
Територія 20,1 тис. км2

Щільність населення 52 чол. на 1 км2

Чисельність населення на 01.04.07 р. 1037,4 тис. осіб

міське 528,8 тис. осіб

сільське 508,6 тис. осіб

в т.ч. обласний центр м. Луцьк 207 тис. осіб

Кількість районів 16

кількість сільських районів 16

кількість районів у містах —

Кількість міст 11

в т.ч. обласного підпорядкування 4

Кількість селищ міського типу 22

Кількість сільських населених 
пунктів

1054

Кількість адміністративно-терито-
ріальних одиниць

1087

ВОЛИНСЬКА 
ОБЛАСТЬ:

Шелеп Михайло,  
Наход Михайло

Центр Політичного Аналізу та 
Виборчого Консалтингу
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ВЛАДА І ПОЛІТИКА

Говорячи про загальні тенденції, які характери-
зують сферу політики Волинської області за період з 
березня 2006 по березень 2007 р., відзначимо такі:

• політичне життя регіону після парламентських та 
місцевих виборів не згасло, а зосередилося в сті-
нах органів влади та місцевого самоврядування;

• провідні політичні партії області, протягом трива-
лого часу не представлені у владі, отримали на-
лежне представництво у місцевих радах;

• протягом року відбувалася зміна керівництва у 
представницьких органах місцевого самовряду-
вання;

• у виконавчій владі відбувалося повернення «ста-
рих кадрів»;

• регіональна влада, попри зміну керівництва цен-
тральної виконавчої влади, продовжувала свою 
політику в області, тому фактично регіон не відчув 
на собі наслідків цієї зміни;

• в області вироблено принципово новий, порів-
няно з попередніми роками, механізм відстою-
вання інтересів регіону перед державними орга-
нами влади.

ПОЛІТИЧНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО У 
ВЛАДІ 

Волинська обласна рада
У результаті виборів 2006 р. до Волинської об-

ласної ради (яка нараховує 80 депутатів) найбільше 
депутатських мандатів здобув Блок Юлії Тимошен-
ко (40). Другим став регіональний Блок «Наша 
Україна» (18). Також в обласній раді отримали своє 
представництво Український Народний Блок Кос-
тенка та Плюща (6), Блок Бориса Клімчука «Рідна Во-
линь» (5), Партія регіонів (4), Народний Блок Литви-
на (4) та Соціалістична партія (3). 

Варто відзначити таку особливість виборів до Во-
линської обласної ради, як присутність у ній депутатів 
регіональної політичної групи — Блоку Бориса Клім-
чука «Рідна Волинь». Причина такого результату — 
порівняно високий рейтинг довіри у населення до ко-
лишнього багаторічного голови Волинської обласної 
держадміністрації Бориса Петровича Клімчука.

Найбільше депутатів обласної ради представля-
ють міста обласного значення — 43 із 80: Луцьк — 30, 
Нововолинськ — 5, Володимир-Волинський — 5, Ко-
вель — 3. Серед районів найбільше представництво 
мають: Луцький — 12, Ківерцівський — 4, Горохівсь-
кий — 4. По 2 депутати представляють Володимир-
Волинський, Камінь-Каширський, Ковельський, 
Любомльський, Старовижівський, Турійський ра-
йони. Лише по одному — Маневицький, Ратнівський, 
Шацький райони. Не мають жодного представника 
в обласній раді Іваничівський, Локачинський, Любе-
шівський, Рожищенський райони. 

Загалом із 80 депутатів нового складу обласної 
ради — лише 4 жінки. 

Звертає на себе увагу і професійно-трудовий 
склад нової обласної ради. Значно поменшало в раді 
представників бюджетних сфер (лікарів, учителів). 
Натомість збільшилася кількість представників біз-
несу — близько 35 (наприклад, Волинське головне 
регіональне управління КБ «ПриватБанк» має 3 ман-
дати, підприємство «Герборг-Холдинг» — 2, причому 
від різних партій і блоків), влади — 16. 

На першому пленарному засіданні було оголо-
шено про створення фракції Блоку Юлії Тимошенко 
(БЮТ) та фракції Українського Народного Блоку Кос-
тенка та Плюща (Блок Костенка–Плюща), а їх керів-
никами було обрано Віктора Степановича Олійника 
(голову обласного осередку Всеукраїнського об’єд-
нання «Батьківщина») та Бориса Юхимовича Загреву 
(голову обласного осередку Української Народної 
Партії) відповідно. Під час другого пленарного за-
сідання заявили про створення фракцій Блок «Наша 
Україна» («НУ»), Народний Блок Литвина (НБЛ), Блок 
Бориса Клімчука «Рідна Волинь» (Блок «Рідна Во-
линь»), Соціалістична партія України (СПУ). Фракцію 
«Наша Україна» очолив Сергій Іванович Слабенко (на-
родний депутат України IV скликання), фракцію Блоку 
«Рідна Волинь» — Борис Петрович Клімчук (Надзви-
чайний і Повноважний Посол України в Литовській 

Таблиця 1. 
Результати виборів 2006 р.  

у Волинській області до Вер-
ховної Ради України, Волин-

ської обласної ради,  Луцької 
міської ради.
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1. Блок Юлії Тимошенко 43,94 41,34 37,73

2. Блок «Наша Україна» 20,70 18,85 19,05

3.
Український Народний Блок Костен-
ка та Плюща

6,27 6,48 5,01

4.
Блок Бориса Клімчука «Рідна Во-
линь»

— 4,58 —

5. Партія регіонів 4,50 3,76 4,66

6. Народний Блок Литвина 3,31 3,64 2,69

7. Соціалістична партія України 3,77 3,05 3,11

8. Громадянський блок «Пора–ПРП» 2,14 2,13 5,63

9. Комуністична партія України 2,24 2,05 2,49
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Республіці). Для створення повноцінної фракції На-
родного Блоку Литвина «Наша Україна» делегувала 
до її складу Віталія Миколайовича Зарембу (перший 
заступник голови Волинської обласної державної ад-
міністрації). Очолив фракцію НБЛ Андрій Антонович 
Турак (директор Приватно-орендного сільськогос-
подарського підприємства імені Т. Г. Шевченка). До 
фракції СПУ, яку очолив Іван Євдокимович Смітюх, 
«нашоукраїнці» делегували Івана Івановича Карпо-
миза (голова Федерації профспілок області) та Ми-
колу Миколайовича Бащука (голова Старовижівської 
районної державної адміністрації). Проте всі троє 
фактично продовжували свою роботу в лавах «на-
шоукраїнців». А «регіоналам» для створення фракції 
забракло одного депутата. 

На початок каденції в обласній раді діяла біль-
шість, сформована з фракцій БЮТ та Блоку Костенка-
Плюща, що налічувала 46 депутатів. Підтримували дії 
цієї більшості і голосували за всі її рішення і два депу-
тати, обрані за списком Блоку «Наша Україна». Це 
голова обласного осередку Народного Руху України 
Володимир В’ячеславович Банада та член НРУ Тимо-
фій Степанович Янко. Вони не увійшли до фракції 
«Наша Україна».

Протягом півроку більшість була доволі моно-
літною, оскільки її основу становила одна фракція, а 
крім того, БЮТ та УНП ще до виборів співпрацювали 
між собою.

Іншу, неформальну, коаліцію, опозиційну до біль-
шості (у кількості 32), утворили депутати п’яти по-
літичних сил: «Наша Україна», СПУ, ПРУ, НБЛ і Блок 
«Рідна Волинь». Ця коаліція об’єднувалася навколо 
особи голови обласної державної адміністрації Во-
лодимира Нальковича Бондаря, у якого були напру-
жені стосунки з лідерами БЮТ. 

У результаті складних інтриг та конфліктів, що 
мали місце після початку роботи ради, головою Во-
линської обласної ради V скликання було обрано 
представника БЮТ Анатолія Петровича Грицюка, 
який до обрання працював головою Ківерцівської 
райдержадміністрації. Також було обрано двох за-
ступників: першим заступником голови обласної 
ради — Б. Ю. Загреву, заступником голови обласної 
ради — В. В. Банаду.

На сьогодні склад більшості дещо переформато-
ваний через рішення керівних органів БЮТ та «Нашої 
України» співпрацювати на всіх рівнях. Формально 
створено нову коаліцію у складі БЮТ та Блоку «Наша 
Україна», але стосунки між її учасниками, попри пу-
блічну єдність дій, залишаються прохолодними.

Волинська обласна державна адміністрація
Голова Волинської обласної державної адміні-

страції Володимир Налькович Бондар працює на 
своїй посаді з лютого 2005 р. Він є лідером обласної 
організації партії «Народний Союз “Наша Україна”», 
хоча формально не є її керівником. До своєї посади 
пройшов довгий шлях, ведучи опозиційну діяльність. 
Із приходом до влади В. Бондар сформував навколо 
себе команду зі своїх однодумців-партнерів по опо-
зиційній діяльності. Однак згодом з різних причин ця 
команда відійшла від керівництва областю. Так, Бог-
дан Павлович Шиба (екс-перший заступник голови) 
був обраний Луцьким міським головою, Володимир 

Георгійович Карпук (екс-заступник з гуманітарних 
питань) — народним депутатом України, Василь Бай-
цим (екс-заступник з економічних питань) — депута-
том обласної ради, членом виконкому Луцької місь-
кради, сьогодні займається написанням докторської 
дисертації.

 Поступово команда голови ОДА почала все 
більше поповнюватися особами, які працювали в ор-
ганах влади до 2005 р. Так, на сьогодні заступниками 
голови ОДА працюють люди, яких умовно можна 
зарахувати до «старої команди». Зокрема, перший 
заступник голови Волинської обласної державної 
адміністрації Віталій Заремба працював на посадах 
заступника голови виконкому Волинської обласної 
ради та заступника Голови ОДА з 1992 по 2002 рр. 
У 2002 р. безуспішно намагався пройти у Верховну 
Раду висуванцем від виборчого блоку «За Єдину 
Україну». Був одним із активістів Аграрної партії на 
Волині. Заступник голови — керівник апарату об-
ласної державної адміністрації — Віталій Євгенович 
Максим’як — людина, від якої нині значною мірою за-
лежить формування кадрової політики в регіоні. Був 
заступником губернатора з організаційних питань 
при одіозному для багатьох волинян Анатолію Фран-
цузі. Заступник голови Волинської обласної держав-
ної адміністрації з гуманітарних питань — Святослав 
Євгенович Кравчук. З 1994 до 2006 рр. обирався се-
кретарем Луцької міської ради, працював першим 
заступником Луцького міського голови. Заступник 
голови Волинської обласної державної адміністрації 
з питань архітектури, будівництва та житлово-кому-
нального господарства — Василь Павлович Дмитрук, 
з 1998 по 2006 рр. працював головою Волинської об-
ласної ради.

Схожа ситуація і на нижчому рівні. Зокрема, Ан-
тон Федорович Кривицький, у минулому багато-
річний міський голова Луцька, спочатку працював 
радником Голови ОДА, а віднедавна — начальник 
головного управління містобудування, архітектури та 
житлово-комунального господарства облдержадмі-
ністрації. З команди колишнього голови Волинської 
облдержадміністрації Бориса Петровича Клімчука 
зараз працюють: у минулому незмінний начальник 
фінансового управління Волинської ОДА Василь Ан-
дрійович Гром, який віднедавна перейшов на посаду 
радника голови, а до того працював заступником го-
лови ОДА В. Бондаря з економічно-фінансових та со-
ціальних питань; колишній заступник Б. Клімчука Пе-
тро Васильович Онищук, нині є радником В. Бондаря; 
колишній начальник управління внутрішньої політики 
Михайло Михайлович Попович сьогодні обіймає по-
саду начальника обласного управління освіти і науки; 
колишній голова Рожищенської райдержадміністра-
ції Володимир Іванович Войтович віднедавна — на-
чальник управління внутрішньої політики ОДА.

Поряд з тим в облдержадміністрації працює ба-
гато справді «нових облич», однак їхній вплив на по-
літику голови ОДА аж ніяк не є визначальним. 

Райони
Ситуація, за якої до керівництва областю залуча-

ються «старі кадри», повторюється і на районному 
рівні (до складу Волинської області входить 16 ра-
йонів). Керівництво райдержадміністраціями здійс-
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нюють вихідці із середовища В. Бондаря: 1) люди, з 
якими він працював разом в опозиції, члени НСНУ, або 
2) особи, яких можна назвати креатурами заступників 
голови ОДА. Із середовища «Нашої України» вийшли 
голови таких районних держадміністрацій, як Воло-
димир-Волинська — Юрій Борисович Михалець, Ло-
качинська — Олександр Миколайович Александрук, 
Ратнівська — Адам Семенович Харлампович, Рожи-
щенська — Олег Анатолійович Савчук. Близькими до 
«нашоукраїнців» можна назвати голів Луцької РДА 
Володимира Миколайовича Демчука, Шацької РДА 
Леоніда Петровича Кислюка та Старовижівської РДА 
Миколу Миколайовича Бащука, які раніше працювали 
в державних органах влади. Перші двоє, В. М. Дем-
чук та Л. П. Кислюк, не так давно вступили до НСНУ. 
Щодо останнього — М. М. Бащука, — то його призна-
чення викликало скандал, який тривав досить довго і 
був пов’язаний із незгодою лідерів більшості партій 
районної ради, зокрема «Нашої України» та БЮТ, із 
таким кадровим рішенням.

До осіб, призначення яких, швидше за все, було 
пролобійоване «старою командою», належать керів-
ники таких районів: Горохівського (Леонід Олексан-
дрович Андрійчук), Любешівського (Василь Трохи-
мович Корець), Ківерцівського (Леонтій Дмитрович 
Кричкевич), Турійського (Василь Васильович Мазу-
рик). Всі вони є представниками Народної партії, яку 
на Волині очолює заступник Голови ОДА В. П. Дми-
трук. Четверо голів РДА — позапартійні. Зокрема, 
Камінь-Каширської (Віктор Іванович Сус), Ковельсь-
кої (Вадим Петрович Грищук), Маневицької (Віталій 
Володимирович Барванов), Любомльської (Василь 
Сидорович Веремчук — недавно вийшов з лав УНП). 
Одного голову РДА має на Волині Партія промислов-
ців і підприємців України. Це голова Іваничівської РДА 
Віктор Григорович Березюк.

Керівництво районними радами в основному здій-
снюють представники БЮТ. Виняток — Ратнівська, 
Любомльська та Ковельська районні ради, які очолю-
ють представники «Нашої України». 

Щодо депутатського складу, то в усіх радах біль-
шість отримали фракції БЮТ (понад третину депу-
татських мандатів блок отримав у кожній міській раді 
області та абсолютній більшості районів) та блоку 
«Наша Україна». Також депутатські мандати у район-
них радах отримали УНБ Костенка та Плюща, Грома-
дянський блок Пора–ПРП, Народний Блок Литвина, 
Соціалістична партія, Партія регіонів, Народно-де-
мократична партія.

Серед яскравих особливостей на місцевому рівні 
варто згадати, що Ратнівським селищним головою 
обрано представника Комуністичної партії України. І 
пов’язано це з популярністю особи самого голови, а 
не політичної сили, яку він представляє. 

Міста
Що стосується міст обласного значення (їх в об-

ласті 4), то ситуація тут різна.
У Луцьку (обласному центрі) міським головою об-

рано Богдана Павловича Шибу, представника БЮТ, 
який до обрання працював першим заступником 
Голови Волинської обласної державної адміністра-
ції. Він менше як на 1 % випередив свого основного 
конкурента — тодішнього міського голову Антона 

Федоровича Кривицького (результати виборів місь-
кого голови: 1) Б. П. Шиба — 31 263 голосів вибор-
ців (28,29 %); 2) А.Ф. Кривицький — 30 510 голосів 
(27,60 %)). Вибори Луцького міського голови були 
складними, їх остаточний результат протягом трива-
лого часу оскаржувався у судах, і лише 25 квітня було 
поставлено крапку. 

Абсолютну більшість у Луцькій міській раді ста-
новлять депутати від БЮТ (23), менше депутатів у 
фракції «Наша Україна» (11). Інші політичні сили ма-
ють незначне представництво: Громадянський блок 
Пора–ПРП — 3, Український Народний Блок Костенка 
та Плюща — 3, Партія регіонів — 3, СПУ — 2 депутати. 
Секретарем ради обрано Святослава Олексійовича 
Зелінського (БЮТ), який у минулому працював пред-
ставником Національної ради з питань телебачення 
та радіомовлення у Волинській області. 

В інших містах обласного значення (Ковелі, Во-
лодимирі-Волинському, Нововолинську) основу від-
повідних міських рад становлять депутати від БЮТ 
та Блоку «Наша Україна», а міські голови є безпар-
тійними або не демонструють яскраво свою партійну 
приналежність. 

Новим міським головою Ковеля обрано позапар-
тійного Сергія Дмитровича Кошарука, секретарем 
ради — Василя Григоровича Шворака (БЮТ). Щодо 
депутатського складу ради, то за результатами ви-
борів він такий: БЮТ — 19 депутатів, Блок «Наша 
Україна» — 7 депутатів, Український народний блок 
Костенка і Плюща — 2, СПУ — 2, Народний блок 
Литвина — 2, Партія «Відродження» — 2, Партія ре-
гіонів — 2. Варто відзначити, що успіх партії «Відро-
дження» пояснюється її «залізничним» характером, 
адже місто Ковель — залізничний центр області.

Залишили за собою посади міський голова Воло-
димир-Волинського Петро Данилович Саганюк (його 
підтримували БЮТ та «Наша Україна») та міський го-
лова Нововолинська Віктор Борисович Сапожніков 
(його підтримувала «Наша Україна»). 

Згідно з результатами виборів, БЮТ отримав у 
Володимир-Волинській міській раді 14 мандатів, 
Блок «Наша Україна» — 7, по 2 — УНБ Костенка і 
Плюща, Народний Блок Литвина та Партія регіонів. 
По одному представнику в міській раді мають СПУ, 
КПУ та «Третя сила». Секретарем Володимир-Во-
линської міської ради став представник БЮТ Микола 
Володимирович Матусевич. 

Нововолинську міську раду сформували чотири 
політичні сили: БЮТ — 20 депутатів, Блок «Наша 
Україна» — 11, УНБ Костенка і Плюща — 4, Пора-
ПРП — 2. Секретарем міської ради обрано представ-
ника БЮТ Володимира Дмитровича Рожелюка.

