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На шахту №10 «Нововолинська» 
надійшов перший обіцяний 

фінансовий транш у розмірі 8 млн. 
300 тисяч гривень.

Як відомо, через технічну за-
тримку фінансування з державно-

го бюджету нещодавно працівники 
шахти №10 опинилися під загро-
зою скорочення. Заступник голови 
облдержадміністрації Олександр 
Башкаленко взяв ситуацію на ву-
гільному об’єкті під особливий 
контроль та здійснив низку що-
тижневих візитів, які дозволили 
ліквідувати напружену ситуацію. 
Під час однієї з поїздок до Новово-
линська він пообіцяв шахтобуді-
вельникам, що державне фінансу-
вання будівництва розпочнеться 
вже з квітня, і до Великодня робіт-
ники отримають зарплату.

«Надходження цих коштів - 
дуже радісна для нас подія. Вже 
завтра-післязавтра працівники 
отримають заробітну плату. Зага-
лом, згідно з постановою Кабінету 
Міністрів, на цей рік на шахту №10 
виділять 150 мільйонів гривень», - 
повідомив Олександр Башкаленко.

Ментальна звичка українців «при-
йти на все готове» спрацьовує без-
відмовно. І часто через неї на рів-
ному місці, а в цьому конкретному 
випадку — на рівному майданчику, 
розгораються конфлікти. Нещодав-
но викладачі та студенти коледжу 
технологій та бізнесу пожалілися 
міській владі Луцька, що депутат 
Микола Дендіберін не дозволяє їм 
займатися на спортивній площадці 
на Київському майдані, 1. Мовляв, 
депутат поводиться, як власник, 
хоча поле йому не належить. 

Почувши таку претензію, пер-
ший заступник міського голови 
Святослав Кравчук пообіцяв розі-
братися. «Міська рада передала йому 
в користування. Я вам гарантую на 
100%, що ви будете там займатися», 
— запевнив посадовець скаржників. 
Та чи можна у цій ситуації догодити 
всім, спробували розібратися «Відо-
мості».

У дворі густонаселених багато-
поверхівок, в одній із яких і мешкає 
депутат Микола Дендіберін, — спор-
тивний майданчик, який нині став 
каменем спотикання.

Оглядаю територію, як незаці-
кавлена особа: поле зі штучним зеле-
ним покриттям огороджене парка-
ном, збоку — дитячий майданчик з 
гойдалками, гірками, у дворі чимало 
лавочок і столиків, насаджені молоді 
дерева та ялинки. Скрізь чисто, ви-
дно, що за порядком тут стежать.

— Майданчик тут і був, я ним 
постійно опікувався. Коли міським 
головою став Богдан Шиба, то запро-

понував збудувати нову площадку, 
а стару демонтувати, — розповідає 
Микола Дендіберін. — Розміри за-
лишилися ті самі, хоч я дуже просив 
збільшити на перспективу, зробити 
ширшою на шість метрів — тери-
торія дозволяє. Мер, звісно, обіцяв, 
місцеві жильці зібрали п’ятсот під-
писів, але слова Богдан Павлович 
не дотримав. Майданчик збудували 
за два тижні. Це була елементарна 
показуха. На відкриття приїздив 
Томенко, прозвітували, як усе добре 
вийшло. 

До речі, аналогічну площадку 
поставили біля школи на бульварі 
Дружби Народів (район ДПЗ). За 
три роки свого існування вона прак-
тично зруйнована: сітка подерта, 
баскетбольні щити побиті, повсюди 
сміття. 

Та повертаємося на Київський 
майдан, 1.

— При хорошому догляді по-
криття прослужить 10-15 років. Що-
року взимку чищу сніг, буває, понад 
п’ятдесят разів за сезон. Техніку сюди 
не завезеш, тож розчищаю лопатою, 
віником. Після дощу вичерпую воду 
у відра та виношу. Все в одному — і 
тренер, і нянька, і прибиральник, — 
каже Микола Євгенович. 

Діти займаються безплатно, єди-
на умова — виходити на поле у змін-
ному взутті. Я звернувся до депута-
тів із проханням офіційно передати 
площадку мені на обслуговування. 
Вони погодилися без заперечень, — 
додає він.

