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Події

Корбан залишиться під вартою до
15 квітня
Апеляційний суд Києва вирішив залишити Геннадія Корбана
під вартою до 15 квітня. Хоча його адвокати наполягали, що
в нього поганий стан здоров’я, він потребує спеціального
догляду та харчування. Однак представники прокуратури заявили, що побоюються, що Корбан буде тиснути на
свідків, якщо не залишиться під вартою. Зазначимо, раніше
і Дніпровський суд Києва продовжив термін утримання під
вартою члену політради партії «УКРОП» Геннадію Корбану до
15 квітня 2016 року.

Від початку року у Волинській області
відбулося 15 земельних аукціонів

В

ід початку року у Волинській
області відбулося 15 земельних
аукціонів, на яких пропонувалося
40 ділянок державної та комунальної власності різного призначення
загальною площею 841,3 га. Так, на
дев’яти торгах реалізовано право
оренди на 28 наділів державної
власності сільськогосподарського призначення в Ковельському,
Ківерцівському, Локачинському,
Маневицькому, Ратнівському, Старовижівському та Турійському районах області. Їхня загальна площа
становить 684,4 га. Стартова ціна
річної оренди — 509,3 тис. грн.
Остаточно ж бюджети отримуватимуть 527,4 тис. грн щорічно від
користувачів цих ділянок.
На шести аукціонах інвестори
боролися за право власності чи
оренди 12 лотів комунальної власності загальною площею 156,9 га

в Ковельському, Луцькому, Любешівському, Турійському районах
та місті Володимирі-Волинському.
При стартовій ціні в 291,3 тис. грн
вартість продажу прав власності
та оренди зросла на 66%, до 438,8
тис. грн.
«Земельні торги наразі є чи не
найпрозорішим механізмом реалізації земель у нашій державі, вони
максимально мінімізують корупційну складову та сприяють надходженню додаткових коштів до
місцевих бюджетів», — наголошує
начальник Головного управління
Держгеокадастру в області Василь
Василенко.
Таким чином, від початку року
до скарбниць області надійшло
966,2 тис. грн від реалізації прав
оренди та власності на земельні ділянки на конкурентних торгах.
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Стільки мільярдів гривень Кабмін виділив
з держбюджету на ремонт доріг. Загалом у
2016 році на ці роботи планують залучити
14,2 млрд грн — із держбюджету, місцевих
бюджетів та кредитів від міжнародних
фінансових організацій.

Плотницький пообіцяв
заарештувати Бойка
«При спробі перетнути кордон
«Луганської народної республіки» Бойко
буде негайно заарештований за двома
причинами. По-перше, як пособник
київських карателів, який підтримав АТО
і геноцид нашого народу. І по-друге, як
подільник олігарха Курченка, присутність
якого, як і пов’язаних з ним осіб, на нашій
території заборонена», — заявив лідер
терористів «ЛНР» Плотницький.

Луцьк активно працює в
напрямку поглиблення співпраці
з німецьким краєм Ліппе
Акценти робляться на обміні студентською молоддю, співпраці між
загальноосвітніми навчальними закладами, підприємцями…

У Луцьку впіймали крадія з
коштовностями
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березня вночі до луцьких патрульних надійшов виклик
про те, що на проспекті Соборності намагається втекти грабіжник,
який зчинив крадіжку в квартирі.
Патрульні оперативно прибули
на місце. Була тут і Самооборона
Волині. Правопорушник не встиг
втекти далеко і перебував лише
через дорогу від місця вчинення
грабежу.
Тут його наздогнали і тримали
небайдужі громадяни.

Патрульні викликали слідчооперативну групу. При чоловікові
виявили ніж, а також дорогоцінності й біжутерію, частину яких
він розгубив, втікаючи.
Поліцейські повідомили, що
31-річний раніше судимий правопорушник уже давно перебуває в
розшуку через багаторазові крадіжки.
За інформацією, грабіжник
знайомий з власником квартири,
яку обікрав.