РЕАЛЬНИЙ БАЛАНС ВЛАД 

Якщо говорити про баланс влад, то, як уже було 
зазначено, у Волинській області місцеві органи ви-
конавчої влади і представницькі органи місцевого 
самоврядування контролюються політиками з «На-
шої України» та БЮТ. ОДА контролюється представ-
никами «Нашої України» та політиками зі «старої ко-
манди». Стабільної більшості в обласній раді сфор-
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мовано не було, увесь час діяла ситуативна більшість, 
що виникала навколо БЮТ або «Нашої України». 

Між цими політичними силами весь час тривало 
суперництво за визначальний вплив у регіоні. При-
кладами цього є такі факти: конфлікт довкола питання 
про обрання керівництва обласної ради, ініціювання 
двічі «бютівською» більшістю в обласній раді питання 
про оголошення недовіри голові ОДА Володимиру 
Бондарю, перехід частини депутатів обласної ради 
від фракції БЮТ до коаліції за участю блоку «Наша 
Україна» в кінці 2006 р. 

В останні два місяці, у зв’язку з об’єднанням опо-
зиційних сил у Верховній Раді, конфліктність на регіо-
нальному рівні між цими політичними силами зникла і 
вони діють у форматі спільної коаліції. 

В обласному центрі влада сконцентрована у БЮТ, 
до якого належать і міський голова, і більшість депу-
татів. Оскільки стосунки по лінії «міський голова — 
більшість», попри спільну партійну приналежність, не 
завжди ідеальні, міському голові доводиться балан-
сувати між інтересами різних груп. Причина — на-
явність у фракції БЮТ великої кількості бізнесменів, 
інтереси яких не завжди збігаються з інтересами 
міської громади. Як приклади: різні позиції голови та 
депутатів з питань надання дозволу на будівництво 
підземного переходу в центрі міста та щодо ство-
рення департаменту молодіжної політики. 

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ «ЦЕНТР — 
РЕГІОН»

Взаємовідносини між Києвом і регіоном можна 
визначити в кількох площинах.

Перша площина взаємовідносин із Києвом — че-
рез уряд. «Помаранчеве» забарвлення регіону явно 
не влаштовує уряд, і зрозуміло, що це накладає свій 
відбиток на ставлення центру до регіону. Окрім того, 
голова Волинської ОДА є людиною президента, а 
тому повністю підтримує його лінію. Проте варто 
зазначити, що уряд поки не вдається до серйозних 
методів тиску на область. Більше того, доволі по-
зитивно ставиться до ініціатив чи прохань обласної 
влади (як приклад — надання області з резервного 
фонду уряду 10 млн грн для подолання наслідків сти-
хії влітку 2006 р.). З одного боку, це можна пояснити 
меншою важливістю ролі регіону в контексті всієї 
країни, а з іншого — обласна влада успішно виконує 
покладені на неї завдання, а також спромоглася до-
сягти позитивних тенденцій у соціально-економіч-
ному розвиткові регіону. 

Друга площина взаємовідносин із Києвом — че-
рез парламент. Так, регіон у Верховній Раді пред-
ставляють народні депутати України Володимир 
Георгійович Карпук («Наша Україна»), Євген Іванович 
Кирильчук (БЮТ), Сергій Володимирович Шевчук 
(БЮТ), Петро Костянтинович Кравчук (БЮТ), Анато-
лій Олексійович Горбатюк (ПР). Саме ці особи до об-
рання їх народними депутатами працювали та про-
живали на Волині.

Окрім вищеназваних осіб, до своєрідного во-
линського «клубу» у ВРУ можна віднести політи-
ків, які мають інший зв’язок із регіоном: уродженці 

області, які мали свій бізнес у регіоні, іншим чином 
пов’язані з Волинню. Ці дві групи народних депутатів 
(всього 13 осіб) створили в листопаді 2006 р. між-
фракційне депутатське об’єднання «Волинь» у Вер-
ховній Раді України. Ініціаторами створення даного 
об’єднання виступили перший заступник Голови ВРУ 
Адам Мартинюк та Голова Волинської ОДА Володи-
мир Бондар.

Головою міжфракційного депутатського об’єд-
нання «Волинь» є Адам Мартинюк (фракція Комуніс-
тичної партії України). Заступник голови цього об’єд-
нання — депутат із фракції Блоку Юлії Тимошенко 
Сергій Володимирович Шевчук. Членами міжфрак-
ційного депутатського об’єднання «Волинь» є на-
родні депутати України:

• із фракції БЮТ: Юрій Васильович Гнаткевич, Єв-
ген Іванович Кирильчук, Петро Костянтинович 
Кравчук, Сергій Володимирович Поліщук, Микола 
Миколайович Петрук, Ярослав Петрович Федор-
чук;

• із фракції Блоку «Наша Україна»: Володимир Ге-
оргійович Карпук, Микола Володимирович Мар-
тиненко, Леонід (Лесь) Степанович Танюк;

• із фракції Партії регіонів: Анатолій Олексійович 
Горбатюк, Григорій Євдокимович Смітюх.

Уже відбулося два засідання цього об’єднання, 
під час яких проводилися зустрічі з головою Волинсь-
кої ОДА та головою Волинської облради. Обласною 
держадміністрацією було підготовлено та презенто-
вано народним депутатам пакет проблемних питань 
Волинської області, що потребують вирішення на 
державному рівні у 2007 р. Розроблено проект Угоди 
про співпрацю та План роботи міжфракційного депу-
татського об’єднання «Волинь», Волинської обласної 
державної адміністрації, Волинської обласної ради та 
Міжнародного громадського об’єднання «Волинське 
братство» на 2007 р. Підписання угоди планувалося 
на квітень, проте через зміну політичної ситуації воно 
було відкладене на пізніший час. 

Міжнародне громадське об’єднання «Волинське 
братство» об’єднує політиків, урядовців, науковців, 
митців та інших вихідців з області по всьому світу. На 
сьогодні його Президентом є відомий науковець та 
політик Микола Григорович Жулинський.

Варто відзначити активну діяльність в області во-
линянина за походженням першого заступника Го-
лови Верховної Ради України — Адама Мартинюка. 
Особливо помітна його симпатія до Любешівського 
району (звідки він родом), на який він постійно «ви-
биває» гроші з державного бюджету (приклад — від-
криття нового сільського клубу у с. Любешівська 
Воля). Така діяльність приносить свої дивіденди 
для Комуністичної партії України: на виборах  
2006 р. до ВРУ в Любешівському районі КПУ здобула  
12,42 % голосів (3-ій результат). 

У Луцьку діють громадські приймальні народних 
депутатів: приймальня А. І. Мартинюка в офісі об-
ласного осередку КПУ, приймальні Є. І. Кирильчука 
та П. К. Кравчука в приміщенні обласної держадміні-
страції, приймальня А. О. Горбатюка — у приміщенні 
офісу обласного відділення Партії регіонів, при-
ймальня В. Г. Карпука — в офісі обласної організації 
НСНУ. Приймання громадян у них здійснюють поміч-
ники депутатів. У районах громадські приймальні за-
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значених вище народних депутатів діють в офісах тих 
партій, які вони представляють.

ПОЛІТИЧНІ ЕЛІТИ 

До політичної еліти регіону ми зараховуємо най-
впливовіших осіб:

Бондар Володимир Налькович — голова Во-
линської обласної державної адміністрації. Працює 
на цій посаді з лютого 2005 р. До керівництва областю 
працював народним депутатом України, був членом 
фракції «Наша Україна». До ВРУ потрапив за резуль-
татами парламентських виборів 2002 р., перемігши 
у мажоритарному окрузі № 22, що збігався з адміні-
стративними межами міста Луцька. На виборах 2002 і  
2004 рр. очолював виборчі штаби блоку «Наша 
Україна» та кандидата в Президенти В. А. Ющенка. 
До створення НСНУ очолював обласну організацію 
ПРП. На сьогодні є найвпливовішою особою в об-
ласному осередку партії «Народний Союз “Наша 
Україна”». Депутат Волинської обласної ради.

Заремба Віталій Миколайович — перший за-
ступник голови Волинської ОДА, позапартійний. Має 
великий досвід роботи у державному управлінні. Із 
1994 до 2002 рр. працював заступником голови ви-
конкому Волинської обласної ради, першим заступ-
ником голови Волинської облдержадміністрації. У 
2002 р. звільнився за власним бажанням. Працював 
на посаді директора ТзОВ «Романів». Під час парла-
ментських виборів 2002 р. був одним із керівників 
обласного штабу виборчого блоку «За ЄдУ». В ОДА 
повернувся у 2005 р. на запрошення Володимира 
Бондаря. З 2006 р. — депутат Волинської обласної 
ради («Наша Україна»).

Дмитрук Василь Павлович — заступник голови 
Волинської ОДА з питань архітектури, будівництва та 
житлово-комунального господарства, депутат Во-
линської обласної ради (за списком Блоку Литвина). 
Голова обласного осередку Народної партії. Був го-
ловою обласної ради двох попередніх скликань. Його 
зараховують до середовища «старої команди». 

Кравчук Святослав Євгенович — заступник го-
лови Волинської ОДА з гуманітарних питань. У ми-
нулому — секретар Луцької міської ради, перший 
заступник міського голови з питань діяльності вико-
навчих органів. 

Грицюк Анатолій Петрович — голова Волинсь-
кої обласної ради. Анатолій Грицюк двічі очолював 
Ківерцівську райраду, а також протягом року очо-
лював Ківерцівську райдержадміністрацію. Один із 
лідерів обласного осередку БЮТ. За рахунок вдалих 
результатів місцевих виборів для БЮТ зумів сформу-
вати свою команду з керівників районних рад і таким 
чином намагається впроваджувати свою політику в 
регіоні. 

Загрева Борис Юхимович — перший заступник 
голови Волинської обласної ради. Очолює обласну 
організацію Української Народної Партії. Був народ-
ним депутатам України минулого скликання за спис-
ком виборчого блоку «Наша Україна». 

Банада Володимир В’ячеславович — заступ-
ник голови Волинської обласної ради. Обіймав цю 
посаду і в минулому скликанні, до цього працював 

заступником начальника управління житлово-кому-
нального господарства ОДА. Очолює Волинську кра-
йову організацію Народного Руху України.

Кирильчук Євген Іванович — народний де-
путат України вже трьох скликань поспіль, фракція 
БЮТ. Найвпливовіша особа в обласному осередку 
ВО «Батьківщина». У минулому — керівник обласної 
профспілкової організації працівників агропромис-
лового комплексу.

Карпук Володимир Георгійович — народний 
депутат України («Наша Україна»). Очолює обласну 
організацію партії «Народний Союз “Наша Україна”». 
До обрання народним депутатом працював заступ-
ником голови ОДА, був депутатом обласної ради. До 
того — завідуючий відділенням обласної лікарні.

Горбатюк Анатолій Олексійович — народний 
депутат України (Партія регіонів). Очолює обласну 
організацію ПР. Молодий політик, тому в регіоні ще 
не здобув великого авторитету та впливу, хоча член-
ство в урядовій партії дозволяє йому позиціювати 
себе як політично вагомого гравця.

Клімчук Борис Петрович — Надзвичайний і По-
вноважний Посол України в Литовській Республіці, 
депутат Волинської обласної ради (за списком блоку 
власного імені). Довгий період (1994–2002 рр.) очо-
лював обласну держадміністрацію. Саме його можна 
назвати лідером «старої команди», оскільки за часів 
його керівництва областю сформувалася регіональна 
група політиків, впливова й на сьогодні. 

Шиба Богдан Павлович — міський голова 
Луцька. Член ВО «Батьківщина». До обрання місь-
ким головою працював першим заступником голови 
ОДА. Має великий досвід роботи на державній службі 
(протягом тривалого часу був головою Турійської 
РДА) та в статусі депутата обласної ради (депутат 
двох каденцій). 

Гунчик Володимир Петрович — депутат облас-
ної ради («Наша Україна»). Голова Наглядової ради 
ВАТ «Автомобільний завод “Богдан”». Віце-прези-
дент корпорації «Богдан». Має високий авторитет у 
бізнесовому середовищі, очолює обласну організа-
цію Спілки промисловців і підприємців України.

Романюк Микола Ярославович — депутат 
обласної ради («Наша Україна»). Директор Волинсь-
кого головного регіонального відділення КБ «При-
ватБанк». 

Кривицький Антон Федорович — началь-
ник головного управління містобудування, архі-
тектури та житлово-комунального господарства 
Волинської ОДА. Протягом 1994–2006 рр. тричі 
обирався Луцьким міським головою. У 2000– 
2004 рр. — секретар Волинського обкому СДПУ (о), 
виключений із партії постановою політбюро СДПУ (о) 
за «неправильну» поведінку під час «Помаранчевої 
революції».

Слабенко Сергій Іванович — депутат обласної 
ради, керівник фракції блоку «Наша Україна». На-
родний депутат України минулого скликання. У ми-
нулому — керівник юридичного підрозділу компанії 
«Континіум». У березні його кандидатура внесена 
Президентом України до ВРУ для обрання членом 
Центральної виборчої комісії.

Єремеєв Ігор Миронович — заступник голови 
Народної партії, фактичний власник групи різнопро-
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фільних компаній «Континіум». На виборах 31 березня  
2002 р. був обраний народним депутатом України по 
Маневицькому виборчому округу № 23 Волинської 
області. На сьогодні не веде публічної політичної ді-
яльності, але залишається впливовою особою в ре-
гіоні. 

Вплив інших регіональних політиків значно мен-
ший, оскільки їхні рішення чи дії тією чи іншою мірою 
координуються названими вище особами. 

Отже, можна виділити кілька середовищ регіо-
нальних політиків:

• середовище «Нашої України» (В. Н. Бон-
дар, В. Г. Карпук, С. І. Слабенко, В. П. Гунчик,  
М. Я. Романюк) — формувалося протягом три-
валого часу, в основному в період опозиційної 
діяльності 2001–2004 рр. До нього належать про-
фесійні політики та впливові бізнесмени області. 
Лідером середовища є Володимир Бондар, який 
визначає основні рішення та кроки групи. На 
сьогодні це середовище поповнюється новими 
особами — представниками колишньої владної 
номенклатури та бізнесменами. Наприклад, на 
початку 2007 р. заступниками Голови обласного 
осередку НСНУ було обрано Володимира На-
вроцького (у минулому — керуючий справами 
Волинської обласної ради) та Олега Чернець-
кого (бізнесмен, на виборах Луцького міського 
голови у 2006 р. здобув третій результат);

• середовище БЮТ (Є. І. Кирильчук, А. П. Гри-
цюк, Б. П. Шиба, В. С. Олійник, О. М. Свирида, 
Б. Ю. Загрева) — сформувалося довкола народ-
ного депутата Є. І. Кирильчука. В основному це 
його давні однопартійці. До цього середовища 
також можна зарахувати політиків з УНП, які вже 
протягом тривалого періоду підтримують парт-
нерські стосунки. Серед нових осіб — Луцький 
міський голова Богдан Шиба (у минулому — пер-
ший заступник голови ОДА та член НСНУ), секре-
тар Луцької міської ради Святослав Зелінський 
(колишній представник Національної ради з пи-
тань телебачення та радіомовлення у Волинській 
області, що тісно працював у минулому як із се-
редовищем «Нашої України», так і з представ-
никами Партії регіонів). Через високі рейтинги 
довіри в регіоні до БЮТ до середовища долучи-
лося багато бізнесменів. Наприклад, депутатом 
обласної ради від БЮТ став народний депутат 
ІІІ скликання, у минулому голова обласного осе-
редку партії «Трудова Україна», голова наглядо-
вої ради ВАТ «Луцьк-Фудз» Олександр Свирида, 
головою фракції БЮТ у Луцькій міській раді став 
директор Волинської філії «Волинь-авто» Юрій 
Корольчук;

• середовище Партії регіонів (А. О. Горбатюк, 
П. Я. Пронь) — об’єднує в основному партійців 
ПР. Після 2004 р. багато чиновників відійшли від 
ПР і фактично з цього часу це середовище ще не 
набуло серйозної ваги в області;

• середовище «старої команди» (Б. П. Клім-
чук, В. П. Дмитрук, В. М. Заремба, П. В. Они-
щук) — команда політиків та управлінців, які 
перебували при владі в області до середини  
2002 р. Лідером цього середовища є Борис Клім-
чук, який до середини 2002 р. очолював обласну 

державну адміністрацію. Саме за його «прав-
ління» ці люди обіймали керівні посади в регіоні. 
Починаючи з 2005 р., це середовище політиків 
поступово відвойовує свої позиції у владі завдяки 
налагодженню стосунків з теперішнім головою 
ОДА. Характерною ознакою цього середовища є 
те, що воно не зосереджене довкола однієї полі-
тичної сили, як згадані вище середовища. Пред-
ставники цієї команди долучалися до різних пар-
тій залежно від політичної ситуації або діяли са-
мостійно. Частина з них була основою Аграрної, а 
згодом Народної партії України, яку в області очо-
лює Василь Дмитрук. В інший час представники 
середовища були членами НДП, СДПУ (о), ПР.

Щодо питання ротації та особливості механізму 
узгодження інтересів цих середовищ, то варто від-
значити, що між ними постійно відбувається «обмін» 
кадрами, коли з певних політичних чи економічних 
причин окремі політики змінюють свою партійність. 
У середовищах провідних політичних сил (БЮТ та 
«Нашої України») на провідні ролі починають вихо-
дити бізнесмени, які відчувають у собі сили і мають 
відповідні амбіції для політичної діяльності. Таким чи-
ном, партійні керівники з досвідом відчувають конку-
ренцію і змушені рахуватися з «новими» партійними 
функціонерами. Загалом, між волинськими політи-
ками немає різкої конфронтації. У неформальній об-
становці вони проводять робочі зустрічі. Ініціаторами 
таких неформальних зустрічей виступають зазвичай 
лідери або основні спонсори відповідних середовищ, 
але існують і так звані партійні «сірі кардинали», які 
легко знаходять спільну мову в інших середовищах. 
Варто відзначити, що останнім часом дуже зблизи-
лися між собою середовища «Нашої України» (осо-
бливо її лідер Володимир Бондар) та представники 
«старої команди». Зараз вони працюють фактично в 
одному напрямку, часто погоджуючи свої кроки.

