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Україна готова купувати до 
8 млрд м3 газу в Польщі
Україна готова купувати до 8 млрд кубометрів газу в 
Польщі у випадку будівництва інтерконектора. Про це під 
час зустрічі з Президентом Республіки Польща Анджеєм 
Дудою сказав Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк. «У нас, пане 
Президенте, є спільний проект будівництва інтерконекто-
ра між Україною та Польщею. Якщо ми цей інтерконектор 
збудуємо, ви будете завозити дуже багато газу, а ми будемо 
дуже багато цього газу купувати, — до 8 млрд м3», — зазна-
чив Арсеній Яценюк.

Посадовця Мін’юсту спіймали на 
хабарі в 50 тис. доларів
15 грудня прокуратура міста Києва спільно з ГУБКОЗ СБ 
України затримала одного з керівників Головного управ-
ління юстиції України в місті Києві під час одержання 
хабара на суму 50 тис. доларів США.
Як зазначається, гроші посадова особа отримала за не-
вжиття заходів реагування у вигляді позбавлення права 
займатися певним видом діяльності особи, яка надає 
публічні послуги. Кримінальне провадження розслідується 
за ч. 3 ст. 368 КК України.
Тривають першочергові слідчі дії.

100
стільки млн євро виділить 
Польща Україні для покра-
щення прикордонної інф-
раструктури. Про це заявив 
Петро Порошенко під час 
спільної прес-конференції з 
Президентом Польщі. 
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Події
Волиняни в Києві протестували проти призначення 
Олександра Кватирка керівником лісової галузі області

Хоча й пройшло вже дві революції 
в нашій країні, одна з яких, на жаль, 
була не мирною, здається, ніхто з 
високопосадовців і не збирається 
виконувати вимоги українського 
народу, який вкотре хоче справед-
ливості та прозорості в призначен-
ні того чи іншого чиновника. Лісове 
господарство на нашій території 
— це основна «золота жилка» для 
любителів поживитися. Тому й не 
дивно, що всіма правдами та не-
правдами там хочуть мати «своїх» 
людей, тому й лобіюють інтереси 
«підопічних». 

Прикро, але «діяльність» поса-
довців призвела до зупинки пере-
робки лісу та розвитку місцевих ви-
робництв, продовжується «дерибан» 
лісових земель, приватизація лісо-
вих рубежів, процвітає корупція, 
продаються лісопосадки... 8 грудня, 
вже вкотре, активісти з Волинської 
та Чернівецької областей відправи-
лися до столиці, аби все-таки отри-
мати від керівництва Державного 
агентства лісових ресурсів України 
відповіді на наболілі питання. Від-
разу зазначу, протестувальники 
налаштовані рішуче, тому відразу 
попередили — це попередня акція, 
і якщо їхні вимоги не будуть взяті 
до уваги, то через тиждень під стіни 
Держлісагентства прийде вже не со-
тня протестувальників, а тисячі.

Акцію-протест спричинило 
призначення на посаду керівника 
Волинського обласного управління 
лісового та мисливського госпо-
дарства Олександра Кватирка (на-
разі виконувача обов’язків), який 
був затверджений Конкурсною ко-
місією та рекомендований на цю 
посаду. Така «кадрова політика» 
голови Держлісагентства Олексан-
дра Ковальчука викликала багато 
запитань. Особливо людей обурює 
той факт, що Олександр Кватирко — 
людина з кримінальним шлейфом, 
який тягнеться за ним ще з 2008 
року. Кому і з якою метою вигідно 
призначати таку людину на цю по-
саду, не звертаючи увагу на велику 
кількість конфліктів із законом, пів-
десятка кримінальних проваджень 
та без врахування суспільної думки? 
Відповідь на це питання хотіли ді-
знатися під стінами головного лісо-

вого відомства. Людям набридло, що 
корупція в лісовій галузі не зникла й 
за нової влади, а призначення у лісо-
вій галузі «недолюстрованих» фахів-
ців є тому підтвердженням.

Працівники лісу, які були учас-
никами акції-протесту, вважають, 
що всі біди в лісовий край при-
йшли після призначення керівником 
Держлісагентства Олександра Ко-
вальчука. Протестувальники обго-
ворювали й те, що «кум-сват-брат» у 
призначенні чиновників — не вико-
ренений підхід у «роздаванні посад».

Наприклад, вони стверджували, 
що голову Державної агенції лісових 
ресурсів призначає Кабінет Міні-
стрів України за поданням Міністра 
АПК,  а Міністр аграрної політики 
України Олексій Павленко та Олек-
сандр Ковальчук раніше працювали 
в компанії «Райз», тобто давно зна-
йомі, тому всім зрозуміло, як остан-
ній «сів» у це крісло.

