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Нещодавно у волинських ЗМІ 
з’явилась інформація про те, що 
перевізники Ковеля та Луцька 
вимагатимуть від місцевих викон-
комів перегляду тарифів на проїзд. 
У луцькій міській раді поки цю 
інформацію заперечують, мовляв, 
офіційного звернення не було. Про-
те, як з’ясували «Відомості», мова, 
хоч і неофіційна, таки ведеться. 

Для звичайного перевізника ріст 
тарифів — додатковий прибуток, 
який, як це не прикро, суттєво вда-
рить по кишенях городян. Проблема 
непроста та двояка. Власники марш-
руток скаржаться на стрімке зрос-
тання ціни пального та запчастин, а 
для пасажирів навіть п’ятдесят копі-
йок, додатково сплачених за проїзд, 
за місяць виллються у чималеньку 
суму. 

Один із луцьких перевізни-
ків Василь Ващук має три міських 
маршрутки. Каже, що особисто на 
перегляді тарифів не наполягав, але 
змінити їх все-таки потрібно. Під-
приємець одразу наводить аргу-
менти. Багато перевізників узяли у 
кредит автобуси, тоді за долар про-
сили п’ять гривень, а зараз — більше 
восьми. З середини грудня вартість 
пального зросла на дві гривні — була 
6,25 грн. за літр «солярки», а стала 
8,2 гривні. Ще рік тому одне колесо 
до «Богдана» коштувало до тисячі 
гривень, а сьогодні воно подорожча-
ло вдвічі.

— Півтора року тому, коли ціну 
проїзду підняли до двох гривень, 
ціна літра пального була в районі 
шести гривень, і, за нашими розра-
хунками, вже тоді проїзд мав би ко-
штувати 2,25 гривні. Не думайте, що 
це великий бізнес, це, швидше, ве-
лика проблема. Я був в Одесі, бачив 
їхній транспорт, у них досі містом 
їздять «Газелі», з Луцьком це навіть 
порівнювати не варто, — наголошує 
пан Ващук.

Такі пояснення зрозумілі не всім 
лучанам, бо й у них є свої контрар-
гументи — заробітна плата прак-
тично залишається на тому ж рівні, 
продукти харчування дорожчають, 
комуналка теж не пасе задніх, бра-
кувало лише росту ціни за проїзд. А 

цього, вочевидь, довго чекати не до-
ведеться. Максимум до весни.

Заступник начальника міського 
департаменту економіки Костянтин 
Патракеєв каже, що говорити про 
перегляд тарифів іще зарано через 
те, що конкурси на перевезення «за-
морожені».

— Офіційно до виконкому ніх-
то з перевізників не звертався. Про 
перегляд тарифів ведеться мова, але 
гостро ця проблема наразі не стоїть. 
У зв’язку з тим, що конкурси на пе-
ревезення призупинені, а маршрут-
ники возять людей на тимчасових 
угодах, спочатку треба завершити 
тендери, а тоді вже можна говори-
ти про тарифи. Залишилося ще два 
конкурси, їх, швидше за все, прове-
дуть до середини березня. Коли вже 
буде сформований повний список 
перевізників, тоді вони мають право 
вимагати перегляду тарифів. Зараз 
перевізники «зондують» це питання, 
звертаються до Антимонопольного 
комітету, який, за великим рахун-
ком, жодним чином не впливає на 
формування тарифів. У його компе-
тенції — лише контроль за законніс-
тю прийняття рішень виконавчим 

комітетом міської ради. 
Ці ж слова підтвердив і голова 

регіонального відділення Антимо-
нопольного комітету Віктор Гупало. 

— Ми ціну не встановлюємо, 
не затверджуємо. Це — компетен-
ція виконкомів. Але якщо вона не є 
обґрунтованою, то ми про це нага-
дуємо, наводимо аргументи. Щодо 
перевізників, які до нас звернулися, 
то вони вказують на вартість паль-
ного та підвищення заробітної пла-
ти. Окрема «заявка» від перевізника 
називає ціну в 2 гривні 80 копійок за 
одноразовий проїзд у маршрутці. Це 
все надумано. Ми плануємо разом із 
міськими головами працювати над 
питанням регулювання тарифів на 
перевезення.

