукції 
з акцизними марками з ознаками підробки. 

Цукровий буряк на Волині 
перероблятимуть два 
заводи 
За інформацією департаменту агропромислово-
го розвитку, поточного року всіма категоріями 
господарств на Волині посіяно 11 тис. га цукро-
вих буряків. Враховуючи те, що у сезон заготівлі 
працюватимуть два цукрові заводи, вдасться 
забезпечити вчасну переробку. 

3,6
стільки мільярдів доларів зеконо-
мила Україна за минулий рік під 
час купівлі імпортного газу. Про 
це в інтерв’ю «Українській правді» 
розповів голова НАК «Нафтогаз 
України» Андрій Коболєв. 
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Тема дня

Люди в селах не вірять, що після об’єднання 
територіальних громад їм стане жити краще 

Галина Прус доводить спроможність громади Смолигова

На Волині інвесторам пропонують понад 15 тис. га землі для вирощування енергетичних культур 

Енергозбереження та викорис-
тання альтернативних видів 

палива замість природного газу — 
нині актуальне питання для еконо-
міки й енергетичного сектора Укра-
їни. Тож постійно зростає попит на 
твердопаливні котли, які можуть 
використовувати у своїй роботі со-
лому, тирсу, деревину, пелети, енер-
гетичні культури. Оскільки є попит, 
є і пропозиція — Волинська область 
стала привабливим для інвесторів 
краєм, де можна вирощувати енер-
гетичні культури, такі як міскантус, 
сорго, енергетична верба. 

Волинські земельники, розумі-
ючи перспективу такого виду біз-
несу, а також важливість залучен-

ня інвестицій в економіку краю, 
спрацювали на випередження. «Аби 
створити потенційним інвесторам 
усі умови для роботи, в області здій-
снено моніторинг непридатних для 
ведення сільського господарства 
земель, однак які придатні для ви-
рощування енергетичних культур. 
Вони абсолютно невибагливі до 
ґрунтових умов, і ними можна за-
саджувати землі, на яких інші куль-
тури вирощувати не дозволено», 
— розповідає перший заступник 
начальника Головного управління 
Держгеокадастру в області Світлана 
Богута. 

«Нині в європейських країнах, 
зауважують фахівці, 8 із 11% понов-

люваної енергетики — біоенергети-
ка. Це виробництво електроенергії 
з біомаси, тобто відходів деревини, 
соломи, лушпиння, енергетичної 
лози, міскантусу», — наголошує 
вона. 

Отже, у Волинській області ви-
значено 15,9 тис. га земель, які мо-
жуть використовуватися для ви-
рощування енергетичних культур і 
будуть запропоновані інвесторам. 
«Біля кожного села можна знайти 
землі, котрі непридатні для тради-
ційного обробітку, але можуть із 
подвійною користю використовува-
тись у біопаливних проектах. Части-
на мешканців отримає додатковий 
заробіток, а місцевість одержить 

додаткову енергію завдяки віднов-
лювальним джерелам сировини», — 
акцентувала Світлана Богута. 

До слова, на сьогодні в області 
під енергетичні культури відведено 
7,5 тис. га, 1,5 тис. із яких уже дають 
«урожай». 

Таку важливу роботу вдалося 
втілити завдяки діяльності першої в 
Україні розширеної обласної комісії 
з інвентаризації земель сільсько-
господарського та несільськогоспо-
дарського призначення в межах і за 
межами населених пунктів, яка пра-
цює на теренах регіону вже півроку 
та має на меті створити цілісну кар-
тину земель краю й ефективності їх 
використання. 

