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Програма економічного та соці-
ального розвитку Волинської 

області на 2011 рік досі не затвер-
джена. Члени постійної комісії об-
лради з питань бюджету, фінансів 
та цінової політики вважають, що 
у ній багато декларативних еле-
ментів. На засіданні комісії депу-
тати рекомендували відредагувати 
документ, а тоді внести на розгляд 
сесії. У проекті радять залишити 
реальні для виконання пропозиції. 

Серед більш суттєвих — включен-
ня будівництва цивільного аеро-
порту в Луцьку до переліку інвес-
тиційних об’єктів. 

Депутати також розглянули 
проект рішення про внесення змін 
до обласного бюджету на 2011 рік. 
Голова постійної комісії Анато-
лій Грицюк запропонував не за-
довольняти клопотання обласної 
державної телерадіокомпанії про 
виділення 300 тис. грн. на рекон-
струкцію приміщення по вулиці 
Горького, 12, у Луцьку. На його 
думку, ці кошти, а також 300 тисяч 
гривень, закладених на виконан-
ня Волинською ОДА делегованих 
повноважень, доцільніше було б 
розподілити на вирішення інших 
проблем. Ідеться про електрифі-
кацію Люб’язької сільради, ремонт 
Липлянської спеціальної школи-
інтернату, видання енциклопедії 
Волині та реалізацію регіональної 
програми «Інклюзивна освіта для 
студентів з особливими освітні-
ми потребами в області на період 
2011-2015 років». Пропозиції Гри-
цюка комісія не підтримала.
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Київські та харківські бізнесмени 
«відмивають» гроші через Волинь

У грудні минулого року на Воли-
ні перереєстровано майже ві-

сімдесят приватних фірм, власни-
ками яких є одні й ті ж підприємці 
з Києва та Харкова. Про це на опе-
ративній нараді 7 лютого, повідо-
мив голова облдержадміністрації 
Борис Клімчук. Зокрема, чиновник 
повідав про неіснуючий, але заре-
єстрований на квартирі цукровий 
завод у Горохові. Губернатор також 
озвучив імена бізнесменів, які на-
магаються приховати свої при-
бутки на неіснуючих промислових 
об’єктах області, — на ім’я одного 
перереєстровано сім підприємств, 
а на ім’я іншого — аж 13. 

«Я не зрозумів, на що дивлять-
ся реєстратори? Чи, може, хтось 
спостерігав появу нових заводів 
у нас на Волині? Ми рішуче при-
сікаємо подібні процеси. Це пер-
шочергове завдання Президента, 

— зауважив Борис Клімчук.
Своєму заступнику Віталію 

Карпюку чільник області доручив 
підготувати коротку доповідну та 
в найкоротші терміни направити 
її до СБУ.

Ірина КОСТЮК

У Лищі ставки руйнують береги
«Відомості» вже писали про про-
блему, яка виникла у селі Лище 
Луцького району. Там стави, що зна-
ходяться у центрі села, поступово 
підмивають береги. Вода все біль-
ше забирає територію прибережної 
смуги, підтоплює житлові будинки. 
Жителі б’ють на сполох. Тим паче, 
що цими днями ледве не сталася 
трагедія — водій мікроавтобуса не 
зумів «вписатись» у поворот і за-
ледве не сповз у воду. Люди дивом 
залишилися живі. Місцеві жителі 
кажуть, що сталося це через неукрі-
плені береги ставу.

— Я живу тут кілька десятків 
років, — розповіла «Відомостям» 
лищанка Раїса Шкляр. — І можу з 
упевненістю сказати, що береги ста-
ву дедалі більше сповзають. Земля на 
нашому городі вже просідає. Остан-
нім часом вода у нашій криниці під-
нялася на декілька метрів. 

Для прикладу пані Раїса показала 
березу. Вона вже всохла і практично 
знаходиться у воді. Хоча, за словами 
жінки, ще пару років тому росла за 
кілька метрів від берега. 

— Свій будинок і ділянку я ку-
пувала 13 років тому у колишнього 
голови місцевого колгоспу, — роз-
повідає інша мешканка села Ольга 
Герасимчук. — Він би не обрав для 
свого житла найгіршу ділянку. В 
підвальному приміщенні були об-
лаштовані ванна кімната та праль-
ня. Тепер без чобіт туди не зайдеш, 
бо постійно стоїть вода. До того ж 
я винесла свою земельну ділянку 
у натуру. Приїжджали землеміри. 
З’ясувалося, що кілька метрів землі, 
яку я купила й маю відповідний дер-
жавний акт, знаходиться у воді. 