ПОЛІТИЧНИЙ ПЛЮРАЛІЗМ 

На Волині є політичний плюралізм! Зробити цей 
однозначний висновок дають можливість факти із 
політичного життя регіону: будь-яка політична сила 
має можливість пропагувати та здійснювати свою 
діяльність в області; жодних обмежень, фактів по-
літичної розправи чи нетерпимості в області не за-
фіксовано. 

На сьогодні владу в області розділили між собою 
дві політичні сили — «Наша Україна» та БЮТ. Ці ж по-
літичні сили в окремих випадках були опозиційними 
одна до одної. Наприклад, одразу після виборів у об-
ласній раді сформувалася більшість із БЮТ і Блоку 
Костенка–Плюща. Відповідно, «Наша Україна» з ін-
шими політичним силами сформувала опозиційну до 
більшості коаліцію. Натомість у тих органах влади, які 
контролювала «Наша Україна», опонували представ-
ники БЮТ. Зараз цю систему взаємовідносин дещо 
змінено у зв’язку зі створенням спільної опозиції на 
всеукраїнському рівні.

Самі партії влади не є монолітними, оскільки у їх-
ніх межах є різні групи впливу. 
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Назва партії
Участь у 
блоці

Керівник обласного 
осередку

Представництво в місцевих радах

ВО «Батьків-
щина»

Блок Юлії 
Тимошенко

Вiктор Олійник, де-
путат Волинської об-
ласної ради

В усіх районних та міських радах. У більшості з них блок 
здобув переконливу перемогу. БЮТ отримав 51 (із 81)  
депутатський мандат в Ківерцівській райраді (62,96 %). 
Більшість мандатів блок отримав також у Маневицькій  
(27 з 50) та Горохівській (42 з 80) районних радах. Полови-
на мандатів належить БЮТ в Іваничівській та Рожищенській 
райрадах, понад 40 % — у Володимир-Волинській, Луцькій, 
Любомльській, Ковельській, Локачинській та Шацькій рай-
радах.

Народний Союз  
«Наша Україна»

Блок «Наша 
Україна»

Володимир Карпук, 
народний депутат 
України

В усіх районних та міських радах. У більшості районів блок 
мав другий результат. Лише у Ратнівській райраді за кіль-
кістю отриманих мандатів «Наша Україна» наздогнала БЮТ 
(по 15 мандатів із 46), у Старовижівській — здобула лише 
на один мандат менше, у Любешівській — на чотири.

Народний Рух 
України

Володимир Банада, 
заступник голови 
Волинської обласної 
ради

Партія промис-
ловців і підпри-
ємців України

Віктор Гупало, голова 
правління ЗАТ «РМК» 

Партія регіонів -
Анатолій Горбатюк, 
народний депутат 
України

У 1 міській та 5 районних радах: Луцька міська рада, район-
ні ради в Камені-Каширському, Ратному, Старій Вижівці, 
Турійську і Шацьку.

Українська На-
родна Партія

Український 
народний 
блок Костен-
ка-Плюща

Борис Загрева, 
перший заступник 
голови Волинської 
обласної ради

В усіх районних та міських радах. В окремих районних 
радах «костенківці» отримали по 8–11 мандатів, зокрема 
в Іваничах, Ківерцях, Локачах, Ковелі, Горохові, Камені-Ка-
ширському, Турійську.

Народна партія 
України

Народний 
Блок Лит-
вина

Василь Дмитрук, за-
ступник голови Во-
линської ОДА

В усіх районних та 2 міських радах Волині. У деяких район-
них радах за кількістю отриманих мандатів «народники» 
навіть випередили «костенківців» і мають треті за кількістю 
фракції: Ковельська (10 мандатів), Луцька, Любомльська 
(по 7), Рожищенська і Старовижівська (6 і 5). По 8 ман-
датів — у Локачинській і Турійській районних радах, 7 — у 
Горохівській.

Громадянська 
партія «Пора» Громадян-

ський блок 
«Пора–ПРП»

Антон Сосновський, 
заступник директо-
ра Волинської філії 
ІМЕКС-банку У 2 міських та 5 районних радах: Луцькій, Любешівській, 

Любомльській, Турійській і Шацькій райрадах.

Партія «Реформи 
і порядок»

Олександр Марти-
нюк, депутат Луцької 
мiської ради

Соціалістична 
партія України

—
Микола Мілінчук, 
пенсіонер

У 10 районних та 3 міських рад Волині. Найбільше пред-
ставництво — у Ковелі, Турійську (по 6 мандатів) та Любом-
лі (4).

Комуністична 
партія України

—
Станіслав Пхиденко, 
народний депутат 
минулого скликання 

В 1 міській раді та 2 районних радах: Любешівській (6 ман-
датів) і Маневицькій (3).

Таблиця 2. 
Політичні партії, що здобули 

представницькі мандати  
в місцевих радах Волинської 

області.
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в органах місцевого самоврядування. Серед них 
можна виділити сили, зазначені в таблиці 2.

Серед найбільших несподіванок виборів–2006 на 
Волині можна виділити такі: проходження у Камінь-Ка-
ширську районну раду партії «Демократичний Союз», 
яка має четвертий результат, узявши 6 мандатів; у 
Шацькій районній раді своїх депутатів має Селянська 
партія України; у Ратнівській районній раді — Блок 
Юрія Кармазіна; у Володимир-Волинській міській 
раді — партія «Третя сила». Їхні несподівані результати 
пов’язані з особистим авторитетом лідерів районних 
організацій цих партій. 

Варто відзначити діяльність у регіоні таких тради-
ційних правих політичних сил, які, однак, не отримали 
депутатських мандатів в органах місцевого самовря-
дування, як Всеукраїнське об’єднання «Свобода» 
(голова осередку — підприємець Анатолій Вітів) та 
Конгрес Українських Націоналістів (голова — підпри-
ємець Євген Мельник). 

Про динаміку змін політичних симпатій волинян 
свідчать дані соцдослідження, проведеного в області 
в грудні 2006 р. Агенцією соціального аналізу «Со-
ціум-ХХІ» (опитано 1 100 осіб).

Для координації дій різних політичних сил і міс-
цевої влади в регіоні діє Політична рада Волині, що 

Щодо БЮТ, основу якого в регіоні складає  
ВО «Батьківщина», то тут скандали і розколи точилися 
ще в період виборчої кампанії 2006 р. Вони пов’язані 
були з боротьбою за вплив у партії у вигляді посади го-
лови обласного осередку між середовищами Є. І. Ки-
рильчука, А. А. Турака та М. Л. Потапчука. У результаті 
головою обласного осередку ВО «Батьківщина» було 
обрано Вiктора Олійника, який на сьогодні очолює 
фракцію БЮТ у Волинській обласній раді. 

Характерними для БЮТ були скандали з виклю-
ченням кандидатів у депутати із виборчих списків 
напередодні та після виборів: по одному кандидату 
було виведено зі списків в обласну раду, Камінь-Ка-
ширську та Локачинську районні ради, троє кандида-
тів — зі списку в Луцьку міську та четверо — в Луцьку 
районну ради. Проте успішний результат на виборах  
2006 р. дещо заспокоїв пристрасті в партії, адже ба-
гато представників БЮТ отримали бажаний мандат 
депутата. 

Регіональний блок «Наша Україна», до якого уві-
йшли три партії (Народний Союз «Наша Україна», 
Партія промисловців та підприємців України та На-
родний Рух України), відразу після виборів був роз-
колотий діями лідера обласного осередку НРУ Воло-
димира Банади, який пішов на союз із БЮТ. У самій 
же НСНУ, яка є однією з найпотужніших партій у ре-
гіоні, існують певні протиріччя, пов’язані із невдо-
воленням діями голови ОДА Володимира Бондаря, 
зокрема його кадровими рішеннями. Негативно по-
значився на партії й неочікувано низький результат 
на парламентських та місцевих виборах, у результаті 
яких «Наша Україна» в більшості районів опинилася 
другою. 

Якщо порівнювати загальнонаціональний рівень 
з регіональним, то своєрідною опозицією можна на-
звати Партію регіонів. За неї на Волині переважно 
голосували у містах обласного значення та північних 
районах, однак вона має невелике представництво 
у місцевих радах, тому вливати на події в області не 
може. Лише використовуючи «київський фактор», 
тобто уряд, обласний осередок ПР якимось чином 
опонує «помаранчевим». Голова обласного відді-
лення ПР — народний депутат Анатолій Горбатюк. 

Загалом на території області зареєстровано  
112 обласних організацій офіційно зареєстрованих в 
Україні партій. Впливовими та дієвими на сьогодні в 
регіональній політиці є обласні осередки партій, що 
в результаті виборів отримали своє представництво 

Народно-демо-
кратична партія 
України

—
Олександр Клімович, 
радник голови об-
ласної ради

У 3 районних радах — Турійській, Шацькій, Рожищенській.

Українська рес-
публіканська 
партія «Собор»

—

Геннадій Кожевніков, 
начальник обласного 
управління захисту 
прав споживачів

У 2 районних радах — Камень-Каширській і Старовижів-
ській.

Таблиця 2. (продовження)
Політичні партії, що здобули 
представницькі мандати  
в місцевих радах Волинської 
області.

Мал. 1. 
Відповіді на питання:  

«За кого б Ви проголосували, 
якби вибори до Волинської 

облради проходили найближ-
чої неділі?» (у %).
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функціонує як дорадчий орган при головах облдерж-
адміністрації та обласної ради. Із 32 її членів найбільш 
активними в соціальних ініціативах є партосередки 
НСНУ, УНП, ВО «Батьківщина», ПР та СПУ.

Згадуючи основні події за рік після виборів, варто 
відзначити кілька генеральних ліній:

• події довкола обласної ради:
1. Ще до початку роботи обласної ради V скли-

кання спалахнула суперечка за 1 депутатський ман-
дат між лідером перегонів БЮТ та блоком «Рідна 
Волинь», оскільки обласна територіальна виборча 
комісія (ТВК) не могла правильно визначити розпо-
діл мандатів за процентними залишками набраних 
голосів. Від цього рішення ТВК залежало, чи матиме 
БЮТ одноособову більшість в раді — 41 мандат. 
Після роз’яснень Центральної виборчої комісії де-
путатський мандат був відданий 5-му номеру блоку 
«Рідна Волинь».

2. Перше серйозне протистояння між двома по-
літичними опонентами: більшістю (БЮТ, УНБ Кос-
тенка–Плюща) та меншістю («Наша Україна», СПУ, 
ПРУ, НБЛ і Блок «Рідна Волинь»), відбулося під час 
обрання голови обласної ради.

На посаду голови обласної ради було запропо-
новано дві кандидатури. Лідеру партійного списку 
БЮТ Анатолію Грицюку, який на той час очолював 
Ківерцівську райдержадміністрацію, опонував ви-
суванець від Блоку «Наша Україна», який керував 
Волинським регіональним відділенням КБ «Приват-
Банк», позапартійний Микола Романюк. Кандидатуру 
Анатолія Грицюка підтримали представники БЮТ та 
Блоку Костенка–Плюща. Кандидатуру Миколи Рома-
нюка підтримали Блок «Наша Україна», Блок «Рідна 
Волинь» та Народний блок Литвина. Чіткої позиції 
так і не заявили представники ПР та СПУ. У резуль-
таті підрахунку голосів за Анатолія Грицюка віддали 
голоси 42 депутати (за необхідних 41), за Миколу 
Романюка — 36, «проти всіх» — 1. Відзначимо, що 
за представника БЮТ проголосувало 42 депутати, 
тобто не всі представники більшості підтримали 
свого соратника. 

3. Ще одним конфліктним питанням було об-
рання заступників голови обласної ради. Попри за-
стереження прокурора області, депутати обрали зі 
свого складу двох заступників. Першим заступником 
голови обласної ради став представник Блоку Кос-
тенка–Плюща Борис Загрева (лідер обласного осе-
редку Української Народної партії). Ще одним заступ-
ником голови обласної ради обрано Володимира Ба-
наду (лідера обласного осередку НРУ). Принципово 
не взяли участь у голосуванні за другого заступника 
голови ради депутати п’яти політичних сил («Наша 
Україна», Народний Блок Литвина, СПУ, ПР, Блок 
«Рідна Волинь»). Свою позицію депутати пояснювали 
тим, що посада другого заступника не передбачена 
чинним законодавством про місцеве самовряду-
вання. Після цього майже півроку від прокуратури 
надходили протести на рішення ради щодо обрання 
2-го заступника, але жодного разу не було набрано 
необхідної кількості голосів для їх виконання.

4. Бютівська більшість дуже часто використову-
вала обласну раду для підтримки дій своїх київських 
колег у гострих політичних ситуаціях. Так, 19 червня 
позачергова сесія Волинської обласної ради (46 го-

лосів від фракцій БЮТ і Блоку Костенка–Плюща) при-
йняла звернення до Президента України, в якому 
висловила негативну оцінку можливій коаліції між 
«Нашою Україною» та Партією регіонів, а також по-
грожувала гаранту Конституції новим майданом без 
його участі. На цій же сесії народний депутат України 
Сергій Шевчук та депутат облради Олександр Сви-
рида (БЮТ) закликали депутатів оголосити недовіру 
голові ОДА Володимиру Бондарю, поки той перебу-
ває у відпустці. Проте тоді забракло голосів — у се-
сійній залі перебувало лише 46 депутатів, а для від-
повідного рішення потрібно не менше 53. 

5. 23 червня на третій сесії Волинської облас-
ної ради V скликання депутати прийняли звернення 
до Президента України, Кабінету Міністрів України 
щодо державної мови, в якому застерігали від деста-
білізації ситуації в державі, зокрема через ухвалення 
певними обласними та міськими радами незаконних 
рішень про надання російській мові статусу регіо-
нальної. 

6. Друга спроба підняти питання про відставку го-
лови обласної державної адміністрації Володимира 
Бондаря була здійснена депутатами обласної ради 
від фракцій БЮТ та Блоку Костенка–Плюща протя-
гом святкових днів з нагоди Дня незалежності, під 
час яких вони розпочали збір підписів за відповідне 
рішення. Збір підписів проводився кулуарно, а керу-
вав цією ініціативою нібито перший заступник голови 
облради Борис Загрева. Було зібрано близько 50 під-
писів, але до безпосереднього розгляду питання та 
голосування справа не дійшла. 

7. Через півроку після місцевих виборів в облас-
ній раді відбулося переформатування політичних 
сил. До неформальної коаліції депутатських фракцій, 
яка сформувалася на основі «Нашої України», долу-
чилася частина депутатів із БЮТ. Через це наприкінці 
2006 р. у Волинській обласній раді було створено 
нову фракцію «Перспектива» у кількості 12 депутатів. 
До неї увійшли 3 з 4 депутатів Народного блоку Лит-
вина і 9 депутатів з БЮТ. 

Таким чином, більшість БЮТ–УНП, яка нарахову-
вала 48 народних обранців, втратила 9 голосів і стала, 
по суті, меншістю. У свою чергу, було підписано угоду 
про співробітництво між фракціями «Наша Україна», 
Партії регіонів, Соціалістичної партії, Блоку «Рідна 
Волинь» і новоствореної фракції «Перспектива». Так 
була утворена нова більшість у складі 41 депутата.

8. 7 березня у Луцьку керівники волинських осе-
редків НСНУ і БЮТ на прес-конференції запевнили 
журналістів у відмові від суперечки хто «більше лю-
бить Україну» і заявили, що їхні блоки об’єдналися 
задля захисту національних інтересів. Прикладом 
такого публічного примирення може слугувати факт 
повернення до складу фракції БЮТ 7 із 9 депутатів 
(хоча до цього прислужився й закон про імператив-
ний мандат), які свого часу перейшли до новоство-
реної фракції «Перспектива».

9. 27 березня було прийнято звернення обласної 
ради до Президента України щодо загострення полі-
тичної ситуації в Україні, в якому рада закликала Ві-
ктора Ющенка розпустити нинішній склад Верховної 
Ради і призначити дострокові вибори до парламенту. 
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• події довкола Луцької міської ради:
1. 19 червня 2006 р. міський голова Луцька Бог-

дан Шиба ініціював звернення депутатів міськради 
до президента з проханням докласти всіх зусиль для 
об’єднання демократичних сил (помаранчевих) у 
парламентську коаліцію. 

2. 12 липня сталася дорожньо-транспортна при-
года, в яку потрапив міський голова Богдан Шиба, 
внаслідок чого він на кілька місяців відійшов від ак-
тивного управління містом. 

3. 23 лютого на позачерговій сесії Луцької міської 
ради голова фракції «Наша Україна» Андрій Козюра 
оприлюднив заяву, згідно з якою блоки «НУ» та БЮТ 
зобов’язалися діяти спільно при прийнятті вагомих 
рішень. Метою об’єднання було визначено: під-
тримка програми Президента, спільне розроблення 
і прийняття рішень для соціально-економічного роз-
витку Луцька. 

4. Обласні організації Партії регіонів, КПУ та 
СПУ утворили на Волині Координаційну раду Анти-
кризової коаліції. Першою акцією, про яку заявили 
волинські «антикризовики», стане спроба відставки 
Луцького міського голови Богдана Шиби. Основними 
причинами такого кроку вони називають невико-
нання ним передвиборчих обіцянок, необґрунтоване 
підвищення тарифів на комунальні послуги тощо. 
Волинське обласне відділення Партії регіонів зініцію-
вало проведення референдуму щодо відставки Луць-
кого міського голови Богдана Шиби та вже передало 
пакет документів у Луцьку міську раду для реєстрації 
членів ініціативної групи зі збору підписів та оформ-
лення відповідних документів. 

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ,  
НА ЯКИХ АКЦЕНТУВАЛА УВАГУ 
ВЛАДА 

Виконавча влада регіону в основному займалася 
вирішенням соціально-економічних проблем об-
ласті. Щодо політичних питань, то вони стосувалися, 
в основному, контролю над обласною радою через 
створення більшості депутатських фракцій і груп. 