З травня на Волині в рамках адміні-
стративно-територіальної реформи 
активізувався процес так званого 
добровільного об’єднання громад, 
принаймні поки що з районів над-
ходять пропозиції. Новостворені 
громади, переконують представни-
ки влади, матимуть додаткові мате-
ріальні преференції від держави і 
такі ж можливості для розвитку, як 
і міста обласного значення. Однак 
багатьох такі обіцянки не тішать, а, 
навпаки, насторожують. Крім того, 
низка сільських громад виступає 
категорично проти якогось при-
єднання, вважаючи себе самодос-
татніми. До чого може призвести 
зміна територіального устрою, як і 
кого об’єднають і чи стане від цього 
краще жити пересічному волиня-
нину, дізнавалися «Відомості». 

Варто зауважити, що в березні 
Президент України підписав За-
кон «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад». Потім по-
становою Кабінету Міністрів була 
затверджена Методика формування 
спроможних територіальних гро-
мад, відповідно до якої потенцій-
ними адміністративними центрами, 
навколо яких мають об’єднатися 
громади, спочатку визначаються 
міста обласного значення та районні 
центри. Потім — села, селища, міста, 
що історично мали статус районних 
центрів. Відстань від центру і край-
нього населеного пункту, який вхо-
дить в об’єднання, не повинна пере-
вищувати 25 кілометрів по дорогах 
із твердим покриттям та можливіс-
тю доїзду до, скажімо, найближчого 
ФАПу чи пожежної служби в межах 
півгодини. Важливою умовою ство-
рення нової громади є економічна 
спроможність, тобто можливість для 
людей заробляти на життя в межах 
географічної доступності, а це в пер-
шу чергу — наявність підприємства 
чи потужного господарства. У разі 
розташування на вказаній території 
більше одного населеного пункту, 
який може бути визначений потен-
ційним адміністративним центром, 
перевагу віддають тому, який має 
краще розвинену інфраструктуру. 

Отож Методика чітко вказує, хто 
з ким і як має об’єднатися, то в чому 
ж полягає добровільність? Із цим за-
питанням ми звернулися до заступ-
ника голови облдержадміністрації 
Сергія Кошарука, котрий курує ро-
боту із впровадження адмінрефор-
ми в області. 

— Загалом територіально-адмі-
ністративний устрій — це функція 
держави, і в інших країнах зазвичай 
ніхто нікого не питав: прокинулися 
люди зранку — і вже були в ново-
му устрої, — пояснює Сергій Дми-
трович. — Інша річ, що українське 
суспільство, на мою думку, визріло 
до того, що все-таки у державних 
кабінетах не все може бути врахова-
но, тому треба включати у процеси 
реформування усі ланки, хоча б ту 

частину суспільства, яка є актив-
ною. Добровільність полягає в тому, 
що ми, не чекаючи змін до Консти-
туції, не чекаючи, поки почне діяти 
новий адмінтериторіальний устрій, 
можемо об’єднуватись. Якщо грома-
ди об’єднаються згідно з Перспектив-
ним планом (на Волині він ще фор-
мується. — Авт.) і Методикою, вони 
стають спроможними. Добровіль-
ність полягає в тому, що, по-перше, 
можна об’єднатись або ні, по-друге, 
можна об’єднатися згідно із законом, 
але не відповідно Методиці, і тоді, 
очевидно, не буде досягнуто бажаної  
спроможності, переваг і преферен-
цій. Ідея не в тому, що як хотіли, так і 
об’єднались, а в тому, щоб допомогти 
об’єднатися так, аби стати сильною 
спроможною громадою. 

— Ви кажете «сильна», «спро-
можна», «матиме преференції»... 
Розшифруйте, які саме, — ведемо 
далі мову із посадовцем. 