На переконання мешканок села, 
проблеми виникають через  те, що 
орендар ставка Василь Прадун під-
вищує рівень води та не укріплює 
береги. Вони бояться, що вода за-
бере їх землю і з часом зруйнує бу-
динки. 

— Ми неодноразово зверталися 
до сільської ради та вказували на 
проблему, — кажуть жінки. — Від-
повідь надходила приблизно такого 
змісту: мовляв, розмову з Прадуном 
проводили, він гарантував, що бе-
реги укріпить, а рівень води не під-
німатиме. Так продовжується кілька 
років — і нічого не робиться.

Як вдалося з’ясувати «Відомос-
тям», договір оренди ставів СГПП 
«Луцька РМС», які знаходяться 
фактично у центрі Лищ, Василь 
Прадун підписував із Луцькою ра-
йонною адміністрацією (договір від 
07.09.2004). 

— Нам відомо про проблему, 
— запевнив голова Луцької РДА 
Володимир Демчук. — У листопаді 
минулого року була створена ко-
місія зі спеціалістів. Екологи при 

обстеженні берегової зони ставка 
дійсно виявили факти ерозії берегів 
і зобов’язали Василя Прадуна укрі-
пити берегову смугу. Він розробив 
відповідний план заходів і погодив 
його з райдержадміністрацією. Ми 
контролюватимемо, щоб це викону-
валося.

«Відомості» бачили цей план за-
ходів. Він розроблений на три роки. 
Лише у 2011 орендар має виконати 
роботи на понад 45 тисяч гривень.

— Я почну укріплювати береги 
з тієї сторони, де знаходяться бу-
динки, — запевнив Василь Прадун. 
— Ми насиплемо землю й укріпи-
мо береги вербовими стовпчиками. 
Правда, хочуть, аби поставили бе-
тонні плити. Та цього робити не бу-
демо, бо на плити потрібно робити 
проект. А це дуже затратно. Переко-
наний, що і стовпчики дадуть необ-
хідний ефект. 

Щодо зниження рівня води, то 
орендар каже, що він не перевищує 
його.

— У нас є шлюзи, і вони регулю-
ють воду, — розповів Василь Пра-
дун. — До того ж на дамбі стоїть 
позначка, яка чітко показує допус-
тимий рівень води. Крім того, спеці-
алісти робили заміри, які показали, 
що будинки знаходяться вище від 
рівня води у ставі. 

— Позначка на дамбі зроблена 
нещодавно, виходячи вже з тієї си-
туації, яка є сьогодні, — переконує 
Ольга Герасимчук. — А проектува-
лися стави у 1973 році. От у тих до-
кументах і треба шукати допустимий 

рівень води у ставах. Вони вплива-
ють на підземні води, і в результаті 
у нашому будинку постійно стоїть 
вода. А взагалі стави треба спустити 
та почистити від мулу. Тоді й рівень 
води не треба піднімати. 

Василь Прадун каже, що не може 
цього зробити. Процедура надто до-
рога, до того ж воду треба спусти-
ти та не запускати її два роки. А це 
збитки для господарства. 

Чи зобов’язаний орендар чисти-
ти водойму від мулу? З таким запи-
танням ми звернулися до начальни-
ка рибінспекції у Волинській області 
Тараса Куньчика.

— Ми не можемо примусити 
орендаря це робити — цього не про-
писано у чинному законодавстві. До 
того ж замулення впливає лише на 
кількість риби, а не на рівень води. 

Жительки ж села переконані, що 
підтоплення їхніх домівок і рівень 
води у ставах — явища взаємоза-
лежні.

— Коли воду спускають для ви-
лову риби, то води у підвалі немає, 
— зазначає Ольга Герасимчук.

Вона каже, що буде добиватися 
комплексної експертизи, як це було 
зроблено у селі Башлики Ківерців-
ського району. Там також був кон-
флікт між рибгоспом і місцевими 
жителями. І тільки серйозна екс-
пертиза, яка тривала протягом року, 
довела, що на ставки мають вплив 
підземні води, а значить, вони опо-
середковано впливають на підто-
плення житла. 

Наталка СЛЮСАР

ГАЗОВЕ ПИТАННЯ 

Віза до Ізраїлю більше не 
потрібна
Від 9 лютого в Ізраїль українцям можна їхати без 
візи, повідомив прес-секретар Міністерства за-
кордонних справ України Олександр Дікусаров. 
«У цей день набула чинності угода між Кабміном і 
урядом Ізраїлю про відмову від візових вимог для 
осіб, які користуються паспортами громадянина 
або службовими паспортами України та Ізраїлю. 
Угода стосується короткострокових поїздок гро-
мадян обох країн, тобто до 90 днів», — пояснив 
він. 