На Волині призначено регіонального
координатора Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини

П

ісля проведення відповідного конкурсу та проходження
стажування регіональним координатором взаємодії з громадськістю
Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини у Волинській області призначено Віталія
Єлова.
Як відомо, регіональний координатор проводить особистий
прийом осіб із питань порушення їхніх прав і свобод та надає їм
первинну консультацію, а також
здійснює моніторинг стану додержання конституційних прав і
свобод людини відповідними органами державної влади та місцевого
самоврядування, а за фактами виявлених порушень прав і свобод
громадян — ініціює перед Уповноваженим проведення відповідних
перевірок.
Він також вивчає, узагальнює
та надає Уповноваженому з прав
людини інформацію про виявлені ним порушення прав і свобод
людини за зверненнями громадян
України, іноземців, осіб без громадянства.
Крім того, у рамках реалізації
національного превентивного механізму регіональний координатор
бере участь у спільних із працівниками Секретаріату Уповноваженого візитах до місць несвободи.
Створення мережі регіональних координаторів зі зв’язків із
громадськістю обумовлено необхідністю оперативно реагувати на
порушення прав і свобод людини
та задля покращення реалізації
прав людини на регіональному
рівні, адже нерідко саме вони є чи
не єдиними правозахисниками з
відповідним мандатом Уповноваженого поза межами столиці, які
здатні надати реальну допомогу
людям в областях в екстремальних
ситуаціях.
Наразі регіональним координатором Віталієм Єловим визна-

чено, що прийом громадян буде
здійснюватися:
— щопонеділка з 15.00 до
18.00 у приймальні Волинської обласної організації Спілки юристів
України (м. Луцьк, вул. Словацького, 30/5);
— щосереди з 16.00 до 18.00
у приймальні юридичної клініки
Ad Astra Східноєвропейського національного університету імені
Лесі Українки (м. Луцьк, вул. Винниченка, 30, офіс 13, приміщення
СНУ);
— в останній вівторок місяця
з 15.00 до 17.00 у приймальні Волинського дистанційного центру
з надання правової допомоги для
жителів віддалених громад області
через пункти доступу до інформації, які знаходяться в 19 бібліотеках
районних центрів та міст області, з
використанням скайп-зв’язку
Для довідок: тел. 050-666-4579, e-mail: coord.omblutsk@gmail.
com.
Крім цього, регіональним координатором заплановано проведення виїзних прийомів громадян
за заздалегідь погодженим графіком.
Нагадаємо, регіональні координатори Уповноваженого здійснюють свою діяльність за сприяння та підтримки Програми
розвитку ООН в Україні та Міжнародного Фонду «Відродження», у рамках підписаного з ГО
«Асоціація українських моніторів
дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів»
Меморандуму, яким передбачено
сприяння розвитку мережі регіональних координаторів Уповноваженого.
Крім того, на виконання вказаного завдання Офісом Омбудсмена
була розроблена «Стратегія зміцнення регіональної присутності
Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини».

Луцький міський голова Микола
Романюк зустрівся з депутатом
німецького парламенту Хайнріхом
Цертіком. Участь у розмові взяли
заступник міського голови Андрій Киця, начальник управління
міжнародного співробітництва та
проектної діяльності Віра Кудрявцева, заступник керівника відділу
культури Посольства Німеччини в
Києві Даніель Ліснер та референт
Александер Вольмерт.
Хайнріх Цертік зізнався, що в
Луцьку вперше і йому дуже приємно тут перебувати. За його словами,
наше місто — гарне, адже встигнув
його оглянути трішки, поспілкуватися зі студентами. Також він зауважив, що зацікавлений у поглибленні
співпраці між Німеччиною та Україною, зокрема Луцьком та краєм Ліппе.
Міський голова Микола Романюк привітав гостей у Луцьку. Він
зазначив, що продовжується робота щодо розширення міжнародного
співробітництва. Очільник міста
подякував усім, хто долучився до
підписання Меморандуму про співробітництво між Луцьком і краєм
Ліппе. За його словами, напрацювання зі спілкою «Мости дружби
в Україну» переросли в щось більше. Міський голова наголосив, що
акценти робляться на обміні студентською молоддю, співпраці між
загальноосвітніми навчальними закладами, сприянні в налагодженні
співпраці між підприємцями. Він

переконаний, що це є невеликим
кроком у зближенні України та ЄС.
Звернув увагу Микола Романюк
і на ситуацію на східних рубежах
України. Він зауважив, що нині ситуація загострилася, почали гинути
наші військовослужбовці. Міський
голова зазначив, що українці моляться за найшвидше завершення
війни.
Хайнріх Цертік повідомив, що в
Німеччині також зацікавлені в найшвидшому завершенні конфлікту
на сході України. За його словами,
німецька влада робить кроки, аби
протистояння було вирішене та перестали гинути люди.
Також Хайнріх Цертік розповів,
що мав зустріч із представниками
німецької общини краю, під час якої
його попросили озвучити ряд питань перед Луцьким міським голо-