— В першу чергу 60% податку на 
доходи фізичних осіб лишатиметься 
в громаді, — пояснює Сергій Коша-
рук. — Державні субвенції — ме-
дичну й освітянську — розподіляти 
буде сама громада. Кошти Фонду 
регіонального розвитку можна буде 
реалізовувати на проекти спро-
можної громади. А ще — акцизний 
податок, податок на майно, 100% 
єдиного податку і також усі 100% 
податку на прибуток підприємств. 
Залишатиметься на місці й частка 
плати за надання адміністративних 
послуг, рентної плати за користу-
вання надрами місцевого значення, 
плати за ліцензії та за державну реє-
страцію, адміністративних штрафів 
та штрафних санкції, дивідендів, 
місцевих позичок та плати за видачу 
місцевих гарантій, власних доходів 
бюджетних установ. Також ці бю-
джети отримають 25% екологічного 
податку, 1,5% від обсягу продажів 
продукції, 90% коштів від продажу 

земель несільськогосподарсько-
го призначення та інші доходи. Є 
сільські ради, де немає бюджетоут-
ворювального підприємства, де не 
можуть забезпечити зарплату голо-
ві, землевпоряднику, бухгалтеру. Що 
може ця громада зробити? Нічого. 
Якщо вона об’єднується з іншими, 
то, відповідно, в цієї громади стає 
достатньо засобів забезпечити осві-
тянські послуги, обслуговувати до-
роги місцевого значення, дбати про 
розвиток, надавати адмінпослуги, 
давати сільському голові представ-
ництво у виконкомі. 

— Апарат службовців сіль-
ських рад буде зменшено, скільки 
осіб залишиться безробітними? — 
уточнюємо у Сергія Дмитровича. 

— Він може навіть збільшитися, 
але це не збільшення чиновницько-
го апарату, який сидить у кабінетах, 
а того, який буде надавати послуги 
населенню, — пояснює заступник 
голови облдержадміністрації. — Ми 
послугу адміністративну наближає-
мо до населення, тобто в район те-
пер людям не потрібно буде їхати, а 
в центр спроможної громади. Адмі-
ністраторам допомагатимуть у селах 
старости, наприклад, збиратимуть 
заяви на довідки чи щось таке інше. 

ДО ШКОЛИ — ЗА 20 
КІЛОМЕТРІВ 

Під час засідання регіональної 
робочої групи з підготовки проекту 
Перспективного плану формування 
спроможних територіальних громад 
у Волинській області голова облдер-
жадміністрації Володимир Гунчик 
сказав, що, цитуємо, «хочемо чи ні, 
але під час процесу добровільного 
об’єднання громад частина шкіл із 
малою кількістю учнів буде закрита. 
Якщо сьогодні на відстані 20 км є 
потужний освітній заклад, є достат-
ньо кваліфіковані вчителі, то набага-

то легше мати два шкільні автобуси, 
ніж потратити десятки мільйонів 
гривень, щоб у тому маленькому селі 
на 25 учнів вибудувати школу. Це 
стосується й ФАПів та амбулаторій. 
ФАПи повинні бути в кожному насе-
леному пункті, але амбулаторії — не 
обов’язково. Нам доведеться пройти 
через процес ліквідації недоцільних 
закладів». 

Отож виникає проблема доїзду 
до віддаленої школи, адже сільські 
дороги на Волині у жахливому стані, 
у багатьох населених пунктах нема 
шкільних автобусів, а якщо є, то 
також у дуже поганому стані, у них 
малих діток неможливо перевозити. 
А дороги й автобуси —це великі фі-
нансові затрати… 

— Все можливо, якщо ми спро-
можні, — зауважує Сергій Кошарук. 
— І необхідні фінанси потрібні бу-
дуть навіть менші, ніж річне чи дво-
річне утримання тієї школи, яка не 
може дати хорошу освітню послугу. 
У нас є автобуси, що були у викорис-
танні, але хорошої якості, потрібно 
провести ще раз їх капітальний ре-

монт — і це буде вдвічі дешевше, ніж 
повністю з нуля купувати новий. Але 
кожна спроможна громада вирішує 
сама, де лишати школу, а де закрива-
ти. Рішення приймає не міністерство 
в Києві, не чиновник у районній чи 
обласній адміністрації, а ви. Це сто-
сується і дитячих садочків. 

