
На базі санаторію «Лісова пісня» 
відбулася робоча зустріч голови 
обласної ради з керівниками та 
представниками органів місцевого 
самоврядування та виконавчої 
влади Шацького та Любомльського 
районів. Голова Волинської об-
ласної ради Ігор Палиця закликав 
усіх присутніх до живого діалогу. 
Він повідомив, що ініціює розробку 
«Програми розвитку області на 
2016 рік». 

За його словами, головний фі-
нансовий документ прийматися не 
буде, допоки не надійдуть пропо-
зиції з районів щодо формування 
бюджету розвитку. «Ви маєте сфор-
мувати всі свої бачення, всі свої 
проблеми, які стосуються розвитку 
інфраструктури ваших територій, 
а також реконструкції та будівни-
цтва приміщень, шкіл лікарень чи 
дитячих садочків. Усі ці пропозиції 
будуть узагальнені на базі районних 
рад та подані до апарату обласної 
ради для їхнього включення в «Про-
граму розвитку області на 2016», — 
зазначив голова облради. 

Голова Шацької районної ради 
Сергій Карпук окреслив спектр про-
блем, які потребують першочерго-
вого вирішення в наступному році. 
Зокрема Сергій Карпук висловив 
стурбованість щодо неналежно роз-
виненої спортивної інфраструктури 
в районі, невирішеним залишаєть-
ся питання з наданням Шацькому 
краю статусу курортної території. 
На що керівник головного представ-
ницького органу області пообіцяв 
вивчити це питання та особисто по-
сприяти в його вирішенні.

У ході зустрічі голова обласної 
ради приділив особливу увагу темі 
залучення позабюджетних коштів 
у розбудову інфраструктури обох 
районів. Він закликав самоврядців 
активно долучатися до написання 
та реалізації проектів і програм, які 
передбачають дольову участь. 

«Я обіцяю, що всі необхідні ко-
шти для співфінансування будуть 
знайдені, чи це буде обласна рада, 
чи це будуть благодійні фонди. Ми 
обов’язково відшукаємо 10% коштів 
для співучасті у фінансуванні, адже 
в цьому дуже зацікавлені, працюйте 
по цих програмах максимально, по 
всіх рівнях і в усіх сферах», — наго-
лосив Ігор Палиця. 

Більше того, на його думку, 
керівникам самоврядних органів 
варто подбати про розробку комп-
лексної програми розвитку району, 

аби приваблювати сюди туристів 12 
місяців на рік.

Шацький край, вважає Ігор Па-
лиця, має всі шанси стати потужним 
курортним центром, на кшталт Бу-
ковелю, адже тут є унікальна екосис-
тема національного парку та чудові 
озера, аналогів яким немає в Україні.

«Ми можемо взяти фахівців, які 
за грантові кошти розроблять про-
ект розвитку району, який у подаль-
шому буде затверджений на сесії 
райради. По тому буде оголошений 
інвестиційний конкурс і розпо-
чнеться втілення його в життя. І це 
зробити цілком реально, адже тут є 
дороги, є населення, яке хоче працю-
вати, є неповторна природа, є все», 
— зауважив очільник Волиньради. 

Першочерговим завданням і 
бажанням керівників самоврядних 
органів має стати наведення ладу 
у виділенні земельних ділянок. На 
думку Ігоря Палиці, продаж тутеш-
ніх земель є неприпустимим, адже 
це невичерпне джерело прибутків у 
майбутньому.

Голова Любомльської районної 
ради Микола Сушик підняв пробле-
му недосконалості бюджетної та по-
даткової системи, зокрема в частині 
наповнення місцевих бюджетів. За 
його словами, у районі є надзвичай-
но багаті сільські ради, зокрема ті, 
які мають на своїх територіях за-
правки, а є й такі, що не заробляють 
навіть на заробітну плату очільника 
своєї громади. 

На думку, голови обласної ради, 
з питань внесення змін до законо-
давства самоврядці мали б зверта-

тися до депутатів Верховної Ради, 
які обиралися від Волині. Крім того, 
він погодився з думкою кількох про-
мовців, що розподіл запровадже-
ного цьогоріч акцизного податку з 
роздрібного продажу підакцизних 
товарів за ставкою 5% є недоскона-
лим.  

