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 У  2007 році депутати сільської 
ради прийняли рішення про будів-
ництво цього об’єкта, — поділився 
інформацією сільський голова 
Сергій Яручик. 

— Це було необхідністю для на-
ших жителів. Адже до сільської ради 
входить чотири населених пункти. 
Кількість мешканців понад три ти-
сячі 700 чоловік. Кошторис майбут-
ньої амбулаторії склав понад п’ять 
мільйонів гривень. Спорудження 
проводилося за рахунок коштів 
інвестиційної програми Боратин-
ської сільської ради. Держава поки 
грошей не вкладала. Сподіваємося, 
що допоможе з обладнанням. При 
будівництві амбулаторії викорис-
тані сучасні технології. Приміщен-
ня тепле. Споживання газу — дуже 
економне. Якщо необхідно, то влітку 
для підігріву води можна буде вико-

ристовувати електроенергію. 
У Боратинській амбулаторії є 

денний стаціонар на три ліжка. Пра-
цюватиме 15 кабінетів. Послуги лю-
дям надаватимуть семеро медичних 
працівників. Серед них сімейний лі-
кар, стоматолог, фельдшер, акушер, 
медична сестра. Є лабораторний і 
фізіотерапевтичні кабінети. Серед 
обладнання вже стоїть сучасний 
УЗД-апарат, який прийшов торік за 
програмою уряду. Інше обладнання 
для повноцінного функціонування 
амбулаторії закуплене за кошти сіль-
ської ради.    

Медичний заклад — не єдиний 
об’єкт, який здаватиметься цього 
року. Амбітних планів у керівництва 
села — предостатньо.

— Цього року плануємо добуду-
вати дитячий садочок у селі Рованці. 
Кошти на цей об’єкт уже передбаче-
ні в державному бюджеті на 2011 рік, 

— зазначив сільський голова Сергій 
Яручик. — Плануємо здати третю 
чергу Боратинської загальноосвіт-
ньої школи. Сільська рада бере на 
себе зобов’язання розробити проект 
реконструкції. Продовжуємо три-
мати на контролі й питання благо-
устрою. В першу чергу хочемо про-
класти тротуари з бруківки через 
все село Боратин. Так, як у Польщі. 
Продовжимо й освітлення вулиць. 
На 60% ця робота вже зроблена.

Діяльність сільської ради з роз-
будови села оцінена на європейсько-
му рівні. Адмінбудинок сільської 
ради нагороджений «Кришталевою 
цеглиною». А у грудні 2010 року 
отримали ще одну відзнаку Євросо-
юзу — «Кришталеву цеглу» за кра-
щий в Євросоюзі спортивний комп-
лекс у сільській місцевості.

Наталка СЛЮСАР

У редакцію звернулась обурена 
мешканка Луцька. Пенсіонерка 
розповіла, що при оплаті за теле-
фон заплатила суму вдвічі більшу за 
ту, що очікувала. 

— У грудні я вітала з Новим ро-
ком сестру, яка живе в Росії, дзвони-
ла подрузі у Ковель, ще деяким ро-
дичам. Свято ж! Говорила небагато, 
але якщо зазвичай плачу за телефон 
у межах 25-30 гривень, то за грудень 
вийшло до 50. Я розраховувала, що 
заплачу ці гроші. Але мені сказали 
оплатити суму вдвічі більшу — мов-
ляв, на початку року треба платити 
авансом, у кінці сума буде меншою. 
Я не згідна, та що робити: не сплачу 
— телефон відключать. А без нього, 
як без рук.

У схожій ситуації виявилися 
практично всі абоненти, які корис-
туються послугами «Укртелекому». 
«Відомості» зацікавило, чому грома-
дяни мають кредитувати цю струк-
туру. 

— З більшістю споживачів у нас 
укладені договори про авансову про-
плату, — прокоментував директор 
волинської філії ВАТ «Укртелеком» 
Володимир Кошлатий. — Це зруч-
но, тому що не треба побоюватися, 
що у випадку прострочення плате-
жу абонентові відключать телефон.  
Сплачені гроші залишаються на осо-
бистому рахунку платника й нікуди 
звідти не подінуться. Може статися 
так, що внесеної суми вистачає, щоб 
заплатити за декілька місяців напе-
ред. Але хочу наголосити, що аван-
совий платіж — це не обов’язок, а 
рекомендація. І якщо клієнт не хоче 
платити, то й не мусить. Він може 
відмовитися.