Волинська обласна державна адміністрація в  
2006 р. зосередила свою роботу на п’яти основних 
напрямах:

• ліквідація заборгованості з виплати заробітної 
плати та поступове підвищення її середнього 
рівня;

• залучення інвестицій у регіон;
• налагодження транскордонного співробітництва 

(будівництво нових пунктів пропуску «Морозо-
вині — Крилув», «Адамчуки — Збереже», поси-
лення прикордонної інфраструктури);

• реалізація Комплексної програми енергозбе-
реження регіону (розроблення альтернативних 
джерел енергії, розроблення торфових родовищ 
та будівництво заводу з переробки торфу за ко-
шти МАГАТЕ, збільшення видобутку вугілля за ра-
хунок будівництва шахти № 10 у Нововолинську);

• налагодження в регіоні роботи галузі з переробки 
сільськогосподарської продукції (програма від-
родження консервних заводів).

До здобутків регіону можна зарахувати: 

• за результатами роботи за 2006 р. Волинь посіла 
третє місце в Україні за темпами приросту про-
мислової продукції, друге — за темпами зрос-
тання обсягу виконаних будівельних робіт та 
інвестицій в основний капітал і перше — за тем-
пами скорочення заборгованості з виплати заро-
бітної плати порівняно з початком року; 

• зростання надходжень податків і зборів до за-
гального фонду бюджетів на 27,6 % або на  
360 млн грн до призначеного; 

• інвестиції на рекордну суму (100 млн дол. США) у 
той час, як за всі попередні роки у волинську еко-
номіку було інвестовано лише 114 млн дол. США. 

Серед негативів — тривідсоткове зниження об-
сягу валової сільгосппродукції як наслідок погодних 
аномалій серпня–вересня. Досі існує заборгова-
ність населення у сплаті за житлово-комунальні по-
слуги (більше на 10,9 млн грн порівняно з початком 
минулого року) та за спожитий газ. Щодо сільського 
господарства, то є певні підстави для оптимізму, 
оскільки озимі засіяні майже на всіх запланованих 
площах і знаходяться у задовільному стані.

Серед питань, піднятих обласною радою, — роз-
гляд та затвердження Плану соціально-економічного 
розвитку області, питання функціонування (утво-
рення нових, реорганізація чи зміна керівництва іс-
нуючих) комунальних підприємств. Запам’ятався 
конфлікт обласної ради з обласними профспілками 
через право на володіння санаторіями і іншими 
об’єктами профспілок.

Варто відзначити активну діяльність Волинської 
обласної ради в напрямі відновлення прав вояків 
УПА, що є характерним для західного регіону Укра-
їни. Рішенням IX сесії Волинської обласної ради V 
скликання 2007 р. на Волині проголошено Роком 
Української Повстанської Армії та Роком пам’яті ви-
датного сина української нації — генерала УПА Ро-
мана Шухевича (Тараса Чупринки). 

Для порівняння з основними проблемами, на яких 
акцентувала увагу влада, цікавим буде навести резуль-
тати соціологічного опитування, проведеного в грудні 
2006 р. Агенцією соціального аналізу «Соціум-ХХІ»  

Таблиця 3. 
Відповіді респондентів на пи-

тання: «Які проблеми турбують 
Вас сьогодні найбільше?»

Відповіді: Результат 
Низький рівень заробітної плати 58,93 %
Високі тарифи на комунальні послуги 49,54 %
Безробіття, працевлаштування, вирішення питань 
зайнятості населення

37,34 %

Робота медичних установ та надання послуг 36,16 %
Корупція, зловживання чиновників, бюрократія 32,88 %
Соціальний захист малозабезпечених громадян 26,41 %
Пияцтво 26,23 %
Злочинність 26,05 %
Поганий стан доріг 19,13 %
Труднощі в отриманні вищої освіти 13,84 %
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серед мешканців Волинської області (опитано  
1 100 осіб), в якому подаються відповіді респонден-
тів на питання: «Які проблеми турбують Вас сьогодні 

найбільше?» 

ВІДКРИТІСТЬ/ЗАКРИТІСТЬ ВЛАДИ 

Загалом представники виконавчої влади та орга-
нів місцевого самоврядування на Волині намагаються 
вести відкриту політику. Постійно підтримуються кон-
такти з громадськістю через ЗМІ. Традиційні прес-
конференції представників влади, брифінги, прямі 
ефіри на телебаченні, гарячі лінії в редакціях газет, 
постійні інтернет-конференції, розміщення офіційної 
інформації в пресі — невід’ємний елемент волинської 
політики. Причому інформація про діяльність влади в 
пресі буває різною: від схвальної до критичної. На усі 
наради в облдержадміністрації та в обласній раді за-
прошуються журналісти. 

З ініціативи прес-служби облдержадміністрації 
у м. Луцьку працює обласний медіаклуб «Відкритий 
край», членами якого є представники місцевих та 
всеукраїнських ЗМІ. Керівники області регулярно ко-
ментують найактуальніші питання суспільно-політич-
ного життя регіону. 

На офіційному веб-сайті облдержадміністра-
ції (www.voladm.gov.ua) у мережі Інтернет створено 
окремі веб-сторінки для структурних підрозділів обл-
держадміністрації. Усіма райдержадміністраціями та 
виконкомами міських (міст обласного значення) рад 
області також відкрито представництва у зазначеній 
глобальній інформаційній мережі, на яких розміщу-
ють розпорядження та інші акти органів влади. Най-
кращі веб-сайти у Луцької міської ради та Волинської 
обласної державної адміністрації. На жаль, досі не 
працює сайт обласної ради, однак важливі рішення, 
ухвалені на сесії, публікуються в обласних газетах, 
співзасновником яких є рада. 

Для покращення роботи із ЗМІ, надання журна-
лістам можливості отримувати оперативну і повну 
інформацію про діяльність органів влади в ОДА ство-
рено новий підрозділ — управління по роботі зі ЗМІ 
і громадськістю. Облдержадміністрацією спільно з 
низкою громадських організацій області розроблено 
проект «Впровадження сучасних елементів комуніка-
ції між органами влади та громадою області», який 
подано на конкурс грантів Європейського Союзу.

Практикують керівники органів влади й такі тра-
диційні способи спілкування з громадянами, як осо-
бисті прийоми або виїзди в райони на зустрічі з меш-
канцями.

У процес державного управління ефективно впро-
ваджуються нові технології. На офіційному веб-сайті 
облдержадміністрації регулярно проводяться інтер-
нет-конференції голови облдержадміністрації та 
його заступників, на яких керівники області у режимі 
реального часу дають відповіді мешканцям області 
на запитання соціально-економічного та суспільно-
політичного характеру. На офіційному веб-сайті ОДА 
оприлюднено графік їхнього проведення. У 2006 р. 
головою, першим заступником та заступниками го-
лови облдержадміністрації систематично проводи-

лися «прямі телефонні лінії» з населенням області, 
виїзні прийоми громадян за місцем їхнього постій-
ного проживання (у всіх районах області).

Також в області застосовуються такі форми залу-
чення громадян до участі в управлінні на місцевому 
рівні, як громадські обговорення та консультації. 
Облдержадміністрацією спільно з Інститутом гро-
мадянського суспільства проводилася підготовча 
робота з питань запровадження територіальної ре-
форми. Зокрема, на обласному та районних рівнях 
(Маневицький, Локачинський, Камінь-Каширський, 
Володимир-Волинський райони) проведено круглі 
столи-семінари в рамках проекту «Територіальна ре-
форма — з людьми та для людей».

З метою залучення громадян до участі в прийнятті 
рішень при голові ОДА створено Громадську раду, 
куди входять представники найбільш авторитетних 
та впливових громадських організацій регіону. Гро-
мадська рада діє і при Луцькому міському голові.

У найбільших містах для консультацій з громадою 
використовують громадські слухання, хоча, як пока-
зує досвід, самі громадяни ще не до кінця розуміють 
можливості цього інституту.

Говорячи про відкритість влади, слід зазначити, 
що на Волині реалізується програма із впровадження 
стандартів управління якістю ISO 9001 в діяльності 
органів виконавчої влади та органів місцевого само-
врядування області. У результаті проведеної роботи в 
облдержадміністрації, райдержадміністраціях та ви-
конкомах міських (міст обласного значення) рад ор-
ганізовано роботу інформаційно-сервісних центрів, 
які спростили доступ громадян до отримання адміні-
стративних послуг, що надаються місцевій територі-
альній громаді області, і покращили їхню якість. 

Слід відзначити успіхи обласного центру на цьому 
шляху — Луцьк став першим обласним центром 
України, муніципалітет якого отримав міжнародний 
сертифікат якості ISO 9001–2000. Раніше такий доку-
мент за підсумками аудиту було надано лише декіль-
ком невеликим містам України. Відповідність роботи 
Луцького міськвиконкому євростандартам пере-
віряли закордонні аудитори — експерти польської 
компанії TUV Rheinland INTERCERT. Сертифікат, отри-
маний луцькою владою, дійсний до 9 грудня 2009 р.

КОРУПЦІЯ 

Явних ознак зрощування економічної та владної 
еліт в області немає. Обласні високопосадовці не 
помічені у складі керівних органів чи акціонерів яки-
хось фірм та підприємств. Однак можна припускати, 
що значна частина регіональних політиків, які мають 
посади в органах влади, тією чи іншою мірою мають 
економічні інтереси в діяльності певних фірм і, від-
повідно, сприяють їхній діяльності. Але говорити про 
доведені факти на сьогодні не доводиться. 

Іншою є ситуація з представницькою владою. Ба-
гато бізнесменів на сьогодні є депутатами обласної 
чи районних рад. Наприклад, депутати обласної ради 
М. Я. Романюк, В. А. Столяр, В. П. Гунчик, В. Г. Чор-
нуха, І. Ф. Корсак та інші — бізнесмени. Ці люди є 
економічною елітою області і одночасно впливовими 
політиками. 
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Корупція в органах влади у Волинській області, 
звісно, існує. Про це свідчать дані правоохоронних ор-
ганів, а також статистика розгляду відповідних справ 
місцевими судами (інформація в наступному пункті). 
Але говорити про масштабні корупційні скандали на 
високих рівнях влади не доводиться. Принаймні, та-
ких фактів у області не зафіксовано. Хоча наявність на 
території області митниць, сусідство з Європейським 
Союзом та Білоруссю створюють масу можливостей 
для зловживання службовим становищем. Досі на 
вустах тема «волинського клондайку», яку висвітлю-
вали навіть національні ЗМІ. Йдеться про канал тран-
спортування вживаних машин, привезених з країн 
ЄС для продажу в Україні, без оформлення відповід-
них документів. Були припущення про «кришування» 
цього бізнесу київськими високопосадовцями.

За підсумками колегії (липень 2006 р.) прокура-
тури області, на якій розглядалися результати діяль-
ності за півріччя 2006 р., було зроблено висновок, що 
коли йдеться про корупцію в органах влади, то маємо 
багато розмов, але мало діла. Як і раніше, протоколи 
про корупційні правопорушення складаються в основ-
ному на чиновників середньої та нижної ланки. 

В УБОЗі відділ по боротьбі з корупцією за перше 
півріччя направив до суду 10 протоколів про коруп-
ційні діяння. Вісім з них судами закриті в зв’язку з 
малозначимістю або відсутністю адмінпорушення. 
Отже, це лише імітація боротьби з проявами коруп-
ції. 

У листопаді 2006 р. до 15-рiччя своєї дiяльностi 
прокуратура Волинської областi відзвітувала за 
10 мiсяцiв 2006 р. Зокрема, як приклад резонансних 
справ, колишній прокурор Волині Микола Франтовсь-
кий навiв двi кримiнальнi справи про обвинувачення 
в отриманнi хабаря двох колишнiх керiвникiв Волинсь-
кої митницi на суму 100 тис. грн (справа розгляда-
лася у Верховному Судi України 12 грудня минулого 
року) i колишнього начальника вiддiлу по координації 
роботи міського пасажирського транспорту Луць-
кого мiськвиконкому на суму 12 716 грн. Останній, 
Федір Корецький, згідно з вироком суду, засудже-
ний до покарання у вигляді п’яти років позбавлення 
волі. Він не матиме права обіймати адміністративно-
господарські та організаційно-розпорядчі посади 
протягом трьох років. Його звільнено від відбування 
основного покарання, якщо протягом трьох років 
іспитового строку не вчинить новий злочин.

Для характеристики корупційної теми важливо 
буде відзначити часту ротацію керівництва облас-
ної прокуратури. Це, безперечно, позначається на 
всій структурі прокуратури та її дієздатності. Так, у 
2006 р. Волинську прокуратуру очолював Микола 
Франтовський. Тепер же (початок 2007 р.) на Волинь 
знову повернувся Андрій Гіль (з 2003 р. очолював 
прокуратури Тернопільської, Волинської, Житомирсь-
кої областей). 

До речі, саме з Андрієм Гілем у голови ОДА Володи-
мира Бондаря було серйозне протистояння в 2005 р., 
що й стало причиною переведення прокурора в ін-
ший регіон. Поки що відновлення конфлікту не спо-
стерігається. 

ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ 

Загалом здійснення правосуддя в області відбу-
вається тихо і без скандалів. Дещо бурхливим для 
судових органів був виборчий та післявиборчий пе-
ріод, коли у судах розглядалося багато резонансних 
справ, пов’язаних із виборами. Це, зокрема, виклю-
чення зі списків кандидатів в депутати (особливо це 
стосувалося БЮТ та Блоку Костенка–Плюща), пору-
шення в агітації, діяльності виборчих комісій. Багато 
судових справ були присвячені виборам Луцького 
міського голови.

Активно обговорювалися в пресі рішення судів із 
розв’язання конфлікту навколо посади голови Феде-
рації профспілок області (колишня голова ФПУ пані 
Головенець оскаржувала своє звільнення), тривають 
суди про право власності на колишнє майно проф-
спілок.

За останній період запам’яталося рішення Лю-
бомльського районного суду Волинської області  
(7 березня 2007 р.), який виніс ухвалу про заборону 
проводити відкликання депутатів місцевих рад пар-
тіям, блокам та реєструвати наступних за черговістю 
депутатів виборчим комісіям за позовом депутата 
місцевої ради О. Ю. Мисовоської. За цим була апе-
ляційна скарга БЮТ на ухвалу Любомльського ра-
йонного суду Волинської області, задоволена апеля-
ційним судом Волинської області 13 березня 2007 р. 
Проте, як стверджує Комітет виборців України, судо-
вий розгляд супроводжувався численними порушен-
нями норм чинного законодавства.

Інших резонансних судових справ, особливо по-
літичного змісту, в області за останній рік зафіксо-
вано не було.

Для характеристики стану здійснення право-
суддя наведемо показники судової статистики про 
роботу місцевих загальних судів Волинської області 
за 2006 р. порівняно з 2005 р. (за інформацією Те-
риторіального управління державної судової адміні-
страції в Волинській області). Аналіз цих показників 
висвітлює стійку тенденцію до збільшення кількості 
справ і матеріалів, що надходять для вирішення до 
місцевих загальних судів області. Структуру та дина-
міку цих надходжень відображають показники, наве-
дені у таблиці 4. 

У 2006 р. за захистом своїх прав і свобод до міс-
цевих загальних судів області у порядку цивільного 
судочинства звернулося на 6,9 % більше, ніж у  
2005 р., громадян та юридичних осіб, які подали  
21 479 заяв наказного, позовного, окремого прова-
джень, заяв і скарг. Окрім того, протягом 2006 р. до 
місцевих судів надійшло 27 клопотань про визнання 
та території України рішень іноземних судів.

Протягом 2006 р. зросла порівняно з 2005 р. 
кількість позовів до засобів масової інформації про 
захист честі, гідності та ділової репутації, що на-
дійшли до судів, і становить 24 справи (у 2005 р. — 
19 справ). 

У провадженні місцевих загальних судів об-
ласті у 2006 р. знаходилася 1 641 адміністративна 
справа, серед них закінчено провадження по 1 490 
(або 90,8 %).
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У 2006 р. спостерігалася тенденція до зменшення 
кількості кримінальних справ (з урахуванням статті 
232 КПК) та матеріалів, що знаходилися на розгляді у 
місцевих судах області. 

Загалом у провадженні місцевих судів перебу-
вало (з урахуванням залишку на початок звітного пе-
ріоду) 3 695 кримінальних справ, що на 0,95 % менше 
порівняно з 2005 р.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року 
якість розгляду кримінальних справ судами значно 
погіршилася. В апеляційному порядку скасовано і 
змінено вироки у кримінальних справах, винесених 
місцевими судами Волинської області, стосовно  
158 засуджених, виправданих осіб (+51,9 % порівняно 
з 2005 р.). Разом з тим, дещо покращилась якість 
щодо винесення судами ухвал (постанов). Так, у  
2006 р. усього скасовано та змінено ухвал (постанов) 
щодо 48 осіб (–30,4 % порівняно з 2005 р.).

Кількість матеріалів про адміністративні пра-
вопорушення, що надійшли на розгляд до місцевих 
загальних судів області упродовж 2006 р., зросла 
на 37,9 % і досягла 132 834 (у 2005 р. надійшло  
96 296 матеріалів). У зв’язку з неналежним оформ-
ленням повернуто органам, що склали протоколи 
про вчинення адміністративних правопорушень,  
2 004 матеріали, що на 58,7 % більше, ніж у 2005 р. 

За результатами розгляду протоколів про адміні-
стративні правопорушення стосовно 3 462 (2,6 % від 

загальної кількості осіб, стосовно яких винесено по-
станови) осіб провадження в справі закрито.

Протягом останніх років спостерігається збіль-
шення кількості справ про адміністративні право-
порушення, пов’язаних з порушенням вимог Закону 
України «Про боротьбу з корупцією», що показує таб-
лиця 5.

Кількість згаданих вище матеріалів, розглянутих 
місцевими судами протягом 2006 р., становить 143, 
що на 33,6 % більше порівняно з відповідним періо-
дом минулого року. У зв’язку з неналежним оформ-
ленням посадовим особам повернуто 14 матеріалів. 
Закрито даної категорії справ щодо 53 осіб. 

Адміністративні стягнення за вчинення корупцій-
них діянь накладено на 90 осіб. Серед осіб, на яких 
накладено штраф за корупційне діяння, 74 становили 
державні службовці (82,2 %); 11 — посадові особи 
місцевого самоврядування (12,2 %), у тому числі 7 — 
сільські, селищні, міські голови рад; 4 — працівники 
МВС України (4,4 %) та 1 працівник інших правоохо-
ронних органів (1,1 %). На винних накладено штраф 
на загальну суму 241 175 грн.