«Я ще в минулому році, на посаді 
голови Одеської ОДА, звертався до 
голови ВРУ Володимира Гройсма-
на та застерігав не віддавати всі сто 
відсотків від акцизного податку та 
податку на нерухомість у місцеві бю-
джети й пропонував ці надходження 
розподілити рівномірно 50% у ра-
йонні бюджети і 50% у місцеві, для 
того щоб можна було вирівнювати 
різницю між тими сільрадами, де 
немає автозаправних станцій та ма-
газинів, але не зміг цього добитися», 
— зауважив він. 

У ході зустрічі всі охочі мали 
змогу задати запитання керівникові 
головного представницького органу 
краю. На його думку, чималу части-
ну озвучених на нараді проблем ре-
ально можна буде позбутися опісля 
втілення в життя реформ, які перед-
бачають децентралізацію влади. 

«Нам треба йти шляхом 
об’єднання громад. Я переконаний, 
упродовж двох-трьох тижнів усі 
нормативні документи, які стосу-
ються фінансування об’єднаних гро-
мад, будуть схвалені парламентом. 
Об’єднана громада відразу отримає 
чимало переваг і податків, зокрема 
60% ПДФО, акцизний податок та 
інші види надходжень», — наголо-
сив він. 
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Понад три тисячі ув’язнених 
у США вийшли з в’язниць 
помилково
З в’язниць штату Вашингтон (США) помилково 
були звільнені 3 200 ув’язнених. Тепер право-
охоронні структури намагаються їх розшукати. 
Інцидент стався через неправильний підрахунок 
часу «хорошої поведінки», завдяки чому можна 
вийти з в’язниці раніше визначеного терміну. Коли 
помилково звільнених знайдуть, їм доведеться 
відсидіти свій термін, прописаний у вироку. 

Після 25 років роботи 
американська нафтова 
компанія ConocoPhillips йде 
з Росії
«Ми продали наш 50-відсотковий пакет компанії 
Trisonnery Asset Limited. Ми більше не працюємо 
в Росії», — заявив представник ConocoPhillips. 
При цьому «Роснефть» також продала свою частку 
в компанії, проте ні суму, ні покупця називати в 
компанії не стали. 

18,2% 
на стільки зменшився в порівнянні з 
аналогічним періодом 2014 року обсяг 
проданого моторного бензину в листопаді 
2015 і склав 150,3 тис тонн, повідомляє 
Держстатистика.
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Перед початком роботи ІІ сесії 
міської ради члени скаутської 

організації «Пласт» передали Ви-
флеємський вогонь Миру Луць-
кому міському голові Миколі Ро-
манюку та секретарю міської ради 
Юлії Вусенко.

Звертаючись до присутніх, на-
чальник відділу у справах сім’ї та 
молоді Олексій Веремійчик роз-
повів, що Вифлеємський вогонь 
символізує очікування в період 
посту та повну жертовність. «Світ-
ло випромінює добро, душевний 
спокій, любов до людей і до світу. 
Водночас, цей вогник — це со-
лідарність зі всіма, хто далеко. 

Вогонь передають через кордони 
багатьох країн. В Україну він по-
трапив із Польщі», — зазначив він.

Міський голова Микола Ро-
манюк подякував представникам 
скаутської організації та побажав, 
аби цей вогник приніс мир в Укра-
їну та кожну домівку.

Також у подарунок для всіх 
присутніх пластуни виконали 
різдвяну пісню. Варто зауважити, 
що всім депутатам дали лампадки, 
аби вони мали змогу запалити бла-
годатний вогонь і принести його у 
свої домівки. За традицією, Вифле-
ємський вогонь горітиме в помеш-
каннях до 19 січня.

Ігор Палиця не виключає створення в 
Шацькому районі «волинського Буковелю»

Події

Вифлеємський вогонь Миру прибув до 
Луцька

«Батьківщина» ініціює об’єднання демократичних сил на місцях

Минулого тижня голова об-
лдержадміністрації Воло-

димир Гунчик, керівники но-
воволинських копалень та ДП 
«Волиньвугілля», представники 
профспілок гірників зустрілися 
з потенційним інвестором Гуань 
Цинбаєм із компанії SANY.