СІЛЬСЬКІ ГОЛОВИ ПРОТИ 
ОБ’ЄДНАННЯ, ЯКЕ 
НАВ’ЯЗУЮТЬ 

Однак самі громади поки що не в 
захваті від нової ідеї об’єднання. На 
думку багатьох, це ще більше посла-
бить маленькі села. 

Зимненський сільський го-
лова В’ячеслав Католик заува-
жив, що громада не погоджується 
об’єднуватися з містом. 

— Громада сказала: ми не хочемо 
в місто, — розповів сільський голо-

ва. — Більшість депутатів будуть 
міські, а отже, прийматимуть рі-
шення всі на користь міста, а тери-
торії занепадатимуть. Ми просимо 
сільські території не приєднувати 
до міських, а якщо приєднувати, то 
створювати окрему Володимир-Во-
линську міську й окрему Володи-
мир-Волинську сільську. 

Сільцівський сільський голова 
Ковельського району Олег Рибчук 
не втомлювався повторювати: не 
може злука кількох бідних громад у 
результаті дати одну багату чи хоча 
б спроможну. Його підтримав Рожи-
щенський міський голова В’ячеслав 
Поліщук. Він наголошує: є такі села, 
котрі навіть після приєднання до 
їхнього міста не стануть багатши-
ми і навіть тягнутимуть донизу і 
так не багатий бюджет майбутньої 
об’єднаної громади, адже, напри-
клад, до села Сокіл немає дороги 
взагалі. 

— Ми проводили фінансові роз-
рахунки, — каже В’ячеслав Анатолі-
йович. — То вирахували, що дорогу 
туди зможемо збудувати за 17 років.

Не погоджується увійти до скла-
ду громади із центром у Торчині 
село Смолигів Луцького району. 
Сільський голова Галина Прус за-
певняє, що вони самі можуть стати 
адміністративним центром. У Смо-
лигові є нова будівля сільської ради, 
зведена власними силами, як і ФАП 
та садочок, який у переліку особли-
вих. У Будинку культури зроблений 
ремонт у 2008–2009 роках, є школа, 
де навчається 121 дитина. 

— Якби ми утримували її на ба-
лансі, вже досі змогли би вкласти 
у неї значно більше, — переконує 
сільський голова. — Дороги у селі 
з твердим покриттям, але потребу-
ють ремонту, в принципі, як і всюди 
у селах, котрі віддалені від міст об-
ласного значення. Ми прораховува-
ли, що нам вистачатиме коштів. На 
освіту і медицину будуть субвенції, 
а на утримання садочка й адмінпер-
соналу йтиме тих 60% податку на 
доходи фізичних осіб, які нам ли-
шатимуть. Маємо також кошти на 
депозиті й безліч ідей. Ми зможемо 
забезпечити себе і навіть підтягну-
ти село Хорохорин, котре згодне з 
нами об’єднатися, — запевняє Гали-
на Прус. 

Окрім того, там розглядають 
можливість об’єднання з близьки-
ми селами Локачинського району 
— Веселим (мають спільне сільсько-
господарське підприємство) та Зу-
бильним. 25-кілометрова межа до-
ступності при цьому дотримається, 
як і півгодинний час доїзду. І заодно 
збільшиться кількість населення, 
котрого після об’єднання Смолиго-
ва лише з Хорохорином за вимогами 
Методики недостатньо. 

Тим часом в ОДА заявляють, що 
реформа децентралізації безпово-
ротна, як і процес об’єднання тери-
торіальних громад. 

Олена СТЕПАНЧЕНКО 

Відстань від центру і 
крайнього населеного 
пункту, який входить в 
об’єднання, не повинна 
перевищувати 25 кіломе-
трів по дорогах із твердим 
покриттям та можливістю 
доїзду до, скажімо, най-
ближчого ФАПу чи по-
жежної служби в межах 
півгодини