Проведений огляд засвідчує, що наприкінці  
2006 р. спостерігалася подальша тенденція до збіль-
шення кількості справ, що надходили на розгляд до 
місцевих загальних судів Волинської області, по-
рівняно з 2005 р. Крім того, мало місце погіршення 
якості та оперативності здійснення судочинства міс-
цевими загальними судами області.

Загалом система правосуддя регіону характе-
ризується тими ж проблемами, які присутні на цен-
тральному рівні: низький рівень неупередженості, 
прозорості і незалежності судів, невизначеність дея-
ких процедурних питань, низька заробітна плата суд-
дів, неефективне виконання судових рішень. Хоча в 
останні роки покращилася ситуація із забезпечен-
ням судів приміщеннями та технічним оснащен-
ням. 

№ з/п  2005 р. 2006 р.
2006 р. 
у % до 
2005 р.

Темпи при-
росту (+), 
зниження 

(-)

Питома вага надходження 
у загальній кількості справ і 
матеріалів, що надійшли до 

судів у 2006 р., %

1
Кримінальні справи (з урахуванням по-
вернутих за статтею 232 КПК України) 
та матеріалів

10 195 9 149 89,7 % -10,3 5,5

2 Цивільні справи і заяви 20 634 22 243 107,8 % 7,8 13,4

3 Адміністративні справи і заяви 0 1 803 100 % 100 1,1

4
Справи про адміністративні правопору-
шення

96 296 132 834 137,9 % 37,9 80

5 Усього справ і матеріалів 127 125 166 029 131 % 31 Х

Таблиця 4.
Структура та динаміка над-
ходження до місцевих за-
гальних судів області справ і 
матеріалів у 2006 р. порівняно 
з 2005 р.

Таблиця 5. 
Динаміка кількості справ про адміністративні 
правопорушення, пов’язаних із порушенням 
вимог Закону України «Про боротьбу з коруп-
цією», що перебували на розгляді у місцевих 
загальних судах Волинської області.

Звітний період
2003 р. 2004 р. 2005 р. 2006 р.

117 114 148 157
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У результаті місцевих виборів 2006 р., завдяки 
введенню пропорційної виборчої системи у пред-
ставницьких органах місцевого самоврядування в 
області відбулося значне оновлення депутатського 
корпусу та керівництва рад. Домінуюче становище 
тут здобули політики з Блоку Юлії Тимошенко та 
Блоку «Наша Україна». 

У 2006 р. зміна кадрів відбувалася й у Волинській 
обласній та районних держадміністраціях. До роботи 
у виконавчих органах області були долучені люди, які 
працювали у владі до 2005 р., тобто представники 
так званої «старої команди». 

Отже, боротьбу за владу та вплив на неї в області 
вели дві політичні сили — БЮТ та Блок «Наша Укра-
їна», в той же час ні ПР, ні КПУ та СПУ участі в цьому 
процесі не брали, оскільки їхні позиції в області дуже 
слабкі.

ВИСНОВКИ

Під час аналізу діяльності органів влади за під-
сумками 2006 р. та першого кварталу 2007 р. в 
області зафіксовано соціально-економічне зрос-
тання. Місцеві органи влади в основному вели 
відкриту політику, регулярно спілкуючись із ЗМІ 
та створюючи умови доступу для ознайомлення з 
рішеннями влади, а також підтримуючи діяльність 
НУО області. 

У системі правосуддя області не зафіксовано 
якихось гучних судових справ чи фактів корупції. 
Також відсутня інформація про розгляд місцевими 
судами політичних справ. Проблеми в діяльності 
судових органів є ідентичними проблемам усієї 
країни. 

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

Громадянське суспільство області характеризу-
ється такими тенденціями:

• створені владою консультативно-дорадчі органи 
поступово набирають більшої ваги завдяки зрос-
танню зацікавленості неурядових організацій 
(НУО) у їхній діяльності;

• представники ряду громадських організацій пе-
рейшли працювати у виконавчу владу або були 
обрані депутатами;

• в області створені загалом прозорі механізми 
розподілу бюджетних коштів для підтримки ді-
яльності НУО;

• незначна частина НУО здійснює свою діяльність 
на професійній основі;

• діяльність основних НУО зосереджено в облас-
ному центрі, у той же час у районах діють одиниці 
громадських об’єднань;

• в області потужним є релігійний рух, що виявля-
ється в роботі певних конфесій та релігійних те-
чій, а також у діяльності відповідних громадських 
об’єднань; 

• у містах області починають розвиватися органи 
самоорганізації населення. 

 

ЗАХОДИ ТА ФОРМИ ВПЛИВУ НУО 
НА ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТІ 

Загалом в області діє 308 обласних неурядових 
громадських об’єднань. Спектр напрямків, за якими 
вони здійснюють свою діяльність, досить широкий. 
Усі вони тією чи іншою мірою взаємодіють із влад-
ними органами обласного та місцевого рівнів. З од-
ного боку, громадські організації намагаються впли-
вати на рішення і дії влади з метою кращого захисту 
інтересів своїх членів чи своєї цільової аудиторії, з 
іншого, влада впливає на громадський сектор як че-
рез надання підтримки ініціативам окремих НУО, так і 
через створення умов для функціонування громадсь-
ких об’єднань.

Обласною державною адміністрацією для нала-
годження механізмів взаємодії органів виконавчої 
влади з громадсько-політичними силами на облас-
ному рівні утворено сім громадських рад. Зокрема, 
Громадська рада при голові Волинської обл-
держадміністрації, до складу якої входять пред-
ставники найбільш дієвих громадських організацій 
Волині. У 2006 р. з ініціативи громадськості краю на 
її засіданнях розглянуто 19 суспільно важливих пи-
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тань, усі з них мали позитивне вирішення. Аналогічні 
консультативно-дорадчі органи діють при головах 
райдержадміністрацій та міських головах (міст об-
ласного значення). 

З метою налагодження взаємодії з козацькими 
та іншими громадськими об’єднаннями в питаннях 
розвитку історичних, патріотичних, господарських 
та культурних традицій козацтва в регіоні, при голові 
облдержадміністрації діє обласна Рада Українсь-
кого козацтва.

Створенню належних умов для задоволення 
соціально-економічних і духовних потреб ветеранів 
війни та членів їхніх сімей сприяє планомірна робота 
Координаційної ради обласних громадських ве-
теранських організацій. 

Ці утворення мають вузькоцільове призначення, 
вони створені за ініціативи виконавчої влади, яка 
нерідко визначає персональний склад цих комітетів 
та комісій, окрім хіба що Політичної ради, працюють 
як дорадчі, радше як консультативні структури, без 
права та реальної можливості впливати на процеси в 
області та її регіонах.

У переліку основних питань, що впродовж мину-
лого року виносилися на обговорення громадських 
рад, є, зокрема, такі: заходи, спрямовані на запрова-
дження більш ефективної роботи місцевих органів ви-
конавчої влади з громадськістю у процесі формування 
та реалізації державної політики; нові підходи у вирі-
шенні питань соціально-економічного розвитку об-
ласті; про участь неурядових громадських об’єднань 
у підготовці й відзначенні в області державних свят, 
пам’ятних і знаменних дат; про обласні програми, що 
виносяться на затвердження сесії обласної ради. 

Проте досі відсутні обласні, районні, міські про-
грами щодо підтримки та розвитку громадського 
руху, а саме: роботи громадських комітетів, громадсь-
ких рад, залучення на обласному, районному рівні 
громадськості до обговорення та вирішення нагаль-
них регіональних проблем. Це свідчить про те, що в 
області органами місцевого самоврядування не зов-
сім послідовно проводиться робота з активізації та 
залучення НУО до вирішення місцевих проблем.

Протягом 2006–2007 рр. обласна влада нада-
вала фінансову та організаційну підтримку об’єд-
нанням ветеранів та інвалідів, жіночим, молодіжним, 
іншим громадським організаціям для реалізації 
ними суспільно важливих програм та заходів. Од-
ним із інструментів були конкурси проектів управлінь 
та відділів сім’ї та молоді державних адміністрацій і 
міськвиконкомів, через які здійснювалася підтримка 
ініціатив, що відповідали пріоритетам конкурсу. Від-
значимо, що на Волині вже довгий час працює схема 
залучення НУО до роботи «молодіжного» управління. 
Наприклад, у формуванні пріоритетних напрямків 
для конкурсу проектів, на які виділяється спеціальні 
кошти, бере участь Громадська рада при управлінні 
сім’ї, молоді і спорту Волинської ОДА, що є його кон-
сультативним органом. Також ця рада пропонує кан-
дидатури у склад конкурсної комісії, яка і відбирає 
проекти НУО для фінансування. В основному ці про-
цедури з відбору проектів НУО проходять прозоро, 
хоча мають місце і факти лобіювання.

Формами впливу НУО є й громадські моніторинги, 
зокрема моніторинг виборчих процесів та спостере-

ження за виборами, моніторинг виконаних обіцянок 
депутатами місцевих рад, моніторинг звітувань депу-
татів перед виборцями. 

Ще однією формою впливу НУО на процеси в об-
ласті є участь громадських діячів у владі. Так, багато 
представників НУО області були кандидатами в де-
путати рад різних рівнів від основних політичних сил 
регіону. Деякі з них стали депутатами. У Волинській 
обласній раді — голова ГО «Національний Альянс» 
Ігор Гузь; у Луцькій міській раді — голова ГО «Асоці-
ація захисту прав молоді Волині» Микола Іванюк, го-
лова обласного осередку «Союзу Українок» Любов 
Ганейчук, голова Консорціуму інтелектуального сер-
вісу «Леон-аналітик» Олександр Мартинюк; у Луцькій 
районній раді — представник ГО «Асоціація Молодих 
Реформаторів» Віктор Адамчук. Окремі представники 
третього сектору на сьогодні працюють у виконавчих 
органах. Наприклад, заступники Луцького міського 
голови Анатолій Пархомюк та Владислав Стемковсь-
кий в минулому очолювали громадські організації 
(Центр муніципальних реформ «Луцьк-1432» та Центр 
громадських молодіжних організацій Волині «Наша 
справа»), голова Рожищенської райдержадміністрації 
Олег Савчук очолював ГО «Інститут аналізу держав-
ної та регіональної політики». Окрім того, зазначимо, 
що громадський сектор області й надалі в багатьох 
випадках є значно заполітизованим, адже діяльність 
ряду НУО підтримується певними політиками чи пар-
тіями, що робить ці об’єднання вразливими.

В останні роки відбулися кардинальні зміни у фор-
мах вираження громадських ініціатив, протестів, по-
зицій соціальних груп з актуальних питань соціально-
економічного життя регіону. Дедалі ширше входять у 
практику громадські слухання, «круглі столи», інфор-
маційні кампанії, натомість щоразу меншу кількість 
учасників збирають мітинги та віче. Так, у 2006 р. в 
області відбулося лише 18 таких акцій, у яких взяло 
участь близько 3 200 осіб, що набагато менше, ніж у 
попередні роки. 

Однак загальна пасивність та переконаність у 
недієвості впливу громадськості на рішення влади 
зумовлюють малу чисельність громадських акцій. 
Учасниками громадських слухань стають переважно 
пенсіонери, що впливає на якість і форму ухвалених 
рішень чи сформульованих пропозицій. Хоча варто 
відзначити, що останнім часом зросла кількість гро-
мадських слухань, ініційованих безпосередньо НУО, 
а не владою.

НАЙРЕЗОНАНСНІШІ ІНІЦІАТИВИ 
ТА ПОДІЇ ЗА УЧАСТІ НУО 

За рік, що минув після виборів, в області відбу-
лося чимало суспільно важливих акцій та заходів, 
що були ініційовані та організовані місцевими гро-
мадським організаціями. Ініціативи НУО стосувалися 
широкого спектру суспільних питань, починаючи від 
акцій впливу на владу і закінчуючи екологічними те-
мами. Нижче наведено перелік організацій, найбільш 
активних у 2006–2007 рр.: 

• Обласне відділення Комітету виборців України 
окрім ініціатив, пов’язаних з виборчим процесом, 
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здійснює моніторинг діяльності органів влади  
між виборами. 

• Волинський громадський центр ВГО «Наша 
Україна» спільно з партнерськими НУО про-
лобіював рішення Луцької міської ради щодо 
контролю за тютюнопалінням у місті; з метою 
врегулювання ігрового бізнесу в Луцьку провів 
збір підписів та організував круглий стіл «Ігрома-
нія — соціальне зло!», підготував проект рішення 
«Про впорядкування діяльності у сфері грального 
бізнесу на території міста Луцьк»; майже 150 
фельдшерсько-акушерським пунктам Волинської 
області подарував посібники «Медсестринство в 
гінекології»; до Міжнародного дня боротьби зі 
зловживанням наркотиками та їх незаконним обі-
гом за сприяння відділу у справах сім’ї та молоді 
Луцького міськвиконкому та Центру дитячої та 
юнацької творчості «Диво» провів презентацію 
антинаркотичної освітньої програми «Нарконон» 
та перегляд у школах Луцька відеолекції «Правда 
про наркотики».

• Своєрідним ресурсним центром для громадських 
організацій Луцька виступає Центр муніципаль-
них реформ «Луцьк-1432». Ця організація є 
координатором проекту «Голос громадськості» у 
м. Луцьку і здійснює адміністрування та фінансу-
вання відібраних проектів. ЦМР спільно з ОДА про-
водив підготовчу роботу з питань запровадження 
територіальної реформи, зокрема провів низку 
круглих столів-семінарів у рамках проекту «Тери-
торіальна реформа — з людьми та для людей». 
ЦМР виступав співорганізатором проведення в 
Луцьку публічних консультацій щодо нової Стра-
тегії партнерства Світового банку з Україною.

• У рамках євроінтеграційної політики проводить 
свою діяльність ЦГМОВ «Наша справа». За іні-
ціативи організації в 2002 р. в місті Луцьку було 
створено Центр Європейської Інформації, що 
став першим в Україні. ЦЄІ працює в напрямку 
проведення відкритих Європейських студій, різ-
номанітних тренінгів, методичних зустрічей. У 
Волинській області проводиться робота зі ство-
рення мережі Шкільних Європейських Клубів та 
підтримки їх функціонування. Щорічно організо-
вує святкування Дня Європи в Луцьку. 

• Активною в регіоні є ГО «Асоціація Молодих Ре-
форматорів (АМоРе)». Організація упродовж 
чотирьох років працює в напрямку зближення 
трьох секторів, впроваджуючи механізм конкурсу 
проектів для молодіжних та жіночих організацій 
за підтримки представників місцевого бізнесу. 
За ініціативи організації на Волині було створено 
Фонд місцевого розвитку, завданням якого є 
акумуляція коштів та фінансова підтримка ініціа-
тив місцевих громадських організацій. У 2006 р. 
зусиллями Асоціації захисту прав молоді Волині 
було проведено Ярмарок соціальних ідей, метою 
якого була селекція найбільш соціально важли-
вих проблем міста та окреслення найефективні-
ших механізмів їх вирішення за підтримки пред-
ставників бізнесу, влади та громадського активу. 
У 2007 р. Асоціація захисту прав молоді Волині 
за підтримки Фонду ім. Стефана Баторія розпо-
чала реалізацію нового проекту «Розвиток спів-

робітництва НДО — бізнес — влада з метою під-
вищення ефективності рішення соціальних про-
блем у Волинській області». У 2006 р. Асоціація 
реалізовувала проект «Формування механізму 
громадського контролю за кримінальним судо-
чинством за участю неповнолітніх у Волинській 
області». Організація здійснює видавництво мо-
лодіжної газети Волині «Ініціатива». 

• Волинська обласна молодіжна громадська орга-
нізація «Національний Альянс» у 2006 р. провела 
чимало власних акцій та заходів. У 2006 р. на Во-
лині Національний Альянс провів Всеукраїнську 
спортивно-патріотичну гру «Звитяга — 2006» та 
міжнародний молодіжний табір. Мета таких за-
ходів — популяризація здорового способу життя, 
фізичний та ідеологічний вишкіл, виховання по-
ваги до справжніх героїв — вояків ОУН-УПА, спо-
нукання молоді до активної участі в громадському 
житті країни шляхом залучення її до молодіжного 
руху. Восени було продовжено реалізацію між-
народної молодіжної програми «Пам’ять без кор-
донів», у рамках якої молоді люди перебували у 
Польщі, де взяли участь у відновленні могил за-
гиблих вояків армії УНР. 

• Щораз більшої популярності набирає в регіоні 
скаутський рух, що відображається в активній 
діяльності Національної скаутської організа-
ції України «Пласт». Щорічною традицією стало 
проведення у Луцьку Всеукраїнських інтелекту-
альних змагань «Плазма», участь в яких беруть 
пластуни із різних міст України. Також пластуни 
долучилися до привезення Вифлеємського вогню 
миру у Луцьк.

• Вже двічі на Волині, у рамках діяльності Все-
українського благодійного фонду «Серце до 
серця», проведено благодійні акції зі збору ко-
штів для закупівлі медичного обладнання для 
пологових будинків під назвою «Почуйте всі!». 
Організатором акції, що відбувалася під патро-
натом Луцького міського голови Богдана Шиби, 
виступила ВОМГО «Асоціація молодих рефор-
маторів (АМоРе)». У 2006 р. Асоціація молодих 
реформаторів спільно з ЛМГО «Центр політич-
ного аналізу та виборчого консалтингу» реалі-
зувала моніторинговий проект «Аналіз ефектив-
ності діяльності депутатського корпусу Луцької 
міської ради в контексті виборчої кампанії 2006». 
У січні 2007 р. АМоРе організувала для лідерів 
молодіжного руху Волині і депутатів Молодіжної 
ради Луцька презентацію моделі муніципальної 
молодіжної політики, що відбувалася в рамках 
всеукраїнської акції «Дізнайся!».

• Продовжує свою роботу Молодіжна рада 
Луцька — молодіжний консультативний орган 
при Луцькій міській раді та виконкомі. Було об-
рано нове керівництво та проведено вибори 
нових депутатів серед студентів вищих і серед-
ніх спеціальних навчальних закладів та школярів 
міста. Найбільшою ініціативою Молодіжної ради 
Луцька є обласний проект «Студент року», що 
представляє собою конкурс для активної та об-
дарованої молоді. 