— Ми, влада та шахтарі, за-
цікавлені в перспективі розвитку 
наших шахт, — наголосив керів-
ник найвищої виконавчої гілки 
влади в області. — Розраховую не 
на піар-акцію, а на серйозний біз-
нес-проект. Тоді ми налаштовані 
на роботу. Сьогодні ж декларую, 
що готовий до співпраці.

У відповідь Гуань Цинбай за-
певнив: готові до співпраці й де-
кларують відповідні наміри. Окрім 
того, користуючись нагодою, за-
свідчив свою підтримку україн-
ському народові, котрий нині пе-
реживає складні часи через війну 
на Сході.

— Якщо нам вдасться реалізу-
вати успішний проект, причому — 
оперативно реалізувати, — це буде 
серйозний політичний, економіч-
ний крок, — підкреслив Володи-
мир Петрович. — Представники 
Міністерства енергетики вислови-
ли нам підтримку. При цьому для 
нас дуже важливо, що представ-
ник китайського інвестора подо-
лав десять тисяч кілометрів, аби 
донести свою позицію.

Зрозуміло, що інвесторові, ко-
трий уже має практику співпраці з 
українськими гірниками на сході 
України, потрібно детально ви-
вчити ситуацію у вугільній галузі 
Волині, отримати всебічну інфор-
мацію та якомога більше відомос-

тей. Що вже зрозуміло: можливий 
варіант співпраці через кредиту-
вання на закупівлю обладнання. 
Проектне кредитування — ще 
один спосіб роботи з китайськими 
інвесторами. Одначе, така про-
позиція передбачає обов’язкову 
участь держави, котра й повинна 
виступити гарантом.

3,5 млрд доларів інвестицій го-
тові вкласти в економіку, зокрема у 
вугільну промисловість. Саме така 
цифра прозвучала під час зустрі-
чі. Але, щоби порахувати, скільки 
саме потрібно інвестувати, слід 
знати умови проекту та технічну 
базу. Тому Володимир Гунчик за-
пропонував подати для роботи 
інвесторам наявні інвестиційні 
пропозиції щодо розвитку ново-
волинського вугільного басейну та 
створити робочу групу, котра тіс-
но співпрацюватиме з компанією 
інвестора.

— Отримати гроші, аби по-
гасити заборгованість із зарпла-
ти, — не інвестиційний проект, 
— зауважив голова облдержадмі-
ністрації. — Результатом повинен 
бути прибуток. Інакше — немає 
проекту. Усе слід викласти мовою 
цифр, чіткими розрахунками. Але 
ми повинні вже вносити пропози-
ції міністерству. Адже на порядку 
денному — затвердження Держав-
ного бюджету на 2016 рік, і в ньому 
потрібно закладати кошти. Керів-
ництво держави повинне виріши-
ти, бо без фінансових державних 
гарантій не впоратися.

Невдовзі представники інвес-
тора сядуть за стіл переговорів із 
волинськими гірниками, аби ре-
тельно обговорити всі моменти.

На урочистому з’їзді ВО «Батьківщи-
на», який 12 грудня в Києві зібрав 
актив Всеукраїнського політичного 
об’єднання, відзначили високий ре-
зультат однопартійців на місцевих 
виборах та окреслили завдання для 
їхньої подальшої роботи. 

Із результатом 19,1% — 8915 де-
путатів у місцевих радах — партія 
«Батьківщина» стала єдиною полі-
тичною силою, яка порівняно з по-
передніми виборами здобула в 3,4 
рази більше довіри українців. Рей-

тинг усіх інших політичних сил — із 
від’ємним коефіцієнтом. ВО «Бать-
ківщина» сьогодні представлене 
депутатами в усіх областях України 
та місті Києві, а 502 її члени обрано 
міськими, сільськими та селищними 
головами. 