Крім того, антимонопольники 
кажуть, що в обласному центрі вар-
тість проїзду й так одна з найвищих 
в Україні. Наприклад, ціна пере-
везення у Рівному становить пів-
тори гривні, у Тернополі — від 1,25 
до 1,5 гривні, навіть у Донецьку, де 
кількість населення сягає мільйона, 
— не більше двох гривень. То чим же 
лучани чи ковельчани «кращі»? 

Ірина КОСТЮК

Уряд вирішив вилучити медичну 
довідку про стан здоров’я водія 

зі списку документів, необхідних 
для проходження технічного огля-
ду автомобіля. Про це повідомили у 
департаменті інформації та масових 
комунікацій секретаріату Кабміну, 
передає УНІАН.

Прем’єр-міністр Микола Азаров 
дав доручення керівникам обласних 
управлінь міністерства внутрішніх 
справ та Мінохорони здоров’я у най-
коротші терміни внести зміни у від-
повідні нормативно-правові акти.

Голова уряду також наголосив, 
що політика дерегуляції залишиться 
пріоритетом роботи влади.

На Волині знову зареєстровані 
випадки телефонного шах-

райства, а саме — спроби вимани-
ти гроші у місцевих бізнесменів. 

«Під приціл» потрапили влас-
ники готелів-ресторанів, до яких 
телефонували псевдопосадовці із 
податкової служби. Йшлося про 
замовлення на обслуговування, 
а також поповнення рахунку мо-
більного зв’язку на декілька тисяч 
гривень.

Про підозрілі дзвінки бізнес-
мени повідомили на «телефон до-
віри» відділу внутрішньої безпеки 
ДПА у Волинській області. 

Як розповів його начальник 
Олег Власюк, дії зловмисників 
кваліфікуються як шахрайство. 
Близько двох років тому схожі ви-
падки у нас вже були зареєстро-
вані. А перед Новим роком до 
відомих місцевих підприємців те-
лефонували нібито з прес-служби 
ДПА України та запрошували на 
концерт до Києва, на якому будуть 
присутні перші особи країни. За 
квиток треба було переказати від 
трьох до п’яти тисяч гривень на 
вказаний рахунок. Як повідомив 
Олег Власюк, серед волинян зна-
йшлися ті, хто погодився на таку 

пропозицію.
«Схожі схеми телефонні шахраї 

впродовж року використовують у 
двох-трьох областях України, тому 
при першій підозрі треба зверта-
тися до правоохоронців, зокрема 
на «телефон довіри» відділу вну-
трішньої безпеки ДПА у Волин-
ській області, його номер — 72-92-
64», — наголосив фахівець.
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ВОДІЯМ НА ЗАМІТКУ 

ПРОТЕСТИ 

Міліціянтів об’єднають 
з рятувальниками
Еменесники можуть бути приєднані до Міністерства 
внутрішніх справ. Про це заявив глава МНС Віктор 
Балога. «Ми хочемо побудувати систему реагування 
на надзвичайні ситуації за кращими європейськими 
зразками. Щойно ця робота завершиться, цілком 
можливе злиття з іншим міністерством, яке виконує 
завдання всередині країни, з тим же МВС, — зазначив 
він. — Коли я буду готовий зробити таку пропозицію 
Президенту — негайно передам усі необхідні об-
ґрунтування».

Німеччина спростила умови 
для в’їзду українців
Німеччина ввела спрощену процедуру подачі візових 
заяв для громадян України, які часто подорожують. Те-
пер люди, які їдуть до Європи не вперше, зможуть пода-
вати заяву на одержання візи, не вистоюючи в загальній 
черзі. Для того, щоб скористатися новою послугою, за-
кордонний паспорт повинен відповідати одній із двох 
умов: у ньому мають бути або дві використані протягом 
двох років шенгенські візи категорії З (короткострокова 
віза на поїздку до 90 днів), або одна річна чи багаторіч-
на шенгенська віза, яка закінчилася два роки тому.