1,7%
на стільки у січні в 2011 році змен-
шилася грошова база в Україні, а мо-
нетарна маса зросла на 0,6%. Про це 
йдеться у повідомленні на веб-сайті 
Національного банку України.

Школярки опинилися в 
лікарні після проведення 
реакції манту
Шістьох учениць 7 класу школи селища Симеїз в Кри-
му госпіталізовано до ялтинської лікарні після прове-
дення туберкулінової проби (реакція манту). Про це 
повідомила прес-служба мерії Ялти. Батько ще однієї 
дівчинки — лікар — відмовився від госпіталізації, 
мотивувавши це тим, що таким чином її організм 
відреагував на туберкулінову пробу, небезпеки для 
життя та здоров’я дитини немає. 

Вода вже підмиває коріння дерев

НАРЕШТІ 

У Луцьку буде витверезник та 
утилізатор біовідходів

Чільник луцьких медиків Фе-
дір Кошель розповів членам 

виконкому про плани на цей рік, 
серед них — відкриття медвитве-
резника та придбання утилізатора 
біовідходів.

В управлінні охорони здоров’я 
розповіли, що і цьогоріч у медичну 
практику лікарів будуть впрова-
джуватися новітні технології. Крім 
того, заплановане будівництво сі-
мейної амбулаторії «Вишків», про-
ектування амбулаторії на вулиці 
Дубнівській, а згодом і на 40-му 
кварталі. 

Серед запланованого Федір 
Кошель озвучив також відкриття 
медвитверезника та придбання 
установки для утилізації відходів 
після операцій.

У відповідь перший заступник 
мера Святослав Кравчук зауважив, 
що амбулаторію на Дубнівській не 
побудують точно, оскільки фінан-
сові ресурси бюджету не дозволя-
ють цього зробити, можливо, бу-
дівництвом займуться вже у 2012 
році.

У свою чергу, головний еко-
лог міста Борис Сорока зробив 
зауваження Кошелю, що, мовляв, 

не треба придбання утилізатора 
біовідходів перекладати на його 
службу.

«Відходи накопичуються у 
лікарнях, отож їх утилізація не 
є компетенцією відділу екології. 
Давайте в рішенні напишемо: «До-
ручити це управлінню охорони 
здоров’я спільно з відділом еколо-
гії», — запропонував Борис Гнато-
вич.

Решту пропозицій чиновники 
прийняли без обговорення.

Ірина КОСТЮК

Волинські тепловики заборгували 
80 млн. гривень

На початок лютого теплопос-
тачальні підприємства Во-

линської області розрахувались 
за використаний природний газ в 
опалювальному періоді 2010-2011 
років на 40%. Заборгованість ста-
новить 80 млн. грн. Про це йшлося 
на селекторній нараді Міністер-
ства регіонального розвитку та бу-
дівництва України з питань розра-
хунків за енергоносії, повідомили 
в прес-службі Волинської ОДА.

Як пояснив перший заступник 
голови ОДА Олександр Башка-
ленко, не затверджені своєчасно 
НКРЕ тарифи спричинили погір-
шення фінансово-економічного 
стану підприємств із теплопоста-
чання й, як наслідок, призвели до 
погіршення стану розрахунків за 
використаний природний газ. Він 
повідомив, що загальна різниця у 
тарифах на теплопостачання для 

населення, що виникла через під-
няття ціни на природний газ, за 
період з 1 серпня до 31 грудня 2010 
року становить 30 млн. грн, у тому 
числі за жовтень-грудень 2010-го 
— 26 млн. грн. Крім того, у січні 
2011-го теплопостачальним під-
приємствам не відшкодовані піль-
ги та субсидії, призначені населен-
ню на оплату спожитої теплової 
енергії. Протокольні рішення для 
цих розрахунків не були вчасно 
підготовлені, оскільки відповід-
ну постанову Кабінету Міністрів 
підприємства-надавачі послуг із 
теплопостачання отримали тільки 
25 січня цього року. 

Олександр Башкаленко запев-
нив, що у лютому проводитимуть-
ся розрахунки з пільг і субсидій, 
призначених населенню на оплату 
спожитої теплової енергії.

БЮДЖЕТНІ ГРОШІ 

Замість ремонту школи-інтернату 
300 тисяч гривень підуть на 
телекомпанію 

ВАЛЕНТИНІВ  ДЕНЬ 