вою. Зокрема, він попросив у Миколи Романюка сприяння у виділенні
приміщення для товариства, щоб
вони мали можливість зібратися.
Ще одним питанням є встановлення
пам’ятної дошки.
Міський голова Микола Романюк пообіцяв вивчити ці питання
та надати допомогу в їхньому вирішенні.
Німецький депутат зауважив,
що зацікавлений у поглибленні
співпраці між Луцьком та краєм
Ліппе. За його словами, обмін студентами, школярами — дуже важливі моменти для інтеграції України в
європейське суспільство.
Також він звернув увагу на важливість співпраці в економічній
сфері. За його словами, німецькі бізнесмени зацікавлені інвестувати в
Україну. Хайнріх Цертік наголосив,
що це було б вигідно обом країнам.
Він висловив ідею провести в краї
Ліппе своєрідну презентацію інвестиційного потенціалу Луцька та Волині.
Депутат Бундестагу також запропонував залучати на стажування
молодих спеціалістів.
Микола Романюк схвально підтримав таку ідею. Він наголосив, що
на Волині є вже приклади успішних
німецьких інвестицій, це, зокрема,
завод «Кромберг енд Шуберт».
Луцький міський голова наголосив, що в рамках підписання меморандуму з краєм Ліппе обговорювалося й сприяння в економічній
сфері.
На завершення зустрічі Микола
Романюк запросив гостей на урочисті заходи з нагоди Дня міста та
25-ї річниці Незалежності України,
які відбудуться в серпні.

На Волині розпочалися весняно-польові роботи
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ід урожай 2016 року посіяно
203 тисячі гектарів озимих
культур, що на 11 тисяч гектарів
більше, ніж у минулому році, у тому
числі зернових культур — на площі
180 тисяч гектарів, що на 16 тисяч
гектарів більше, ніж у попередньому
році, — розповів директор департаменту агропромислового розвитку
облдержадміністрації Юрій Горбенко під час оперативної наради під
керівництвом голови облдержадміністрації Володимира Гунчика. — На
жаль, через малосприятливі погодні
умови частина врожаю втрачена або
пошкоджена. Тому в доброму стані
знаходяться 70%, у задовільному —
25%, слабкі та зріджені посіви спостерігаються на 5% посівних площ.
Згідно з попередніми підрахунками,
господарства проведуть частковий
підсів, а місцями й пересів озимини
на площі близько 3 тисячі гектарів».
Окрім цього, ряд сільськогосподарських товариств уже розпочали

посів ярих культур, зокрема вівса
та ярої пшениці. Посів ярих культур заплановано на площі 283 тисячі гектарів. Очікується збільшення
посівних площ гречки, до 2,5 тисячі
гектарів, що на 500 гектарів більше,
ніж у 2015 році. Також збільшено
посівні площі під цукровий буряк —
до 16 тисяч гектарів, що на 4,5 тисяч
більше ніж у попередньому році.
За словами Юрія Горбенка, у минулому році з Державного бюджету
аграріям Волині компенсовано 16,6
мільйона гривень, що дозволило залучити в аграрний сектор 210 мільйонів гривень кредитних коштів. У
цьому році в Державному бюджеті
також передбачено 300 мільйонів
гривень.
Також головний аграрій області
розповів про можливості придбання нової техніки або заміни обладнання для сільгоспвиробників:
— У цьому напрямку непогано
себе зарекомендували, за підсумка-

ми роботи у 2015 році, Волинська
філія НАК «Украгролізинг», яка
цього року готова поставляти підприємствам не лише вітчизняну
техніку, а й техніку світових брендів.
При цьому підприємство пропонує
гнучкі системи оплати. Також активно працює ВАТ «Волиньагрореммаш», надаючи послуги з ремонту
сільськогосподарської техніки, реалізації запчастин із можливою доставкою на місця.
За словами директора департаменту, в області, на жаль, не спостерігається загальна тенденція до вирощування льону.
— Льон — культура, яку з давніхдавен вирощували на волинських
землях. Потрібно вивчити питання
розвитку льонарства на прикладі
Рівненської, Житомирської областей, — наголосив Володимир Гунчик. — Розпочинайте пошук інвесторів, аби, виростивши льон, ми
мали куди його реалізовувати.

