
Цього року в дитячому таборі 
«Артек-Буковель» уперше роз-

почалася осіння зміна. Досі буко-
вельські Карпати запрошували дітей 
лише на літній відпочинок. 

«Зміна «Осінній водограй» не 
просто має таку назву, — каже ге-
неральний директор дитячого оздо-
ровчого табору «Артек-Буковель» 
Юрій Табачук. — Кожен день, як 
осінні барви, наповнений тематич-
ними заходами, спрямованими на 
гарний відпочинок наших дітей». 

Але це не єдине нововведення. 
Досі в дитячому таборі «Буковель» 
відпочивали тільки найталанови-
тішими школярі обласного центру. 
Але нещодавно насолодитися при-
родою цього краю та веселим, наси-
ченим таборовим життям змогли й 
діти з інших районів Волині. До сло-
ва, ці діти — переможці та призери 
міських, районних, обласних олімпі-
ад зі шкільних предметів, учасники 
спортивних змагань. 

Цілюще карпатське повітря дає 
сили та забезпечує мінімальну про-
філактику захворювань, а ще в Буко-
велі функціонує потужний оздоров-
чий аквацентр. 

 «Особливістю цієї зміни є те, що 
діти мають можливість відпочивати 
в спортивному комплексі «Вода», — 
розповідає генеральний директор 
дитячого оздоровчого табору «Ар-
тек-Буковель» Юрій Табачук. — Там 
для них є басейн, соляні ванни, со-
ляні кімнати, де вони можуть відпо-
чити, релаксувати та пограти в різ-
номанітні ігри». 

Школярами в таборі «Артек-
Буковель» опікується більше ста 
спеціально підібраних досвідчених 

професіоналів. Вони забезпечують 
насичену програму відпочинку та 
стежать за настроєм і здоров’ям ді-
тей. «Артеківці» першої осінньої 
зміни відпочивають на благодійній 
основі. 

 «Зараз у нас відпочиває близь-
ко 1500 дітей: по 500 із Івано-Фран-
ківська, Луцька, Одеси, — зазначає 
директор ТК «Буковель» Олександр 
Шевченко, який, до речі, оплачує 
відпочинок франківських дітей. — 
Лучанами опікується Ігор Палиця, 
який уже багато років поспіль також 
відправляє відповідні соціальні гру-
пи до Буковелю». 

«За час, проведений в Буковелі, я 
змогла знайти безліч друзів та чудо-
вих вожатих, побувала в тій незви-
чайній артеківській атмосфері, яку 

навряд чи забуду. Це були мої най-
кращі осінні канікули! Дякую Ігоре-
ві Палиці та фонду «Новий Луцьк» 
за чудовий відпочинок у Карпатах», 
— говорить одна з волинських уче-
ниць, яка вперше побувала в Буко-
велі. 

За словами засновника фонду 
Ігоря Петровича, така оцінка роботи 
фонду — найважливіша. 

Незабаром фонд Ігоря Палиці 
«Новий Луцьк» змінить свою назву 
на «Тільки разом». Хоча він ще не 
перейшов у статус загальнообласної 
організації, але вже розпочав роботу 
на території Волині — щонайперше 
це стосується здоров’я та спортив-
ної підготовки юних волинян. 
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Бойовик «Гіві» готується йти в 
наступ
Про це ватажок банди «Сомалі» Михайло Толстих, на 
прізвисько «Гіві», розповів у інтерв’ю сепаратистському 
телеканалу, повідомляє InfoResist. «У нас новий етап у ба-
тальйоні. Тепер ми — штурмовий батальйон: нова система 
підготовки, все по-іншому. Навіть взаємодія з технікою вже 
інша, не така, як було в механізованого батальйону. Тепер 
піхоті доводиться не тільки обороняти техніку, але й на ній 
пересуватися, на ходу зістрибувати та все інше. Плюс — ро-
бота в міській місцевості. Як кажуть: «готуємося до наступу», 
— заявив «Гіві».

Бійці ДСНС врятували 
чоловіка, який серед ночі 
впав у колодязь
Як виявилося, чоловік хотів випити води. 
Сильно нахилившись, він втратив рівновагу та 
впав у колодязь, повідомляє прес-служба УДСНС 
у Житомирській області. Бійці ДСНС кинули 
чоловікові рятувальну мотузку з ременем, щоб 
той перемотав та закріпив себе. Після чого ря-
тувальники поступово підтягнули його назовні. 
Постраждалого передали медикам. 

10%
таким є попередній прогноз падіння 
економіки України за підсумками 2015 
року. Про це повідомило Міністерство 
економічного розвитку і торгівлі України 
з посиланням на першого заступника 
глави Мінекономрозвитку Юлію Ковалів.
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Події

«Це були мої найкращі осінні канікули», — такі враження 
волинських дітей від відпочинку в Буковелі

Волинь відвідав бізнес-омбудсмен Альгідрас Шемета
З метою налагодження співпраці 
між представниками бізнесу всіх 
рівнів, органами виконавчої влади 
та місцевого самоврядування 
Волинь відвідав бізнес-омбудсмен 
Альгірдас Шемета. 