• У напрямку подолання гендерних стереотипів у 
суспільстві працює громадська організація «Ген-
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дерний центр». З її ініціативи в жовтні у Луцьку 
проведено науково-практичну конференцію «Ген-
дерна реконструкція українського суспільства», а 
також реалізовано проект «Гендерним стерео-
типам — ні!». У рамках проекту підготовлено со-
ціальний ролик, який транслювався на Волинсь-
кому державному телебаченні та на реклам-
ному екрані найбільшого супермаркету міста 
Луцька.

• У цьому ж напрямку працює громадське об’єд-
нання «Волинські перспективи», яке в 2006 р. 
реалізувало проект «Рівні права — рівні можли-
вості», що мав на меті активізувати участь жінок у 
громадсько-політичному житті. Також організація 
проводила тренінги з проблем торгівлі людьми. 
Ще «Волинські перспективи» здійснюють під-
тримку «зеленого туризму» в області. З їх ініціа-
тиви проводився Регіональний форум господарів 
гостинних садиб Волині.

Серед важливих соціальних ініціатив регіону ви-
ділимо проекти обласного Центру розвитку дитини 
та Волинського прес-клубу реформ «Місто без 
бар’єрів», у рамках якого проведено благодійну 
акцію зі збору коштів для створення безбар’єрного 
доступу осіб з обмеженими фізичними можливос-
тями до об’єктів житлового та громадського при-
значення та Волинського обласного благодійного 
фонду «Шанс» «Зниження ризику ВІЛ-інфікування 
серед уразливих груп», що має на меті утримання 
пунктів обміну шприців, де споживачі ін’єкцій-
них наркотиків обмінюють використані шприци на 
чисті. 

ПУБЛІЧНІСТЬ ТА ВІДКРИТІСТЬ 
ГРОМАДСЬКОГО СЕКТОРУ

Кількість активно діючих громадських організацій 
становить близько третини від загальної кількості за-
реєстрованих в області. Значна кількість громадсь-
ких організацій була створена заради забезпечення 
приватних інтересів лідерів або нечисленних груп 
організаційного активу, тому якщо ці інтереси відхо-
дять на другий план, організація фактично припиняє 
будь-яку діяльність, залишаючись лише у формаль-
ному переліку.

Протягом останніх років «третій сектор» на Волині 
відчутно не змінився. Варто відзначити, що він став 
менш масовим, але водночас більш професійним. 
Тобто виділяється група осіб, які на постійній основі 
займаються громадською діяльністю. Відповідно, 
значна частина НУО фактично припинила своє існу-
вання і лише частина є постійно активною.

Серед молодіжних організацій варто відзначити 
декілька згуртованих об’єднань, зокрема Волинську 
станицю НСОУ «Пласт», об’єднання «Альтернатива», 
Національний Альянс, Асоціація Молодих Реформа-
торів (АМоРе), Молодіжну раду Луцька. Активно пра-
цюють Волинська обласна піонерська організація, 
ВОГО «Імпульс», ВОМО «Українська молодь — Хрис-
тові!». Туризмом та екологічними питаннями займа-
ються ВМО «Хорс», туристичне об’єднання «Друїди», 
туристичний клуб «Ми».

Працевлаштування молоді, організація тренінгів 
для НДО, представників молодіжної преси — спеціалі-
зація Асоціації захисту прав молоді Волині. Питан-
нями зайнятості молоді та підтримкою молодіжного 
підприємництва займається Волинський Інститут 
підтримки та розвитку громадських ініціатив. 

У галузі підтримки підприємництва, сприяння 
здійсненню регуляторної реформи, впровадження 
ринкових механізмів в економіці регіону діють Центр 
муніципальних реформ «Луцьк-1432», Асоціація за-
хисту прав малого та середнього бізнесу «Бізнес-
Луцьк». 

Серед неприбуткових аналітичних інституцій — 
Волинське відділення Комітету виборців України, 
Волинський центр політичних досліджень, Центр по-
літичного аналізу та виборчого консалтингу, Інститут 
аналізу державної та регіональної політики, Консор-
ціум інтелектуального сервісу «Леон-Аналітик». 

Активно працюють у регіоні організації, що ма-
ють давню історію — Волинське обласне відділення 
«Союз Українок» та Товариство «Холмщина». 

Перелічені вище організації є найбільш активними 
і в інформаційній сфері. Вони намагаються постійно 
інформувати населення області про власні ініціативи. 
Заходи та акції цих об’єднань мають широкий резо-
нанс, тому їхня діяльність не є закритою від суспіль-
ства. Однак непопулярним серед ГО є запрошення 
ЗМІ на свої конференції чи збори, не завжди в пресі 
розміщується інформація про зміну керівництва, вза-
галі не практикується оприлюднення річних фінансо-
вих звітів організацій (виняток — Асоціація захисту 
прав молоді Волині, яка публікує такі звіти у своїй 
газеті «Ініціатива»). Причиною такої ситуації частково 
є слабка інституційна спроможність ГО. Більшість 
місцевих організацій працюють за рахунок бюджет-
них коштів, порівняно менша кількість залучає кошти 
грантових структур. Через це діяльність організацій 
часто є несистемною і здійснюється від акції до акції. 
Одиниці НУО мають можливість утримувати власний 
штат та забезпечувати постійну роботу свого офісу. 

Проблемою для Волинської області є відсутність 
дієвих НУО в районах області, в містечках та селах. 
Більшість діючих організацій зосереджені в облас-
ному центрі і рідко здійснюють свою діяльність поза 
його межами. У районах діють в основному такі тра-
диційні громадські об’єднання, як фізкультурно-
спортивне товариство «Колос», товариство українсь-
кої мови імені Т. Г. Шевченка, Спілка воїнів-афганців, 
товариство «Знання».

ІНШІ ФОРМИ СУСПІЛЬНОЇ 
АКТИВНОСТІ В ОБЛАСТІ 

Після «Помаранчевої революції» в області досить 
сильно активізували свою роботу профспілки. Онов-
лена Федерація профспілок області почала активніше 
працювати в напрямку залучення нових членів у свої 
ряди, намагаючись популяризувати себе, повністю 
змінила інформаційну політику та підхід до організа-
ції власних акцій. У рамках цих змін суттєво активізу-
валися й студентські профспілки вищих навчальних 
закладів області. 
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Варто відзначити, що Голова ФПУ у Волинській 
області є депутатом обласної ради, що дає змогу 
значно активніше відстоювати інтереси профспілок, 
зокрема майнові. Серед найбільших акцій, які мали 
резонанс в області, — 4-тисячний мітинг протесту, 
який організувала влітку 2006 р. в Луцьку Федера-
ція профспілок області, спрямований проти політики 
уряду щодо підвищення цін і тарифів для населення.

Найчисельніші національні меншини області 
об’єднані в 14 культурно-освітніх товариств. Проблеми 
у сфері діяльності національно-культурних товариств 
області та шляхи їх вирішення розглядаються на за-
сіданнях міжвідомчої Координаційної ради з питань 
національних меншин та міжнаціональних відносин 
при облдержадміністрації.

У регіоні нараховується 1 364 релігійних організа-
цій, що належать до 26 конфесій та течій. Найчисель-
ніші з них — Українська православна церква, Укра-
їнська православна церква (Київський патріархат), 
Християни віри євангельської — п’ятдесятники, Єван-
гельські християни — баптисти, Адвентисти сьомого 
дня, Римсько-католицька церква, Українська греко-
католицька церква та Свідки Єгови. У 2006 р. зусил-
лями облдержадміністрації через роботу Волинської 
Ради Церков було влагоджено багато міжрелігійних 
суперечностей. Однак у 2007 р. на Волині знайшов 
продовження багаторічний конфлікт між конфесіями 

УПЦ та УПЦ-КП. Це виявилося у проведенні двох аль-
тернативних церковних форумів: 23 січня 2007 р. в 
м. Ковелі проведено регіональну конференцію «Ду-
ховна безпека України», ініційована Партією регіонів 
та УПЦ МП; 12 березня 2007 р. УПЦ КП спільно з по-
літичними партіями, а саме: НСНУ, КУН, НРУ, «Бать-
ківщина», «Свобода», УРП «Собор» ініціювала форум 
«За Єдину помісну Українську Православну Церкву». 
Варто відзначити, що в регіоні діє багато релігійних 
громадських організацій при відповідних конфесіях 
чи церквах, які здійснюють діяльність у благодійній, 
духовній, просвітницькій, видавничій сферах.

Діяльність органів самоорганізації найбільш по-
мітна в обласному центрі, де створені будинкові ко-
мітети. Ряд НУО області у своїй діяльності ставлять 
за пріоритет розвиток ОСН, тому постійно проводять 
відповідні семінари та навчання. Так, у минулих ро-
ках відповідний проект, реалізований однією з во-
линських НУО, допоміг створити в Рожищенському 
районі дієві сільські комітети. Проте після закінчення 
проекту їхня активність знизилася. Реально визна-
чити мережу органів самоорганізації населення на 
сьогодні неможливо, хоча, аналізуючи доступну ін-
формацію, можна зробити висновок, що ця форма 
суспільної активності стане з часом більш популяр-
ною. 

ВИСНОВКИ

Після місцевих виборів частина відомих у регіоні 
громадських діячів перейшла працювати у виконавчу 
владу або стала депутатами місцевих рад. Громадсь-
кий сектор області й надалі, у багатьох випадках, 
є дуже заполітизований. Дієві НУО регіону ведуть 
свою діяльність, використовуючи місцеві ресурси 
(бюджети місцевих органів влади) та іноземні гранти. 
Основна частина громадського сектору і досі зали-

шається непублічною, через що користується незна-
чною підтримкою та авторитетом серед населення. 
Третій сектор розподілений в області вкрай нерівно-
мірно, більшість громадських ініціатив та проектів 
реалізовуються в обласному центрі.
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ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Загальні тенденції у діяльності засобів масової ін-
формації у Волинській області:

• медіаринок області має усталений характер, хоча 
є незначні тенденції з виникнення або зникнення 
окремих ЗМІ, зміни тиражів чи частки глядацької 
(слухацької) аудиторії;

• найбільшою популярністю і впливом користу-
ються друковані ЗМІ;

• суть основних конфліктів у медіапросторі поля-
гає у комунальній формі власності районних та 
муніципальних газет та в боротьбі за власність на 
приватні ЗМІ.

СТРУКТУРА МЕДІАРИНКУ 

У структурі медіаринку Волині представлені всі 
сучасні засоби масової інформації: 

• Друковані ЗМІ, ринок яких є доволі насиченим 
і задовольняє потреби читачів. Їхніми засновни-
ками та власниками є трудові колективи редакцій, 
органи влади, бізнес-структури, фізичні особи.

• Електронні ЗМІ:
— Місцеве телебачення, представлене прак-

тично двома загальнообласними телеканалами 
(один державний, інший комерційний);

— Радіо, яке включає в себе державне прово-
дове радіо та 2 місцеві ФМ-станції (одна 
державна, інша комерційна).

• інтернет-ЗМІ, що перебувають у зародковому стані.

Особливості інформаційного простору області:
• місцеві друковані засоби масової інформації ма-

ють значно більший вплив на громадян, владу та 
бізнес порівняно з електронними та Інтернетом;

• через прикордонне географічне положення Во-
лині, в її медіапросторі присутні мовники інших 
країн (Польща, Білорусь);

• відбувається конкуренція за глядацьку аудиторію 
між двома місцевими телеканалами, у той самий 
час понад третина телеглядачів взагалі не ди-
виться місцевого телебачення;

• інформаційні потоки та самі ЗМІ сконцентровані в 
обласному центрі;

• погано розвинені інтернет-ЗМІ, мала частка ко-
ристувачів.

Стосунки у системі координат «Влада — ЗМІ» 
можна розглядати в декількох аспектах. По-перше, 
місцеві органи виконавчої влади та місцевого само-
врядування є засновниками багатьох друкованих 
засобів масової інформації, здійснюють часткове 
їх фінансування, і, відповідно, мають право «замов-
ляти музику». По-друге, перебуваючи у засновни-
ках, владні установи мають вплив на редакційну та 
кадрову політику відповідних ЗМІ. З іншого боку, ор-
гани влади прислухаються і змушені реагувати на пуб-
лікації у ЗМІ, теле- та радіопередачі, особливо на ті, 
що викликають резонанс серед мешканців області.

Одночасно варто зазначити, що взаємодія влади 
із засобами масової інформації області має також і 
комерційний характер, оскільки місцева влада по-
требує висвітлення своєї діяльності, а ЗМІ, щоб отри-
мати хоча б якийсь прибуток, зобов’язані продавати 
газетні площі та ефірний час органам влади на рин-
кових умовах.

З інформаційних середовищ варто відзначити 
діяльність Волинського прес-клубу та Луцького прес-
клубу реформ. В області з вересня 2006 р. діє неза-
лежна медіапрофспілка, яка поряд із національною 
профспілкою працівників медіа групує довкола себе 
журналістські кола.

ВПЛИВОВІСТЬ ТИХ ЧИ ІНШИХ 
ЗМІ, ЇХНІ ТИРАЖІ ТА АУДИТОРІЯ 

Перелік основних друкованих засобів масової ін-
формації подано в таблиці 6.

Рівень впливовості волинських друкованих за-
собів масової інформації можна продемонструвати 
через рівень їхньої популярності серед населення. 
Цей показник відображають результати соціоло-
гічного опитування, проведеного Агенцію соціаль-
ного аналізу «Соціум-ХХІ» у грудні 2006 р. серед 
мешканців Волинської області (опитано 1 100 осіб)  
(мал. 2.)

В усіх 16 районах Волинської області існують ра-
йонні газети, засновниками яких виступають районні 
ради, райдержадміністрації, колективи редакцій, а 
в містах обласного значення — міські ради. У містах 
Нововолинську, Володимирі-Волинському крім га-
зет, засновниками яких є місцева влада, виходить 
по одному друкованому виданню, заснованому при-
ватними фірмами. Найбільш тиражною районною 
газетою є «Вісті Ковельщини», що виходять двічі на 
тиждень загальним накладом 16 670 примірників.

Найбільш впливові політичні партії у Волинській 
області мають свої друковані видання, але вони не 
завжди виходять регулярно.

Газета «Батьківщина», засновник — Волинська 
обласна організація ВО «Батьківщина».

Газета «Наша Україна. Волинь», засновник — 
Волинська обласна організація «Народний Союз 
“Наша Україна”».

Газета «Волинь-регіон», засновник — Волин-
ська обласна організація Партії регіонів.

Газета «Волинь. Акценти», засновник — Волин-
ська обласна організація УРП «Собор».

Газета «Радянська Волинь», засновник — Во-
линським обкомом КПУ, виходить щотижня.

Газета «Слово і Діло», засновник — Волинська 
обласна організація Української народної партії, у 
2007 р. не виходила.

Новинкою ринку друкованих видань області є два 
місцеві інформаційно-розважальні журнали: «Личная 
жизнь» та «City life».
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Назва ЗМІ Засновники Спрямованість/Аудиторія Тираж

Волинь-нова
www.volyn.com.ua 

Обласна рада, трудовий колектив 
редакції

Громадсько-політична газета, спря-
мована на різні категорії, серед чи-

тачів переважає інтелігенція

220 000 (тираж 
трьох випусків — 
вівторок, четвер, 

субота)

Вісник & Ко
www.visnyk.lutsk.ua

Луцька міська асоціація інвалідів 
війни Афганістану, близька до ке-

рівництва КБ «Західінкомбанк»

Сімейна газета, для широкого кола 
читачів

96 530, поширю-
ється в Західних 

областях 

Сім’я і дім. Народна 
трибуна

www.simya.com.ua 

Іван Корсак — власник і редактор. 
Газета перебуває під впливом 

власників мережі супермаркетів 
«Наш Край»

Сімейна газета, для широкого кола 
читачів

34 000

Віче-інформ 
www.viche.lutsk.ua

Редакція газети
Громадсько-політична газета, роз-
рахована на різні категорії читачів

17 500

Волинські губернські 
відомості

ТзОВ «Інформаційно-аналітична 
газета “Волинські губернські ві-
домості”», ТзОВ «Слово», Олена 

Палагута

Громадсько-політична газета, роз-
рахована на різні категорії читачів

15 800, поширю-
ється в Західних 

областях

Волинська газета 
www.volga.lutsk.ua

Волинська облдержадміністрація, 
трудовий колектив редакції, 
обласний благодійний фонд 

«Останній солдат»

Громадсько-політичний тижневик, 
читацька аудиторія переважно 

складається з державних службовців 
усіх рівнів

3 803

Луцький замок 
www.lz.net.ua 

Луцька міська рада
Міська громадсько-політична газета, 
розрахована на активних мешканців 

територіальної громади
3 500

10 квартал

ТРК «Сьомий континент»  
(м. Вінниця).

Діловий рекламно-інформаційний 
тижневик, поширюється 

безкоштовно серед юридичних осіб
15 000

Аверс-прес Корпорація «Аверс»
Рекламно-інформаційний тижневик 
з телепрограмою, розрахований на 

активних телеглядачів
9 800

Справедливість
Волинське обласне громадське 

товариство «Справедливість»
Правозахисна газета, спрямована на 

пенсіонерів
5 000

Народна справа
Трудовий колектив редакції (фор-

мально). Фактичний власник — 
редактор Олександр Харченко

Громадсько-політичний тижневик, 
читачі — політично активні мешканці 

області
5 000

Вільна Думка
Микола Панасюк, власник і редак-

тор

Громадсько-політична газета, чита-
чі — політичні активісти, переважно 

опозиційних поглядів
5 000

Таблиця 6.
Друковані ЗМІ 

Волинської області.
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Телебачення
У телеефірі Волинської області працюють кілька 

місцевих телерадіоорганізацій.

Про рівень впливовості місцевих телевізійних ка-
налів може свідчити їхній рівень популярності, визна-
чений за результатами соціологічного опитування, 
проведеного Агенцією соціального аналізу «Соціум-
ХХІ» у грудні 2006 р. серед мешканців Волинської об-
ласті (опитано 1 100 осіб) мал. 3.

На Волині працюють чотири оператори кабель-
ного мовлення:

м. Луцьк: ВАТ «Корпорація “Аверс”»;
м. Ковель: Ковельська філія ТРК «Львівська жінка»;
м. Нововолинськ: Нововолинська філія ТРК «Львів-

ська жінка»; 
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Мал. 2. 
Популярність обласних 
друкованих ЗМІ (у %).