Заступник голови партії Іван 
Кириленко заявив, що на результат 
«Батьківщини» на місцевих виборах 
вплинув особистий рейтинг її ліде-
ра в час виборчої кампанії — 20,5%. 
Звернувшись до однопартійців, 
Юлія Тимошенко закликала кожно-
го з новообраних депутатів місцевих 
рад стати окремим інтелектуальним 
центром політичної сили, самостій-
ним джерелом рішень і дій для краї-
ни та зуміти контролювати ситуацію 
на місцях. «Якщо український народ 
дав нам ще один шанс — це означає 
не лише перемогу, а й величезну від-
повідальність перед кожною грома-
дою, — виголосила у своїй промові 
політик. — Якщо хоч на хвилину 
про неї забудемо, утримаємося від 
служіння людям, то так само швид-
ко, як вони дали нам цю підтримку, 
вони нас її й позбавлять». 

Лідер партії окреслила голо-
вні завдання на місцях. Серед них 
— проконтролювати, аби розпо-

діл бюджетних коштів відбувався 
винятково в інтересах місцевих 
громад. «Бюджет, який буде у вас в 
руках, — це величезна можливість 
направити бюджетні ресурси туди, 
де вони найбільше потрібні людям», 
— наголосила Юлія Тимошенко. 
Було відзначено важливість віднов-
лення постійного діалогу депутатів 
із виборцями, створення обранцями 
громад умов для можливості озна-
йомлення з проблемами населення.

Актуальним досі залишається 
питання зниження тарифів. Лідер 
партії дала вказівку сформувати 
на місцях функціональні групи для 
дослідження ціноутворення за спо-
житі комунальні послуги та в разі 
необхідності створити слідчі комісії. 
Вона пояснила, що саме депутати 
місцевих рад можуть встановлювати 
тарифи для малих котелень, норми 
споживання тепла та газу для людей, 
чиї оселі не обладнані лічильника-
ми. Справа має бути доведена до 
логічного завершення, резюмувала 
політик.

Юлія Тимошенко закликала 
представників «Батьківщини» про-
контролювати, щоб розподіл бю-
джетних коштів відбувся винятково 
в інтересах місцевих громад.

Китайські інвестори зацікавилися 
нововолинськими шахтами

Волинський аукціонний центр проводить аукціон 
з продажу майна, що належить територіальній громаді сільської ради в особі 
Гущанської сільської ради Любомльського району Волинської області:
Продавець — Гущанська сільська рада Любомльського району Волинської області, 
код ЄДРПОУ – 04332458.
лот І – кінь по кличці Лисий, інд.номер UA070000498.
Рік народження – 1999; вага – 480; стать – мерин; масть – руда; порода – не визна-
чена.  
Місцезнаходження: с.Гуща, Любомльського району, Волинської обл.
Початкова ціна – 21074,00 грн. без врахування ПДВ.
Грошові кошти в розмірі 2108,00 грн., що становить 10% від початкової ціни 
об’єкта аукціону (гарантійний внесок) та плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 
грн. вносяться на: р/р 26003203233 в ВОД ВАТ „Райффайзен Банк Аваль”, МФО 
380805, код 21733635.
Отримувач: ПАТ ДАК “НМАЦ“ – філія “Волинський аукціонний центр”. 
Аукціон відбудеться через 20 днів після публікації інформації за адресою: м.Луцьк, 
вул.Мельнична, 13.
Кінцевий термін прийняття заяв та плата грошових внесків – за три дні до початку 
аукціону.
З питань подачі документів для участі в аукціоні, розрахунків та для отримання 
іншої додаткової інформації звертатись у філію “Волинський аукціонний центр” 
за вищевказаною адресою в робочі дні з 09.00.год. до 17.00. год., тел. для довідок: 
(0332) 244-188.
Ознайомитися з об’єктом продажу можна в робочі дні з 09.00 год. до 18.00 год. за 
місцем його знаходження.

Інформаційне повідомлення ПАТ ДАК “НМАЦ” – філії “Волинський аукціон-
ний центр” 

Приватизовано шляхом продажу на аукціоні
Назва об’єкту:
1. Кордодром для випробування автомоделей загальною площею 2847 кв.м. з не-
житловим приміщенням загальною площею 18,8 кв.м. 
Приватизовано фізичною особою за ціною 434629,20 грн., у т.ч. ПДВ – 72438,20 грн
Адреса об’єкту приватизації: вул. Чорновола , 3, м. Луцьк.
Балансоутримувач: Центр науково-технічної творчості учнівської молоді управлін-
ня освіти та науки Волинської обласної державної адміністрації”.