На практиці ж виявилося, що 
громадянинові не так просто від-
мовитися від авансових платежів. 
Автор сама була свідком, як чоловік 
у відділенні «Ощадбанку» намагав-
ся зменшити суму платежу. Проте 
касир йому відповіла, що рахунок 
виставляє «Укртелеком». Платіж іде 
єдиною сумою. Тому його можна або 
оплатити повністю, або зовсім не 
платити. Чи є вихід із цього замкне-
ного кола — «Відомості» вирішили 
з’ясувати у спеціалістів.

— Постановою Кабміну №720 за-
тверджено правила надання й отри-
мання телекомунікаційних послуг, і 
у них передбачена попередня опла-
та, — зазначила заступник голови 
Всеукраїнської громадської органі-
зації «Захист прав споживачів» Інна 
Лобачевська. — Цими ж правилами 
не передбачена форма квитанції, яка 
надається споживачу безпосередньо 
в місцях оплати за ці послуги. Як на-
слідок, споживач не має інформації, 
за що і скільки він платить. Варто 
зауважити, що телекомунікаційні 
послуги — це договірні відносини. 
Якщо у договорі відсутній авансо-
вий платіж, але він вимагається, тоді 
слід звернутися до надавача послуг 
для внесення змін у договір або ж на 
місці відмовлятися сплатити аванс. 
Процедура складна. Адже платить 
людина через банк. Тому спочатку 
треба звернутися до банку з запи-
том, чому ці гроші вона платить, а  
вже потім — до надавача послуг.

Уважно читати договір поради-
ли й у Волинському обласному тери-
торіальному відділенні Антимоно-
польного комітету України.  

— Будь-який довір, якщо він 
вас не влаштовує, можна розірва-

ти, — зазначив заступник голови 
цього відділення Сергій Луговий. 
— Громадянинові треба звернутися 
з відповідною заявою до надавача 
послуг, у цьому випадку «Укртеле-
кому», з проханням внести зміни. 
Обов’язково вимагайте письмову 
відповідь. У разі, якщо вам відмов-
лять, можна звертатися до нас.

Як бачимо, не так то й легко 
довести у нашій державі, що ти не 
верблюд і не зобов’язаний наперед 
платити за послугу, яку тобі ще не 
надали. Хоча, в принципі, можна. От 
тільки нервів і часу на це доведеть-
ся потратити чимало. Тому і надалі 
лучани продовжують обурюватися 
авансовими платежами за послуги 
«Укртелекому» лише у чергах до бан-
ківської каси.

Наталка СЛЮСАР  
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Події

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

Львівським боржникам 
відключатимуть каналізацію та 
воду

З 24 січня у Львові розпочнуть 
відключення боржників від 

каналізації та водопостачання. Як 
повідомили у прес-службі Львів-
ської міської ради, для проведення 
дистанційного відімкнення від ка-
налізації та водопостачання жите-
лів міста, які заборгували за шість 

і більше місяців, у місті два тижні 
працюватимуть спеціалісти Пол-
тавського водоканалу з пристроєм 
«Спрут».

Як зазначив директор підпри-
ємства «Львівводоканал» Мирос-
лав Заплатинський, підприємство 
змушене вдаватися до таких захо-
дів, бо боргує перед енергетиками 
щомісячно майже вісім мільйонів 
гривень. 

Оскільки тарифи на воду за-
лишаються незмінними, єдиним 
джерелом покриття зростаючих 
видатків є старі борги жителів. 
Відновлюватимуть водовідведен-
ня лише за умови повної сплати 
боргу й оплати 250 грн. за підклю-
чення. Фахівці з «Полтававодока-
налу» працюватимуть у Львові два 
тижні. Тим, хто не встигне спла-
тити борги, доведеться жити без 
води та каналізації до наступного 
приїзду полтавчан у Львів у квітні, 
йдеться у повідомленні.

ГРОШІ  

Борги з заробітної плати 
волинянам виплатять до березня

Заборгованість перед населен-
ням у роботодавців становить 

17,9 мільйона гривень. Ці кошти 
зобов’язалися виплатити до по-
чатку березня цього року.