60
на стільки мільйонів гривень у 
держбюджеті на 2011 рік перед-
бачено збільшення фінансування 
пільгових молодіжних кредитів на 
житло. 

НОВАЦІЇ 

Львівські підприємці показали 
Януковичу «жовту картку»

У вівторок, 1 лютого, у Львові 
відбувся мітинг підприємців, 

котрі протестували проти тиску 
на представників малого та серед-
нього бізнесу з боку органів влади. 
Учасники мітингу вимагали від-
ставки Кабінету Міністрів України 
та показали символічну «жовту 
картку» Президенту Віктору Яну-
ковичу.

За словами організаторів, у та-
кий спосіб розпочинається нова 
безстрокова акція протесту під-
приємців проти влади. Протест 
львівських підприємців стосував-
ся, зокрема, тиску з боку владців 
на учасників «підприємницького 
Майдану», а також несанкціоно-
ваних перевірок, за допомогою 
яких податкова інспекція тисне на 
представників малого та середньо-
го бізнесу.

Невдоволення мітингантів, 
яких на площі біля пам’ятника Та-
расові Шевченку у Львові зібрало-
ся близько тисячі, викликав також 
Податковий кодекс, який вони ви-
магали переглянути, а також про-
екти Трудового та Житлового ко-
дексів, які вони вимагали зняти з 
розгляду.

Як наголосив у своєму виступі 
член координаційної ради Асамб-
леї громадських організацій мало-
го та середнього бізнесу Ігор Гур-
няк, у разі, якщо глава держави й 

надалі ігноруватиме позицію під-
приємців, то «жовта картка» може 
перетворитися на «червону». «Це 
означатиме, що ми будемо змушені 
нашу вимогу щодо уряду пошири-
ти і на Президента України, тобто 
вимагати його відставки», — по-
яснив він у коментарі для журна-
лістів.

Крім того, у підприємницькій 
акції протесту взяло участь близь-
ко двох сотень студентів — пере-
важно з Українського католиць-
кого університету та Львівського 
державного коледжу декоратив-
ного і ужиткового мистецтва ім. 
І.Труша. Тож на мітингу лунали і 
лозунги з протестами проти ре-
форми вищої освіти, запропонова-
ної Дмитром Табачником.

«З 1 лютого розпочинається 
безстрокова акція протесту, ого-
лошена асамблеєю та її партнера-
ми. Сьогодні відбуваються мітин-
ги в Хмельницькому, в Харкові, 
пройде марш протесту в Одесі, 
відбудуться мітинги в Рівному, 
Івано-Франківську й у Львові. Че-
рез кілька днів така акція пройде 
у Запоріжжі, а невдовзі — і у Чер-
нівцях», — повідомив пан Гурняк 
журналістам.

Також він наголосив, що під-
приємницькі акції протесту не 
відбуваються за підтримки жодної 
з політичних сил.

Вартість проїзду в маршрутках 
зросте до трьох гривень

ОБЕРЕЖНО 

При техогляді 
медичну довідку 
не вимагатимуть

Псевдоподатківці виманювали 
гроші у волинських бізнесменів

Це всього лише питання часу

У Луцьку діятиме туристичний 
збір 

Відтепер гості обласного центру 
будуть сплачувати один від-

соток від вартості всього періоду 
проживання (ночівлі) в готелях 
Луцька. Відповідне рішення ухва-
лили депутати міської ради.

До вартості проживання не 

включаються витрати на харчуван-
ня, побутові послуги та телефон-
ні рахунки. Крім того, від збору 
звільняються особи, які приїхали 
у відрядження, інваліди, ветерани 
війни, учасники ліквідації наслід-
ків аварії на ЧАЕС.