Назва ЗМІ Засновники Спрямованість Покриття

Волинське телебачення 
Волинської обласної дер-
жавної телерадіокомпанії

Регіональний підрозділ 
Держтелерадіокомпанії 
України. Засновник — 
Волинська обласна рада

Громадсько-політичний 
телеканал, провладного 
спрямування

Уся територія області

Телеканал «Аверс» ВАТ «Корпорація “Аверс”»
Інформаційно-розважаль-
ний телеканал

Уся територія області, 
прикордонні райони Рів-
ненської та Львівської 
областей

Студія «Полісся-ТБ»
У власності бізнес-кіл, які 
володіють ТК «5 канал»

Виготовляє і транслює 
актуальні для області сус-
пільні передачі на
«5 каналі»

Уся зона покриття ТК
«5 каналу», окрім міських 
кабельних мереж

Телевізійний центр «Ко-
вель»

Ігор Тарасенко
Місцевий інформаційно-
розважальний канал

У радіусі 50 км навколо 
Ковеля

Таблиця 7. 
Місцеве телебачення.

м. Володимир-Волинський: ТзОВ «Телекомпанія Т+» 
(м. Львів).

У волинському телерадіоінформаційному про-
сторі присутні загальнонаціональні мовники: УТ-1 
(Перший національний + Ера); Студія «1+1»; «Інтер»; 
«5 канал»; СТБ; ТРК «Україна»; НТН; ТЕТ; «Мегас-
порт»; «Телеодин» («М1»); «Новий канал»; «Київтеле-
монтаж» («К1»); «Тоніс».

У прикордонних районах Волинської області в те-
лерадіоінформаційному просторі є іноземні (Респуб-
ліки Польща і Республіки Білорусь) мовники: 1-ша і 
2-га програми польського телебачення, «Полсат», 3 
канали мовників з Білорусі. Вони не мають значного 
впливу на формування громадської думки у мешкан-
ців області.
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Мал. 3.  
Популярність місцевих  

каналів (у %).

�

��

��

��

��

���� ���� ���� ����

������������ ����� ���������� ������������
�������

Радіо
У радіоефірі області мовлення здійснюють кілька 

місцевих радіостанцій див. таблиця 8.

У радіоефірі області також працюють загально-
національні радіомережі: УР-1 (Перший канал На-
ціонального радіо України); УР-3 (Третій канал На-
ціонального радіо України — Радіо «Культура»); 
Радіо «Ера FM»; Радіо «Люкс FM»; Радіо «Мелодія»;  
«Радіо 5»; «Наше радіо». 

Також присутні іноземні мовники: польські — Ра-
діо «Бісс», Радіо «RMF FM», Радіо «Марія», Радіо 
«Люблін», Радіо «Зет», Радіо «Плюс», Радіо «Для 
тєбє», Радіо «Бялосток», Радіо «Подляше», 2-га і 3-
тя програми польського радіо; білоруські — Радіо 
«Юность», Радіо «Століца», Радіо «Рокс», Радіо «Бі-
Ей». Вони не мають значного впливу на формування 
громадської думки у мешканців області.

Назва ЗМІ Засновники Спрямованість Покриття

Волинське обласне 
радіо 

Волинська обласна 
державна телерадіо-
компанія 

Громадсько-політичне 
радіо, провладного 
спрямування

Уся територія області (транслюється 
по проводовій лінії та в ультракорот-
кому діапазоні на хвилях 4,5 м
з 6.30 до 20.00)

Луцьке міськрайонне 
радіо, районні редакції 

проводового радіо

Волинська обласна 
державна телерадіо-
компанія

Громадсько-політичне 
радіо, провладного 
спрямування

У відповідних районах
(транслюється по проводовій лінії та 
в ультракороткому діапазоні на хви-
лях 4,5 м з 6.30 до 20.00)

Радіо «Луцьк» FM
Волинська обласна 
державна телерадіо-
компанія

Місцеве інформаційно-
розважальне радіо

м. Луцьк і територія навколо Луцька 
(ФМ 107,3 МГц, 103,9 МГц, 
68,48 МГц)

Радіо «СіД» FM
ТРК «Редакція газети 
“Сім’я і дім”»

Місцеве інформаційно-
розважальне радіо

м. Луцьк і територія навколо Луцька 
(ФМ 102,4 МГц)

«Радіо Нова» FM ТРК «Радіо Нова»
Місцеве інформаційно-
розважальне радіо

м. Нововолинськ

Таблиця 8.
Місцеві радіостанції.

Ще одним інформаційним ресурсом є Інтер-
нет-портал «Луцьк Інвестиційний» (www.invest-
ua.com). Інтернет-сайт орієнтований на висвітлення 
інвестиційної привабливості міста Луцька та регіону. 
Розміщує місцеві та загальнонаціональні новини. 
Належить Агенції соціального аналізу «Соціум-ХХІ». 
Створений у 2003 р.

Офіційні інтернет-представництва мають Волин-
ська облдержадміністрація, районні держадміністрації, 
міські ради Луцька, Ковеля, Володимира-Волинського, 
Нововолинська. Є понад двісті корпоративних сайтів 
торговельних корпорацій та підприємств області.

На Волині діють власкори інформаційних агентств 
ДІНАУ, радіо «Свобода», «Інтерфаксу», УНІАНу, За-
хідної інформаційної корпорації, «Прес-тайм», газет 
«Голос України», «Урядовий кур’єр», «2000», «Україна 
молода», «Дзеркало тижня», «Факти», «Київські відо-
мості», «Київський телеграф».

Інтернет-ресурси
Ринок інтернет-ЗМІ на Волині практично відсут-

ній. До останнього часу в області класичних Інтернет-
ресурсів, які б претендували на роль засобу масової 
інформації, не існувало, хоча ряд друкованих ЗМІ 
мали свої інтернет-версії.

Лише у другій половині 2006 р. з’явилося перше 
волинське незалежне iнтернет-видання «Волинська 
правда» (www.pravda.lutsk.ua). Його фактичним 
засновником є ТзОВ «Волинська правда», а ре-
ально — декілька журналістів-ентузіастів. Виконувач 
обов’язків головного редактора — Віталій Буряк. 
Про впливовість цього засобу масової інформації 
говорити зарано, хоча варто зазначити, що відвіду-
ють його переважно самі журналісти, представники 
органів влади та інші політично активні користувачі 
мережі Інтернет.
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Після парламентських та місцевих виборів у сфері 
державної інформаційної політики не відбулося кар-
динальних позитивних змін чи зрушень. Досить не-
стабільний період триває для районних газет, заснов-
никами яких є органи самоврядування та державної 
влади. Особливо загрозливою ситуація стала у дру-
гій половині 2006 р. При затвердженні районних та 
міських бюджетів на 2007 р. депутати не завжди вра-
ховували пропозиції редакцій районних газет.

Негативні тенденції щодо місцевих ЗМІ продов-
жилися і в 2007 р. Місцева влада змусила зменшити 
площі редакційних приміщень районних газет «Слава 
праці» (Луцький район) і «Ратнівщина» (Ратнівський 
район). 

Досі у всіх на вустах конфлікт Луцької міської 
ради із колективом газети «Луцький замок». Міська 
рада при формуванні бюджету на 2007 р. не виділила 
на фінансування газети «Луцький замок» жодної ко-
пійки, вимагаючи від редакції перейти на умови са-
моокупності та вказуючи на низький рейтинг попу-
лярності серед населення міста. У конфлікт втрути-
лася обласна організація Національної спілки журна-
лістів України, погрожуючи інформаційним бойкотом 
міської влади. Про свою підтримку редакції газети 
заявили майже всі друковані та електронні ЗМІ Во-
лині. Для вирішення конфлікту сторони сіли за стіл 
переговорів і знайшли компромісний варіант: редак-
ція представила міській раді перспективний бізнес-
план, окреслила шляхи розвитку, після чого відбу-
лася ще одна зустріч, на якій йшлося про конкретні 
форми та способи співпраці з газетою та її підтримки 
з боку влади. На сьогодні конфлікт вичерпано. 

В серпні 2006 р. почався затяжний скандал між 
акціонерами телекомпанії «Аверс». Колишнє кому-
нальне підприємство (1991–1993 рр.) за участю то-
дішньої міської влади у кілька етапів було перетво-
рено на приватну структуру. Під час цього процесу 
частина акцій опинилася в руках тодішніх міських чи-
новників: колишнього заступника Луцького міського 
голови Леоніда Кирильчука, колишнього начальника 
фінансового управління Олега Іщука і колишнього 
начальника управління капітального будівництва Во-
лодимира Яцюри. 

21 серпня представники акціонерів на чолі з 
Л. Кирильчуком спробували усунути керівництво ТРК 
від виконання службових обов’язків, було знято з по-
сади директора телекомпанії Володимира Сінкевича. 
Акціонери та їхні юристи звинуватили президента те-
лекомпанії Олега Величка у відсутності звітів за ро-
боту компанії. Під час захоплення будівлі телекомпа-
нії сталася сутичка між двома охоронними фірмами, 
що представляли різні сторони конфлікту. 23 серпня 
рівненські судові виконавці змусили телекорпорацію 
«Аверс» припинити вихід в ефірі. Пізніше, того ж дня, 
роботу телекомпанії було відновлено.

Скандал затягнувся на кілька місяців, оскільки 
довго не вдавалося провести загальні збори акціоне-
рів через відсутність кворуму (60 %), а ініціатори зміни 
керівництва телеканалу Леонід Кирильчук, Олег Іщук 
та Володимир Яцюра володіли близько 54 % розміру 
статутного фонду товариства. У серпні один із них — 
Леонід Кирильчук — навіть устиг тиждень покерувати 
корпорацією як виконуючий обов’язки голови прав-
ління, але згодом Олег Величко знову очолив бізнес-
структуру та творчий колектив. 

Продовженням скандалу стала суперечка довкола 
передачі президентом корпорації Олегом Величком 
двох приміщень корпорації «Аверс» як статутного 
внеску до новоствореного ТОВ «Донбас медіагруп». 
Обидві сторони активно використовували судові ін-
станції для підтвердження своїх позицій. На сьогодні 
ситуація до кінця не вирішена.

До негативних прикладів стосунків влади і ЗМІ, які 
мали місце у другій половині 2006 р., віднесемо та-
кож три інші події: лист Державної виконавчої служби 
до газети «Сім’я і дім», тиск начальника УМВС у 
Волинській області Віктора Швидкого на журналіста 
газети «Віче-інформ» Олену Мороз, намагання через 
відповідні структури в Києві відібрати радіочастоти в 
Радіо «СіД» FM.

Не так давно голова обласної ради Анатолій Гри-
цюк та нардеп Євген Кирильчук зібрали нараду ре-
дакторів районних газет і голів районних рад, на якій 
було обговорено питання життєдіяльності місцевих 
газет і створено Координаційну раду. Але закритість 
створення та діяльності цієї ради від політичних пар-
тій і громадських організацій дає привід сумніватися 
в об’єктивності і доступності волинських ЗМІ для 
мешканців Волині. 
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Можна стверджувати, що на ринку друкованих 
ЗМІ є певний плюралізм та конкуренція, оскільки жо-
ден суб’єкт чи особа не має монопольного впливу на 
друковані ЗМІ в регіоні. Виняток становлять районні 
та міські газети, повністю залежні від стосунків керів-
ництва газети із керівництвом відповідної ради. Най-
впливовішою газетою регіону, безперечно, є «Во-
линь-нова», оскільки вже довгий час зберігає зба-
лансовану редакційну політику, намагаючись бути 
об’єктивною і політично нейтральною.

Рівень монополізації телерадіоінформаційного 
ринку регіону доволі високий, тому що цей ринок в 
області перебуває на стадії становлення. У телевізій-
ному ефірі на місцевому рівні конкурентами виступа-

ють Волинське телебачення та ТРК «Аверс», в радіо-
ефірі — Радіо «Луцьк» і Радіо «СіД». 

У сфері кабельного телебачення конкуренція від-
сутня зовсім, оскільки в чотирьох містах обласного 
значення є лише по одному оператору кабельного 
телебачення.

Інтернет наразі не є засобом масової інформації 
для переважної більшості волинян.

Конфлікти у медіасфері області мали місце і сто-
сувалися переважно переділу власності чи фінан-
сування засновниками (органами влади) друкова-
них ЗМІ. Очевидно, такого типу конфлікти матимуть 
місце і в найближчому майбутньому.

БІЗНЕС-КЛІМАТ

Основні тенденції в господарському секторі Во-
линської області:

• економіка Волинської області динамічно розви-
вається, найбільший прогрес спостерігається у 
машинобудуванні, будівництві, харчовій промис-
ловості;

• у 2006 р. обсяг іноземних інвестицій, залучених 
в економіку Волині, зріс у 15,1 рази порівняно з 
2005 р.;

• через близькість до кордонів ЄС та наявність де-
шевої робочої сили приплив інвестицій продов-
жує зростати;

• малий і середній бізнес ще не посів належного 
місця в економіці області (у загальнообласному 
обсязі реалізованої продукції, робіт, послуг у  
2006 р. його частка становила лише 4,7 %);

• як і всюди в Україні, спостерігається зв’язок біз-
несу з місцевою владою (у першу чергу пред-
ставницькою), але факти тиску влади на бізнес 
публічно не відомі;

• конфлікти щодо переділу власності в області 
також мали місце, їхні масштаби порівняно з ін-
шими регіонами незначні.

ОСНОВНІ БІЗНЕС-СТРУКТУРИ 

Підсумки роботи господарського комплексу за 
2006 р. свідчать, що в області забезпечено темпи 
економічного зростання та виконання завдань Про-
грами економічного і соціального розвитку області 
на 2006 р. в основних галузях економіки та сферах 
діяльності.

Підприємства області за 2006 р. отримали пози-
тивний фінансовий результат — 335,2 млн грн при-
бутку. Питома вага підприємств, що працювали при-
бутково, становила 66,4 %. 

Промисловість є базовою галуззю економіки об-
ласті. Промисловими підприємствами створюється 
майже п’ята частина валової доданої вартості. Про-
тягом 2006 р. обсяги промислового виробництва 
зросли на 19,2 %, реалізовано продукції на суму по-
над 4,9 млрд грн. За темпами приросту область по-
сіла 3-тє місце серед 27 регіонів України. Протягом 
2006 р. 59,3 % промислових підприємств області 
отримали 284,6 млн грн прибутку. Фінансовий ре-
зультат від діяльності підприємств галузі за цей пе-
ріод становив 187,3 млн грн. 

До провідних підприємств машинобудування 
області належать: ВАТ «Електротермометрія» 
(м. Луцьк), ВАТ «Завод “Оснастка”» (м. Нововолинськ), 
ВАТ «Ковельсільмаш», ВАТ «Ківерціспецлісмаш».

Найбільш успішним підприємством регіону в га-
лузі машинобудування є ВАТ «Автомобільний за-
вод “Богдан”», що входить до складу корпорації 
«Богдан». На заводі ведеться складання автомобілів 
марки ВАЗ, КІА, автобусів «Богдан». 

Найбільшим підприємством машинобудівної га-
лузі є ВАТ «Луцький підшипниковий завод», відне-
давна перейменований у ВАТ «СКФ Україна». 60 % 
продукції заводу експортується в понад 25 країн 
світу. Розвиткові підприємства у минулому сприяли 
іноземні інвестори — шведська корпорація SKF.

У 2006 р. розпочав роботу завод із виробництва 
автомобільного електрообладнання німецької кор-
порації «Кромберг енд Шуберт». На заводі ство-
рено 3 000 нових робочих місць.
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У червні 2006 р. у Луцьку було відкрито спільне 
німецько-словацько-українське підприємство «Світ-
Строй Луцьк». Завод виготовляє металеві заготовки 
для автомобільної промисловості. 

У хімічній промисловості варто виділити відкриті 
акціонерні товариства «Луцькпластмас», «Полі-
мер», «Луцький картонно-руберойдовий комбі-
нат».

Серед провідних підприємств інших галузей про-
мисловості області: 

• українсько-польське СП «Модерн-Експо» — 
займається виробництвом торговельного об-
ладнання, меблів для офісів та магазинів, один із 
найбільших виробників відповідного обладнання 
в країні;

• ТзОВ «БРВ-Україна» і ТзОВ «Гербор-Холдінг» — 
підприємства з виробництва меблів, створені 
із залученням польських інвестицій, розміщені, 
відповідно, у Нововолинську та Володимирі-Во-
линському. На сьогодні ТзОВ «Гербор-Холдінг» є 
одним із лідерів меблевої галузі на українському 
ринку. 

У будівельній галузі працює 135 підприємств, в 
яких зайнято майже 10 тис. осіб. Одними з найкра-
щих є ВАТ «Луцьксантехмонтаж-536», що входить 
до складу корпорації «Укрспецбуд», Завод залізо-
бетонних конструкцій, ЗАТ «Луцький домобуді-
вельний комбінат» та підприємство «Західпром-
буд».

Потужною в регіоні є харчова промисловість. 
Обсяг реалізованої харчової продукції від загальної 
суми реалізації промислової продукції становить 
30 %. Серед підприємств цієї галузі виділяються:

• ВАТ «Волиньхолдинг», продукція якого відома 
під торговельною маркою «Торчин-продукт». 
Три роки тому швейцарська корпорація «Nestle» 
купила «Волиньхолдинг», i за цей перiод бiзнес i 
«Nestle», i «Волиньхолдингу» зріс на 50 %;

• ВАТ «Луцьк-Фудз» спеціалізується на виробни-
цтві продуктів томатної групи, легких масел та 
оцту (ТМ «Руна»);

• ВАТ «Ковельмолоко» (власник торговельних ма-
рок «Комо» і «Молочна родина»).

Серед підприємств із переробки сільсько-
господарських продуктів слід відзначити Гнідавсь-
кий цукровий завод, що належить ТзОВ «Західна 
цукрова група». 

Особливе місце серед потужних державних під-
приємств регіону посідає «Луцький спиртогорілча-
ний комбінат» (ТМ «Віват»).