Заступник голови ОДА Едуард 
Стоєв провів засідання комісії з 
питань забезпечення своєчасності 
погашення заборгованості з заро-
бітної плати, пенсій, стипендій та 
інших соціальних виплат. 

За його словами, станом на 1 
грудня 2010 року загальна сума за-
боргованості з виплати заробітної 
плати в області становила 17,9 млн. 
грн., у тому числі на економічно ак-
тивних підприємствах — 11,6 млн. 
грн., на економічно неактивних 
— 1,8 млн. грн., на підприємствах-
банкрутах — 4,5 млн. грн.

У результаті вжитих заходів, 
спрямованих на ліквідацію боргу, 
за оперативними даними станом 
на 6 січня 2011 року, на економіч-
но активних підприємствах облас-
ті він становить 8,2 млн. грн. А в 
одинадцяти районах області за-
боргованість відсутня. 

До слова, протягом минулого 

року територіальною державною 
інспекцією праці в області було 
перевірено 260 підприємств-
боржників. За їх результатами 
складено понад 300 протоколів 
про притягнення до адміністра-
тивної відповідальності посадових 
осіб за порушення трудового зако-
нодавства.

ЗАКОНОДАВЧА ІНІЦІАТИВА 

Земля в Україні цього року 
подорожчає в два рази
Якщо зараз нормативна ціна землі по Україні 12 тис. 
грн./га, то протягом року вона зміниться на 25 тисяч 
за гектар. Крім того, селяни зможуть купити землю в 
розстрочку — до п’яти років. Про це заявив заступ-
ник глави Держкомзему Микола Калюжний. За його 
словами, в проекті закону про ринок землі перед-
бачено, що мінімальна ціна продажу землі сільгос-
ппризначення має бути не нижчою за її нормативну 
оцінку.

Шахти Західної України 
чекають серйозної перевірки
У зв’язку з аварією на шахті «Межирічанська» (Чер-
воноград), Держгірпромнагляд ініціює проведення 
позапланових оперативних перевірок. Теруправління у 
Львівській області перевірить шахти ДП «Львіввугілля» 
та «Волиньвугілля». При виявленні порушень вимог 
нормативно-правових актів із промислової безпеки й 
охорони праці роботи заборонятимуть, а особи, які не 
забезпечили виконання вимог промислової безпеки, 
будуть притягнуті до відповідальності.

290
приблизно стільки тисяч шлюбів 
було зареєстровано в Україні мину-
лого року. Ця цифра свідчить про 
зменшення кількості шлюбів, яка у 
2009 році сягла 302,6 тисячі. Про це 
повідомляє Держкомстат.

Легалізувати самобуди можна до 
2013 року

Верховна Рада продовжила до 
1 січня 2013 року можливість 

прийняття в експлуатацію само-
вільно зведених житлових будов. 
Зокрема мова йде про самобуди, 
які звели до 31 грудня 2009 року.

Ця норма стосується індивіду-
альних житлових, а також садових 
і дачних будинків, господарських 
присадибних будівель і споруд, 
прибудов до них, громадських 
споруд першої і другої категорії 
складності. 

Прийняття таких об’єктів в 
експлуатацію безкоштовно здій-
снюється інспекціями державного 
архітектурно-будівельного контр-
олю за результатами технічного 
обстеження їх будівельних кон-
струкцій та інженерних мереж.  
Для цього обов’язковою є наяв-
ність документа, що свідчить про 
право власності чи користування 
земельною ділянкою, де знахо-
диться об’єкт. Нагадаємо, раніше 
дозвіл на узаконення самовільно 
збудованого житла діяв до 2011 
року. 

Ініціатива про продовження 
легалізації самобудів до 2013 року 
належить Міністерству регіональ-
ного розвитку та будівництва (з 9 
грудня 2010 року — Міністерство 
регіонального розвитку, будівни-
цтва та житлово-комунального 
господарства). За даними екс-
міністра регіонального розвитку 
та будівництва Володимира Яцу-
би, на червень 2010 року в країні 
нараховувалося близько 200 тисяч 
самовільно зведених житлових бу-
дівель.

У Боратині відкрили лікарську 
амбулаторію

ФІНАНСИ  

Лучан змушують авансом платити за телефон

Медичний заклад на селі споруджували протягом трьох років 