ОГОЛОШЕННЯ 

Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу права оренди земельної 
ділянки: 
лот І – право оренди терміном на 5 років земельної ділянки площею 102 кв.м.    
Місцерозташування – Волинська обл., Іваничівський район, с.Павлівка, вул.Незалежності, 43, б. 
Категорія земель – землі житлової та громадської забудови.
Цільове призначення – для встановлення торгівельного павільйону. 
Кадастровий номер – 0721183800:01:001:0073.
Стартова ціна –2555,00 грн. без ПДВ   
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 2291,33 грн. 
Річна орендна плата – 10% від нормативної грошової оцінки.
Земельна ділянка чотирикутної форми, рельєф – рівнинний, експозиція схилу та орієнтовний 
нахил земельної ділянки на південь, із південної сторони прилягає до вулиці села Павлівка, 
з інших сторін – землями сільської ради. Земельна ділянка знаходиться на відстані 50м від 
центру населеного пункту. 
На земельній ділянці діють обмеження площею 64 кв.м (місце проходження кабеля зв’язку), 
земельних сервітутів не встановлено. 
Спеціальні умови – переможець аукціону відшкодовує витрати для підготовки та проведення 
аукціону. 
Гарантійний внесок в розмірі 255,50 грн., що становить 10% від стартової ціни і реєстраційний 
внесок  в розмірі 470,50 грн. вноситься на: 
р/р 26003203233 в ВАТ „Райффайзен Банк Аваль”, МФО 380805, код 21733635.
Отримувач: ДАК “НМАЦ“ – філія “Волинський аукціонний центр”. 
Остаточна оплата за придбаний лот здійснюється протягом 10 банківських днів після укладан-
ня договору купівлі-продажу.     
Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації інформації за адресою: м.Луцьк, вул.Шопе-
на.12, к.26.
Кінцевий термін прийняття заяв та плата грошових внесків – не пізніше ніж за три робочих дні 
до дня проведення  аукціону.
Служба з організації та проведення аукціону: ДАК “НМАЦ“ – філія “Волинський аукціонний 
центр”, м.Луцьк, вул.Шопена.12, к.26, тел.: (0332) 24-81-41, 72-60-75.

Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу права оренди 
земельної ділянки: 
лот І – право оренди терміном на 5 років земельної ділянки площею 127 кв.м.    
Місцерозташування – Волинська обл., Іваничівський район, с.Павлівка, вул.Незалежності, 13, б. 
Категорія земель – землі житлової та громадської забудови.
Цільове призначення – для встановлення торгівельного павільйону. 
Кадастровий номер – 0721183800:01:003:0090.
Стартова ціна –3181,00 грн. без ПДВ   
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 2852,93 грн. 
Річна орендна плата – 10% від нормативної грошової оцінки.
Земельна ділянка чотирикутної форми, рельєф – рівнинний, експозиція схилу та орієнтовний 
нахил земельної ділянки на південь, із південної сторони прилягає до земель ВАТ „Павлівський 
пивоварний завод”, із заходу – до вулиці села Павлівка, з інших сторін – землями сільської 
ради. Земельна ділянка знаходиться на відстані 50м від центру населеного пункту. 
Земельна ділянка вільна від обтяжень, обмеження (сервітутів). 
Спеціальні умови – переможець аукціону відшкодовує витрати для підготовки та проведення 
аукціону. 
Гарантійний внесок в розмірі 318,10 грн., що становить 10% від стартової ціни і реєстраційний 
внесок  в розмірі 470,50 грн. вноситься на: 
р/р 26003203233 в ВАТ „Райффайзен Банк Аваль”, МФО 380805, код 21733635.
Отримувач: ДАК “НМАЦ“ – філія “Волинський аукціонний центр”. 
Остаточна оплата за придбаний лот здійснюється протягом 10 банківських днів після укладан-
ня договору купівлі-продажу.     
Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації інформації за адресою: м.Луцьк, вул.Шопе-
на.12, к.26.
Кінцевий термін прийняття заяв та плата грошових внесків – не пізніше ніж за три робочих дні 
до дня проведення  аукціону.
Служба з організації та проведення аукціону: ДАК “НМАЦ“ – філія “Волинський аукціонний 
центр”, м.Луцьк, вул.Шопена.12, к.26, тел.: (0332) 24-81-41, 72-60-75.