Серед інших успішних державних підприємств 
регіону харчової промисловості є: ВАТ «Володи-
мирцукор» (м. Володимир-Волинський); ДП «Луць-
кий КХП № 2» Держкомрезерву України (м. Луцьк); 
Дочірнє підприємство ДАК «Хліб України» «Володи-
мир-Волинський комбінат хлібопродуктів».

У сфері роздрібної торгівлі конкуренція точиться 
між кількома мережами супермаркетів. Волинськими 
є «Вопак» (корпорація «ПАККО»), «Наш Край», «Ко-
лібріс» (ГК «Агроконтракт»), які мають свої супермар-
кети та гуртівні і в багатьох інших областях України.

У банківській сфері провідне місце в області по 
кількості відділень та клієнтів посідає Волинське 
головне регіональне управління «ПриватБанку», 

директором якого є депутат обласної ради від «На-
шої України» Микола Романюк. Одним із лідерів се-
ред відділень банків Волині є «Райффайзен Банк 
Аваль». Серед особливостей банківської сфери — 
діяльність місцевого банку «Західінкомбанк», голов-
ний офіс якого знаходиться саме в Луцьку, однак має 
відділення і в інших областях. 

Найвпливовішими бізнес-структурами області є:
Група компаній «Континіум», власниками якої 

є Ігор Єремеєв та Степан Івахів. Ця бізнес-структура 
є парасольковою для ряду різнопрофільних підпри-
ємств області: 

• у нафто-паливному секторі (СП «Західна нафтова 
група», ТзОВ «Вест Ойл Груп», ТзОВ «Торговий дім 
“Континіум-Галичина”» — автозаправки торгової 
марки «WOG», Луцька нафтобаза, Ковельська на-
фтобаза);

• у сфері нерухомості і торгівлі (Луцький ЦУМ, гі-
пермаркет «Там-Там»);

• у харчовій промисловості (ВАТ «Ковельмолоко»).
Агропромислова група «Пан Курчак», до складу 

якої входить шість потужних виробничих комплексів, 
що складають основу замкнутого технологічного 
циклу — оренда с/г угідь для вирощування кормів, 
м’ясне тваринництво, м’ясо-переробка (завод під-
приємства «Агрокорміндустрія», компанії «Птахо-
комплекс “Губин”», «Агідель», «Полтрекс», «СМП» — 
торговельні марки «М’ясна точка», «Пан Курчак»). 

Структури, що об’єднують різнопрофільні підпри-
ємства, належать підприємцям:

В’ячеславу Алфьорову — готель «Україна», під-
приємство «Зовнішкомхліб», Луцький автомобільний 
ринок, готель «Мир» у м. Рівному;

Володимиру Никитюку — підприємство «Ан-
косоюз» (нафтопродукти, нерухомість, будівництво, 
інвестиційна діяльність);

Василю Столяру — підприємство «Феміда- 
інтер» (нерухомість, інвестиції, посередницькі по-
слуги), футбольний клуб «Волинь»;

Івану Корсаку — мережа супермаркетів «Наш 
Край», фірма «Волвест», деревообробні підприєм-
ства, газета і ФМ-радіо «Сім’я і дім»;

Олегу Чернецькому — мережа ресторанів і 
кафе, торговельні заклади, нерухомість.

УЧАСТЬ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ

У 2006 р., порівняно з 2005 р., обсяг іноземних ін-
вестицій, вкладених в економіку Волинської області, 
зріс у 15,1 рази. Загальний розмір інвестицій станом 
на початок 2007 р. становив 215 млн дол. США, або 
ж 206,5 дол. на одного жителя. У промисловий комп-
лекс області у 2006 р. залучено 48,9 млн грн інозем-
них інвестицій, що становить 63,4 % загальнооблас-
ного обсягу.

Кредитний портфель на Волині за 11 місяців ми-
нулого року зріс на 92,8 %. Провідні місця серед міст 
та районів області за обсягами іноземних інвестицій 
утримують міста Луцьк (79,7 млн дол. США) та Ново-
волинськ (16,7 млн дол. США), а також Луцький ра-
йон (3,5 млн дол. США).

За обсягом прямих іноземних інвестицій у 2006 р. 
серед регіонів України область посіла 6 місце, випе-
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редивши такі промислові чи рекреаційні області, як 
Одеську, Запорізьку, Львівську, Луганську та Крим. 
За цим показником Волинь поступилася лише Київ-
щині, Донеччині, Дніпропетровщині, Харківщині та, 
власне, столиці. 

Упродовж 2006 р. в області продовжувалася ре-
алізація низки інвестиційних проектів за участю іно-
земних інвесторів (Таблиця 9).

Спостерігається подальше надходження інвести-
цій в економіку області. Так, після відвідання в січні 
2007 р. Волині керівництвом швейцарської корпора-
ції «Nestle» було прийнято рішення будувати найбіль-
ший завод у системі «Nestle» саме у нашій області. У 
будівництво нового заводу заплановано інвестувати 
понад 50 млн дол. США. Початок робіт запланова-
ний на середину весни цього року, а термін їх за-
вершення — один рік. Нове підприємство, на якому 
планується створити 1 200 нових робочих місць, буде 
зведене поблизу сіл Сарнівка та Смолигів Луцького 
району. 

Також серед майбутніх перспективних інвестицій 
варто відзначити можливість підприємства «Польська 
мідь» вкласти у будівництво гірничо-збагачувального 
заводу на території Ратнівського району Волині, де 
знаходиться потужне родовище міді, інвестиції в 
розмірі 300–500 млн дол. США. Лише для розвідки та 
підтвердження запасів волинської міді необхідно ви-
тратити близько 30 млн дол. США.

Важлива роль у залученні іноземних інвестицій 
відводиться використанню пільгових умов оподат-
кування та митного регулювання на території пріо-
ритетного розвитку в місті Нововолинську та селищі 
Жовтневому, де існував спеціальний режим інвести-
ційної діяльності. Станом на 1 січня 2007 р. тут діяло 
15 інвестиційних проектів загальною кошторисною 
вартістю 36,7 млн дол. США. Найбільшими підпри-
ємствами за обсягами виробництва на цій території 
є ТзОВ «БРВ-Україна», ТзОВ «Волинська фабрика 

Таблиця 9. 
Основні інвестиційні проекти у 

Волинській області у 2006 р.

№ Інвестиційний проект Підприємство
Сума інвес-

тицій

Країна, з 
якої надійшли 

інвестиції

1.
Створення потужностей для виробництва ав-
тобусів та тролейбусів

Автомобільний завод  
«Богдан»

28,2 млн дол. 
США

Велика Британія, 
Японія

2.
Освоєння випуску виробів з деревини (плит 
ДСП, МДФ, ОСБ)

«Кроноспан-Україна» 15,8 млн євро Кіпр

3.
Виробництво бортових кабельних мереж для 
легкових автомобілів

«Кромберг енд Шуберт» 4,0 млн євро Німеччина

4. Монтаж мінізаводу з виробництва бетону 
ТзОВ «Ліхтер Бетон Укра-
їна»

1,3 млн євро Німеччина

5.
Виробництво будівельних матеріалів на осно-
ві мінеральної вати

ТзОВ «Мінмат Ревербері» 1,0 млн євро Італія

6.
Виготовлення металевих заготовок для авто-
мобільної промисловості

«Світ-Строй Луцьк» 200 тис. євро Словаччина

гофротари», дочірнє підприємство «Нововолинський 
олійно-жировий комбінат».

Зусиллями органів влади області створено банк 
даних інвестиційних пропозицій підприємств об-
ласті. Це 79 інвестпропозицій на суму майже 136 млн 
дол. США. Видано презентаційний довідник «Волинь. 
Інвестиційні пропозиції», до якого увійшов зазначе-
ний перелік інвестиційних пропозицій. Підготовлено 
перелік вільних земельних ділянок (88 ділянок за-

гальною площею майже 440 га) та видано відповід-
ний каталог.

Волинською обласною державною адміністра-
цією спільно з проектом Європейського Союзу 
«Сприяння регіональному розвитку в Україні» було 
створено інтернет-ресурс «Волинь — розвиток та ін-
вестиції» (www.ekonomika.voladm.gov.ua).

РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА 
І РОЗВИТОК ПРИВАТНОЇ 
ІНІЦІАТИВИ 

Сектор малого бізнесу нараховує близько 5 тис. 
малих підприємств (на 6,3 % більше, ніж у минулому 
році), 839 фермерських господарства (приріст ста-
новить 10,1 %). Крім того, працює 42,9 тис. фізичних 
осіб — підприємців (проти 42,5 тис. у 2005 р.).

Питома вага малих підприємств у загальнооблас-
ному обсязі реалізованої продукції, робіт, послуг у 
2006 р. становила 4,7 % (проти 4,1 % у 2005 р.).

За даними державної податкової адміністрації в 
області за звітний період, надходження до бюджетів 
усіх рівнів від діяльності малих підприємств та фізич-
них осіб — підприємців становили 16,7 %.

Одним із пріоритетних завдань місцевих органів 
виконавчої влади протягом 2006 р. було впровад-
ження заходів щодо підтримки малого бізнесу від-
повідно до Регіональної програми розвитку малого 
підприємництва в області на 2005–2006 рр. (далі — 
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Регіональна Програма). У звітному періоді на реалі-
зацію Регіональної Програми з обласного бюджету 
спрямовано 520 тис. грн. 

З 1 січня 2005 р. через Волинський обласний 
фонд підтримки підприємництва діє механізм піль-
гового кредитування компенсації відсотків за надані 
кредити суб’єктам підприємництва комерційними 
банками. При цьому перевага надається бізнес-про-
ектам, що передбачають впровадження інноваційних 
технологій, виробництво високотехнологічної про-
дукції та відповідають потребам економіки області. У 
2006 р. Фондом надано фінансову підтримку 5 суб’єк-
там підприємницької діяльності у формі пільгового 
кредиту (під 12 % річних) на суму 270,0 тис. грн та  
30 тис. грн на компенсацію відсоткових ставок за кре-
дитами. За три роки в отримувачів пільгових креди-
тів надходження до бюджетів становили 1,4 млн грн; 
обсяги виробництва продукції (послуг) становили 
5,6 млн грн; створено та збережено 499 робочих  
місць.

У підприємства малого бізнесу залучено  
22,1 млн дол. США прямих іноземних інвестицій, що 
у 1,2 рази більше, ніж у 2005 р. Крім того, малими 
підприємствами отримано 2 653 кредити на суму  
32,4 млн дол. США (у 2,5 рази більше, ніж у 2005 р.) 
через кредитні лінії міжнародних фінансових органі-
зацій.

Приділялася увага розвитку мережі інфраструк-
тури підтримки підприємництва. У 2006 р. послуги 
підприємцям надавали Волинський обласний центр 
підтримки підприємництва, Агенція з питань залу-
чення інвестицій, Інноваційний центр передачі новіт-
ніх технологій, Волинський обласний бізнес-інкуба-
тор, Центр розвитку кінного туризму, інші структури.

Для залучення сільського населення до підпри-
ємницької діяльності у рамках Регіональної програми 
розвитку малого підприємництва реалізовувалися 
заходи щодо розвитку «зеленого» туризму. За допо-
могою Інформаційного центру підтримки та розвитку 
сільського «зеленого» туризму в області проводи-
лося навчання та консультації населення щодо запо-
чаткування цієї роботи, а також семінари для фахівців 
райдержадміністрацій з питань розвитку «зеленого» 
туризму. В області облаштовано понад 200 садиб, го-
тових прийняти відпочиваючих. 

З метою реального спрощення процедур реє-
страції суб’єктів підприємництва, отримання дозво-
лів та погоджень для започаткування та ведення під-
приємницької діяльності в усіх районах та містах об-
ласного значення працюють єдині дозвільні центри. 
У 2006 р. до них звернулося 4,1 тис. суб’єктів госпо-
дарювання, яким видано понад 3,5 тис. дозвільних 
документів та надано 1,8 тис. консультацій.

ВТРУЧАННЯ ВЛАДИ В 
РОБОТУ БІЗНЕСУ/ПОЛІТИЧНА 
ЗААНГАЖОВАНІСТЬ БІЗНЕСУ

Обласною владою вживалися необхідні заходи 
для формування конкурентного середовища на со-
ціально важливих ринках, створення сприятливих і 
рівних умов здійснення підприємницької діяльності, 

підтримки і захисту добросовісної конкуренції, недо-
пущення порушень конкуренційного законодавства, 
у першу чергу монопольними утвореннями.  

Про яскраві факти втручання влади в роботу біз-
несу публічно нічого не було відомо. 

Щодо політичної заангажованості бізнесу, то 
вона виявляється в активній політичній діяльності 
окремих підприємців у якості керівників обласних 
організацій політичних партій та депутатів місцевих 
рад (окремі приклади наведені у розділі «Влада і по-
літика»). У депутатському корпусі усіх провідних сил 
області є представники системного бізнесу. Як при-
клад можна навести те, що головою спостережної 
ради ВАТ «Луцьк-Фудз» є Олександр Свирида, депу-
тат Волинської обласної ради від БЮТ; головою на-
глядової ради «Автомобільного заводу “Богдан”» — 
Володимир Гунчик, член Ради партії «Народний Союз 
“Наша Україна”» і депутат обласної ради, директором  
ТзОВ «Експрод» — Олександр Башкаленко, депутат 
Волинської обласної ради від Партії регіонів.

ПРОБЛЕМИ ВЛАСНОСТІ 

Скандали з приводу власності на Волині не мали 
масового характеру. 

Широкого розголосу набули фактично лише 
два факти — рейдерське захоплення телекомпанії 
«Аверс» та зміна власника «Волиньгазу».

Наприкінці серпня 2006 р. відбувся гучний скан-
дал між акціонерами телекомпанії «Аверс» за право 
контрольного пакета та, відповідно, керівництва ком-
панією, що перетворився у затяжну судову тяганину 
(детальніше цей факт викладений у розділі «Засоби 
масової інформації»).

Інший інцидент стосується національного скан-
далу і пов’язаний із намаганнями українських ви-
сокопосадовців привласнити облгази (з часу їхньої 
часткової приватизації їх називають відкритими акці-
онерними товариствами по газифікації й газопоста-
чанню) Західної України.

Переговори представників «РосУкрЕнерго» 
з акціонерами щодо купівлі їхніх часток відбува-
лися протягом кількох місяців. Та згодом, коли 
їхня безперспективність стала очевидною, низкою 
«впертих» облгазів — «Закарпатгаз», «Львівгаз», 
«Волиньгаз», «Чернівцігаз», «Чернігівгаз», «Івано-
Франківськгаз» — зацікавилися правоохоронні 
органи. Керівництво облгазів звинувачували у при-
власнені мільйонів державних коштів. Регулярно 
проводилися перевірки на підприємствах і пору-
шувалися кримінальні справи. Звинувачення пра-
воохоронних органів були всюди однакові — по-
рушення у роботі цих підприємств при виконанні 
робіт із будівництва газопроводів на замовлення 
«Укртрансгазу».

Шість обласних газотранспортних підприємств 
України звинуватили бізнес-структури, близькі до 
«РосУкрЕнерго», у спробах вчинення рейдерських 
атак на їхні структури. 

22 грудня 2006 р. працівники ВАТ «Волиньгаз» 
провели акції протесту проти свавілля державних 
органів. Вони виступали проти тиску НАК «Нафтогаз 
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України» та Національної комісії регулювання елек-
троенергетики України (НКРЕУ) на підприємство і 
спроб дестабілізувати його роботу. Зі своїми вимо-
гами газовики звернулися до керівництва області, 
обласної прокуратури та УБОЗ УМВС у Волинській 
області. 

Одним із питань, що стояло в центрі конфлікту, 
була відмова Юрія Бойка у продовженні вищеназва-
ним облгазам, у тому числі волинському, договорів 
експлуатації розподільчих газопроводів, аргументо-
вана тим, що облгази невдало експлуатують розпо-
дільчі газопроводи, мають великі борги за спожитий 
населенням газ. 

Оскільки механізм впливу через кримінальні 
справи проти західноукраїнських облгазів не спрацьо-
вував, то Луцький міськрайонний суд та Печерський 
районний суд Києва скасували постанови Волинської 

обласної і Генеральної прокуратури про відкриття 
справ та відповідних перевірок. 

У лютому представники «Волиньгазу» пікетували 
столичні «газові» структури, вимагаючи продовження 
угоди на експлуатацію газорозподільчих мереж на 
умовах, які діяли до 2007 р.

Однак уже навесні 2007 р. крупні пакети акцій 
ВАТ «Волиньгаз» (а також «Закарпатгаз», «Львівгаз», 
«Івано-Франківськгаз», «Чернівцігаз» та «Чернігів-
газ») придбав бізнесмен із Івано-Франківська, член 
Народної партії Олег Бахматюк. Було придбано в 
основному ті частки акцій, якими раніше володів пер-
ший заступник голови Народної партії Ігор Єремеєв. 
Придбані пакети акцій дають змогу Олегу Бахматюку 
практично повністю контролювати діяльність облга-
зів, а тому його можна вважати їхнім новим фактич-
ним власником.

ВИСНОВКИ

Бізнес-клімат Волинської області є сприятливим 
для ведення господарської діяльності як місцевими, 
так і зарубіжними суб’єктами господарювання. Про 
це свідчить динамічний розвиток підприємств різних 
галузей та обсяги залучених іноземних інвестицій. 

У залученні інвестицій в економіку області про-
відну роль відіграють два фактори — бажання місце-
вої влади створити нові робочі місця, збільшити над-
ходження до бюджетів всіх рівнів та зацікавленість 
європейських корпорацій у наявності дешевої робо-
чої сили на східних кордонах Європейського Союзу.

Малий і середній бізнес, а відповідно і сфера 
послуг, ще не посідає належного місця в економіці 
області, хоча перспективи для розвитку існують, зо-
крема в туристичній сфері.

Системний бізнес, як і всюди, намагається плідно 
співпрацювати з місцевою владою. Доволі багато 
підприємців та топ-менеджерів підприємств є депу-
татами місцевих рад, що дає їм можливість ефектив-
ніше розвивати власний бізнес на території області. 
У той же час факти тиску влади на бізнес публічно не 
відомі. 

Конфлікти з переділу власності в області спосте-
рігалися не лише в минулому році. Більшість із них 
вирішувалася без широкого розголосу, проте їхні 
масштаби у Волинській області, порівняно з іншими 
регіонами України, незначні.