На жаль, протестувальники не 
змогли зустрітися безпосередньо з  
Олександром Ковальчуком, бо, як 
зазначили працівники Держліса-
гентства, він «поїхав у відрядження 
в Рівненський край». Тому до акти-
вістів на розмову вийшла перший 
заступник — Христина Юшкевич.

— Призначення начальника Во-

линського обласного управління 
лісового та мисливського господар-
ства на постійній основі буде здій-
снюватись відповідно до вимог чин-
ного законодавства України, у разі 
виявлення результатами спеціальної 
перевірки відомостей, які не відпо-
відають встановленим законодав-
ством вимогам, Олександр Кватир-
ко не буде призначений на посаду, 
— підкреслила Христина Юшкевич.

Громадські активісти з Черні-
вецької області наголошували на 
тому, що наразі є нагальна потреба 
проведення повторного конкурсу  
на заміщення вакантної посади на-
чальника управління лісового та 
мисливського господарства в їхній 
області, у зв’язку з тим, що жоден із 
попередніх кандидатів не був реко-
мендований Конкурсною комісією.

— Щодо вакантної посади ке-
рівника Чернівецького обласного 
управління лісового та мисливсько-
го господарства, то вже підписано 
наказ про проведення повторного 
конкурсу, — зазначила перша за-
ступниця голови Держлісагентства. 
— А з 10 грудня розпочнеться при-
йом документів.

Шкода, але багато питань так і 
залишися без відповіді. Не вдалося 
почути активістам з Чернівецького 

краю і про те, чому не проводиться 
належний контроль за незаконним 
вирубуванням лісу, а люди, які хо-
чуть дізнатися правду, часто-густо 
«отримують по шапці», доходить до 
того, що спалюють активістам ма-
шини, а правоохоронні органи за-
кривають на це очі. Чиновниця по-
обіцяла «зі всім розібратися», навіть 
наголосила на тому, що особисто 
згідна поїхати та подивитися на ці 
неправомірні діяння.

— Я готова активно реагувати на 
порушення та виїжджати на місця 
для вивчення проблемних ситуа-
цій з метою прийняття ефективних 
управлінських рішень, — запевнила 
чиновниця.

Усі слова Христини Юшкевич 
про сприяння у вирішення питань, з 
якими активісти прийшли під стіни 
Держалісагентства, їх не задоволь-
нили. Вони впевнені, що все й надалі 
буде завуальовано. Бо посади обі-
ймають особи, які не розуміються 
на веденні лісового господарства, а 
є якщо не «юристами», то «тракто-
ристами», тобто людьми, які більше 
дбають за власний гаманець, а не за 
збереження та примноження лісо-
вих масивів. Тому на завершення 
мітингу була прийнята резолюція 
щодо висунення недовіри голові 

Держлісагентства Олександрові Ко-
вальчуку.

— Попереджаємо, що у випад-
ку невиконання наших вимог та в 
разі продовження старої практики 
ігнорування інтересів громади — 
це стане енергійним імпульсом до 
нетрадиційних методів вирішення 
таких питань, — завершив читання 
резолюції один із активістів.

Резолюція була зареєстрована 
у відповідному органі, а активістам 
залишилося сподіватися на гідну 
відповідь та реакцію.

Акція-протест продовжилася 
вже під стінами Міністерства АПК. 
Саме сюди приїхали народні депу-
тати Остап Єднак, Семен Семенчен-
ко та Володимир Парасюк. Народні 
обранці також розкритикували ді-
яльність керівників лісової галузі. 
А протестувальники  нагадати їм 
про те, що депутати є членами коа-
ліції та голосували за призначення 
Олексія Павленка на посаду Міні-
стра АПК, тож несуть персональну 
відповідальність за все, що коїться в 
аграрній сфері. На що Семен Семен-
ченко відповів, що також виступає 
за звільнення з посади Олександра 
Ковальчука, але вважає, що міністр 
Олексій Павленко не несе за нього 
відповідальності, начебто голову 
Держагенції призначає Уряд.

І на завершення біля будівлі 
МінАПК у знак протесту проти ко-
рупції та свавілля активісти спалили 
опудало голови Держагенції лісових 
ресурсів Олександра Ковальчука.

Ірина ВЛАСЮК
Луцьк – Київ – Луцьк

P.S.  Наслідки акції-протесту в 
Києві  проти призначення на поса-
ду керівника Волинського обласного 
управління лісового та мисливсько-
го господарства Олександра Кватир-
ка під стінами Держагенції лісових 
ресурсів вже наступного дня відчу-
ли на собі працівники Державного 
підприємства «Маневицьке лісо-
ве господарство». Як стало відомо, 
голова профспілки лісової галузі 
Волині направив працівникам ДП 
«Маневицьке ЛГ» лист з вимогою 
поставити свої підписи на підтрим-
ку Олександра Кватирка, неодноз-
начно натякаючи їм, що буде, якщо 
ті відмовляться. Що ж, таки й правда 
— реакція не забарилася.