Незалежний консультативно-
дорадчий орган Кабінету Міністрів 
України — Рада бізнес-омбудсмена 
створена ще в 2014 році. Основне 
завдання, яке покладене в основу 
роботи цієї структури, — покращен-
ня умов ведення бізнесу та захист 
інтересів підприємців у державних 
органах. Очолив Раду бізнес-омбуд-
смена — Альгідрас Шемета. 

Аби детально дізнатися про 
співпрацю влади та бізнесу, про кро-
ки, які роблять державні органи, аби 
бізнес на Волині розвивався та мав 
хорошу перспективу в майбутньому, 
посадовець зустрівся з головою об-
лдерджадміністрації Володимиром 
Гунчиком та його радником Олек-
сандром Степанцовим.

Найперше Альгідрас Шемета по-
цікавився, як саме органи держав-
ної влади на Волині налагоджують 
співпрацю з представниками бізне-
су. 

— На адресу Ради надходить ба-
гато скарг, на сьогодні маємо близь-
ко п’ятисот звернень із усієї України. 
З Волині до нас надійшло тільки 
шість заяв, що говорить про ефек-
тивність співпраці держорганів із 
бізнесом. Левова частина всіх скарг 
стосується роботи фіскальної служ-
би та силових структур. Насамперед 
мені хотілося б почути ваші пропо-
зиції щодо подальшої співпраці вла-
ди та бізнесу, — наголосив бізнес-
омбудсмен.

— Для нас дуже важлива під-
тримка європейських партнерів, 
— наголосив у відповідь Володи-
мир Гунчик. — Український народ 
ухвалив безповоротне рішення: йти 
шляхом європейського розвитку. 
Саме ефективна співпраця з між-
народними партнерами дає можли-
вість просуватися обраним шляхом. 
Щодо співпраці з бізнесом, то наша 

позиція чітка: не можеш допомогти 
— не заважай. Я, як людина з бізне-
су, як ніхто розумію, що таке — тиск 
на підприємців. Звісно, в Україні, зо-
крема на Волині, потрібно ще дуже 
багато зробити, аби подолати таке 
ганебне явище, як корупція, що є 
одним із найбільш проблемних мо-
ментів. Насамперед українцям варто 
зрозуміти, що основа боротьби з ко-
рупцією лежить не тільки в законах 
та нормативно-правових актах, але 
й у кожному з нас. 

Спілкуючись із поважним гос-
тем, керівник найвищої виконавчої 
гілки влади в області наголосив, що 

з волинськими бізнесовими колами 
представники влади працюють, по-
заяк левова частка економіки облас-
ті залежить від роботи саме малого 
та середнього бізнесу:

— Намагаємося максимально 
співпрацювати з представниками 
бізнесу. Для нас важлива думка кож-
ного бізнесмена, незалежно від того, 
чи це представник великої кампанії, 
чи малого підприємства. Тому запо-
чатковано хорошу практику — про-
водити великі бізнес-конференції 
не рідше, ніж два рази на рік. Усі ці 
зустрічі відбуваються за участі парт-
нерів із Європи та, обов’язково, — 

представників волинського серед-
нього та малого бізнесу. Адже 51% 
економіки області лежить на малому 
бізнесі, який представлений у різних 
галузях.

Бізнес — неможливий без інвес-
тицій. Тому цю тему оминути не мо-
гли. Омбудсмен цікавився результа-
тами роботи у вказаному напрямку. 
Волинянам, варто зазначити, не до-
велося червоніти.

— Зрозуміло, що перед владою 
всіх рівнів стоїть завдання — ство-
рення привабливого інвестиційного 
клімату, — наголосив голова облдер-
жадміністрації. — Маємо хоч малі, 
але результати. Інвестиції в розви-
ток області зросли на 12–15%. Упер-
ше маємо перевагу експорту над ім-
портом. 60% експорту припадає на 
країни Євроспільноти. 

Не оминув Володимир Гунчик і 
болючої для всіх українців теми — 
ситуацію на Сході держави. Позаяк 
війна залишила серйозний відбиток 
на розвиткові економіки України. 

— У боротьбі з агресором Во-
линь втратила 150 військовослуж-
бовців, — підкреслив Володимир 
Петрович. — Витрачено з різних 
джерел фінансування більше 15 
мільйонів гривень, зокрема на соці-
альний захист військовослужбовців, 
їхніх сімей, відновлення військових 
частин, ремонт військової техніки 
тощо. 

Загалом, за словами голови об-
лдержадміністрації, органи влади 
намагаються максимально сприяти 
бізнесу та надавати всю можливу 
підтримку. 

Оскільки найбільше звернень до 
ради надходить саме щодо роботи 
фіскальної служби та силових струк-
тур, бізнес-омбудсмена цікавило пи-
тання кадрових змін у цих органах 
та реалізації реформ у країні.