На Волині при голові облдержадміністрації детально обговорили бюджет на 2016 рік
До 25 грудня в області планують 
ухвалити головний фінансовий 
документ і чітко визначити шляхи 
наповнення та видатків міст об-
ласного значення, районів, сіл та 
селищ.

Обговорення й, відповідно, фор-
мування обласного бюджету та бю-
джету області — як ніколи актуаль-
не питання. До 25 грудня, коли й слід 
ухвалити головний фінансовий до-
кумент краю й, звісно, чітко визна-
чити шляхи наповнення й напрями 
видатків «гаманців» міст обласного 
значення, районів, сіл та селищ, — 
це головна тема й пріоритет у роботі 
як виконавчої гілки влади краю, так 
і представницької. 11 грудня 2015 
року, про особливості формування 
бюджету 2016 року більше ніж де-
тально говорили під час наради, що 
відбулася під керівництвом голови 
облдержадміністрації Володимира 
Гунчика.

Це важливе питання обговорю-
вали заступники голови облдержад-
міністрації Сергій Кошарук та Світ-
лана Мишковець, радник Олександр 
Степанцов, керівник апарату Дми-
тро Дубняк, керівники структурних 
підрозділів облдержадміністрацій 

— головні розпорядники коштів, 
керівники відомств, а також голови 
райдержадміністрацій та райрад. А 
оскільки захід відбувався у відеосе-
лектороному режимі — у районних 
студіях працювали тамтешні фахів-
ці, дотичні до формування бюджету.

Перш ніж перейти до справи, 
Володимир Гунчик привітав ново-
обраних голів райрад і зауважив: 
попри належність до різних гілок 
влади, завдання єдине — працюва-
ти задля розвитку громади. Далі ж у 
вступному слові розставив акценти 
та визначив пріоритети бюджетних 
процесів 2016 року.

— 2015-й ми прожили в умовах 
конструктивної співпраці, — під-
креслив голова облдержадміністра-
ції. — Невеликі зміни, внесені в 
бюджетне законодавство, дали мож-
ливість відчути, як можна вирішува-
ти проблемні питання, напрацювати 
реальний та дієвий механізм. Разом 
із тим, роботи дуже багато. Тому бе-
ремо за правило отак скрупульозно 
працювати над бюджетами й на-
вчати цьому новообраних сільських 
та селищних голів. Мине зовсім не-
багато часу й зникнуть облдержад-
міністрації, райдержадміністрації. 
Забезпечувати життєдіяльність об-

ласті та районів доведеться радам. І 
ми повинні бути до цього готовими. 
Тому слово «співпраця» повинно пе-
рестати бути декларативним.

450 млн грн — саме такими циф-
рами вимірюється перевиконання 
бюджетів усіх рівнів. Зрозуміло, що 
ці кошти спрямували на розвиток 
громад усіх рівнів. А тому завдання 
на 2016-й не менш амбітне: спрацю-
вати так, аби рівень перевиконання 
не був нижчим. А тому слід шукати 
шляхів наповнення бюджетів, котрі 
й стануть кроком до розвитку гро-
мад. Як приклад реальності окрес-
леного наміру: цьогоріч Волинь 
дістала 70 млн грн додаткових над-
ходжень, впорядкувавши земельні 
відносини.

— 27 листопада проект облас-
ного бюджету на 2016 рік подали 
до обласної ради, — повідомив ди-
ректор департаменту фінансів об-
лдержадміністрації Ігор Никитюк. 
— Плануємо ухвалити бюджет до 
25 грудня. Окрім того, пояснюваль-
на записка до документа розміщена 
на офіційних сайтах облради та об-
лдержадміністрації. Якщо коротко, 
то в проекті бюджету передбачено 
субвенцію на соціальну дотацію, 
освіту, на охорону здоров’я, підго-

товку робітничих кадрів тощо. Але 
не враховано індексації, бо немає 
такої можливості.

Окрім захищених статей, 54 млн 
грн заплановано спрямувати на ре-
алізацію заходів обласних програм, 
11,4 млн — щоб відремонтувати до-
роги, 15,6 млн — на капітальні ви-
датки.

Разом із тим, а на цьому осо-
бливо наголошував голова облдер-
жадміністрації, при формуванні 

районних бюджетів варто передба-
чити видатки на співфінансування в 
рамках реалізації інфраструктурних 
об’єктів за кошти державного фон-
ду регіонального розвитку. Мовляв, 
кошти слід закласти навіть за умови 
відсутності відповідних об’єктів у 
реєстрі, оскільки цілком ймовірно, 
що впродовж року вноситимуть 
зміни та доповнення до відповідних 
переліків.

Оксана КРУШИЦЬКА

У Києві відбулась акція протесту проти призначення Олександра Кватирка на посаду начальника управління лісового госпо-
дарства області