— Як на мене, то якихось карди-
нальних змін ще не відбулося, — по-
ділився міркуваннями Володимир 
Гунчик. — Уже з грудня в області 
розпочне свою роботу новостворена 
поліція, от тоді побачимо та будемо 
робити висновки. Також розпочато 

реформування прокуратури. Але, 
знову ж таки, це тільки початок. За-
вдання влади на місцях — підтри-
мувати реформи, що відбуваються 
в країні, а не підштовхувати до кар-
динальних рішень. Впевнений, що 
зміни все ж таки відбудуться, бо 
приходять нові, молоді люди, у яких 
— інший, європейський світогляд. 

На думку Альгірдаса Шемети, 
аби побороти корупцію, потрібне 
бажання двох сторін: влади та біз-
несу. В європейських країнах пред-
ставники бізнесу об’єднуються в 
асоціації й у такий спосіб висловлю-
ють свою позицію.

— Це дуже хороший приклад. 
Ініціаторами таких змін мають бути 
бізнес-структури, а не влада. Ми 
зі своєї сторони можемо тільки ре-
комендувати схему такої роботи, 
— наголосив голова облдержадміні-
страції. — З корупцією потрібно бо-
ротися комплексно, тільки тоді змо-
жемо викорінити це ганебне явище з 
українського суспільства. Не потріб-
но придумувати щось нове. Є хоро-
ші приклади європейських країн, де 
про таке явище, як корупція, вже всі 
забули. 

Аби дізнатися детальніше про 
проблеми бізнесу на Волині, Альгі-
драс Шемета зустрівся також із пред-
ставниками бізнесових кіл краю. Під 
час зустрічі посадовець представив 
волинським бізнесменам структуру 
установи, яка безпосередньо займа-
ється захистом їхніх прав та інтер-
есів. Разом із підприємцями Волині 
обговорив ключові проблеми галузі. 

Підводячи підсумки свого візи-
ту, пан Шемета наголосив: 

— На Волині створенні всі умо-
ви для розвитку бізнесу всіх рівнів. 
Я побачив співпрацю влади та бізне-
су. Представники державної влади 
не заважають бізнесу працювати. 
Звісно, не все гладко, існують про-
блемні моменти, пов’язанні з мит-
ницею, роботою фіскальної служби, 
силових структур, але основне, що я 
побачив, це прагнення обох сторін 
до ефективної співпраці. 

У Луцька є можливість отримати 
кошти від НЕФКО на впровадження 
енергоощадних заходів

У вівторок Луцький міський го-
лова Микола Романюк, його 

перший заступник Тарас Яковлев 
та представники структурних під-
розділів міської ради зустрілися з 
делегацією Північної екологічної 
фінансової організації НЕФКО.

Нагадаємо, міська рада вже 
тривалий час співпрацює з цією 
організацією. Уже реалізовано 
проект із впровадження енерго-
ощадних заходів у бюджетних за-
кладах. Триває робота й щодо про-
екту по КП «Луцькводоканал».

Як зазначив міський голова 
Микола Романюк, завдяки впрова-
дженим енергоощадним заходам 
вдається економити кошти, які 
можна спрямувати на інші цілі. Зі 
свого боку, інвестиційний мене-
джер Амунд Бейтніс наголосив, 
що нині є можливість реалізації 
набагато серйозніших проектів.

Для гостей з Північної еко-
логічної фінансової корпорації 
начальник відділу з енергозбере-

ження департаменту економічної 
політики Костянтин Патракеєв 
представив оновлений План дій зі 
сталого енергетичного розвитку м. 
Луцька. А також коротко розповів 
про основні показники документа, 
його напрямки та заходи.

Заступник директора ДКП 
«Луцьктепло» Валентина Малюті-
на представила проект модерніза-
ції системи централізованого те-
плопостачання міста Луцька. За її 
словами, цей проект реалізується 
в співпраці з ЄБРР. «Луцьктепло» 
отримало 10 млн євро кредитних 
коштів на вигідних умовах та 4 
млн євро грантових коштів від 
фонду Е5Р. У рамках спільної ро-
боти буде ліквідовано підвальні 
котельні, встановлено ІТП у 200 
будинках, встановлено котел на 
альтернативному паливі тощо.

Сьогодні підготовлено пере-
лік із 41 об’єкта. Це бюджетні за-
клади, які є енергозатратними. 
Впровадження енергоощадних за-
ходів дасть можливість економити 
кошти.

Технічний консультант Карл 
Хіллстрьом наголосив, що вста-
новлення ІТП, утеплення фаса-
дів, заміна вікон дають хороший 
ефект. Поодинці такі заходи теж 
ефективні, але не настільки. 

Зрештою, інвестиційний мене-
джер Амунд Бейтніс розповів, що 
НЕФКО пропонує місту Луцьку 
кредит у розмірі 5 млн євро. Крім 
того, є можливість отримати й 
грант від фонду Е5Р на майже 2 
млн євро.