Дійсно, наприкінці лютого 2011 
року на сесії міська рада «у зв’язку з 
виробничою необхідністю» виріши-
ла «передати з балансу департаменту 
житлово-комунального господар-
ства (Кубіцький І.Є.) на баланс без 
права оперативного управління Во-
линській обласній дитячій громад-
ській організації «Студія «Тоніка» 
(Дендіберін М.Є.) спортивний май-
данчик загальною площею 100 кв. 
м, що на Київському майдані, 1, у м. 
Луцьку, первісною вартістю 272128 
грн.».

При цьому обранці лучан дору-
чили дитячій громадській організації 
в особі Миколи Дендіберіна «забез-
печити належне утримання дано-
го об’єкта комунальної власності, 

проводити навчально-тренувальні 
заняття на майданчику на безоплат-
ній основі та забезпечувати вільний 
доступ на майданчик мешканців мі-
крорайону у вихідні та святкові дні 
для занять оздоровчою фізичною 
культурою».

Вимоги виконуються, за винят-
ком хіба що студентів комерційного 
коледжу, які живуть у цьому мікро-
районі.

— Приходять займатися школярі 
зі школи №7, обов’язково у змінному 
взутті та під наглядом учителя. Діти 
з місцевого садочка також прихо-
дять із вихователями, — каже опікун 
площадки. — Так, колись і студенти 
технікуму тут грали у футбол. Але, 
по-перше, зараз вони просять такий 
час, у який саме приходять діти. По-
друге, у нашому футбольному клубі 
— сімдесят хлопчиків 8-12 років, їм 
постійно треба тренуватися. Крім 
того, планую набирати ще й команду 
дівчаток. По-третє, студенти нищать 
огорожу: є різниця, що дитина вда-
рить, а що сильний хлопець. Сітка 
після них порвалася, треба міняти. 
У них є власний зал, спортмайдан-
чик на вулиці. Навчання у коледжі 
платне, невже керівництво не може 
нормально облаштувати спортзал і 
площадку? — аргументує свою по-
зицію Микола Дендіберін.

— Депутат Дендіберін нічого не 
платить, бо майданчик не переданий 
йому в оренду, а лише на баланс, — 
пояснює начальник відділу управ-
ління майном міської комунальної 
власності Тарас Яковлев. — Рішення 
про передачу безстрокове, у будь-
який час міськрада може його відмі-
нити. Щодо спортплощадки в районі 
ДПЗ, то вона залишається на балансі 
департаменту ЖКГ. Поки не зна-
йшлося таких ініціативних людей, як 
Микола Дендіберін, які зголосилися 
б утримувати її за свій рахунок.

Висновок  напрошується про-
стий: нема господаря — нема по-
рядку. Адже насамперед господар 
— це не той, хто має право купити-
продати, а той, хто бере на себе від-
повідальність. Так, міський голова 
Микола Романюк, звітуючи про сто 
днів роботи, розповів прикрий факт. 
Депутат Олег Чернецький перед ви-
борами у різних мікрорайонах міста 
встановив двадцять дитячих май-
данчиків і, відповідно, подарував їх 
мешканцям дворів. У лютому чи-
новники влаштували оглядини цих 
місцин і виявили, що вцілілими за-
лишилися тільки дві площадки. 

Ольга ЮЗЕПЧУК 
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Події

ГОСПОДАРЮВАННЯ 

На Волині сто гектарів землі віддали інвестору 
під яблуневий сад

У селі Гайки Турійського району 
на землях резерву почали виса-

джувати яблуневий сад. Керівником 
інвестиційного проекту «Волин-
ський сад» є Микола Голєв. Загалом 
планують освоїти сто гектарів землі, 
на якій хочуть висадити близько со-
рока тисяч саджанців, закуплених у 
Нідерландах і Польщі.

«Ми висаджуємо шість сортів 

яблунь. Перший врожай плануємо 
зібрати через три-чотири роки, а 
окупність проекту складає п’ять-сім 
років. Зібрані яблука будемо вико-
ристовувати у промисловому ви-
робництві», — повідомив інвестор 
Микола Голєв.

Голова облдержадміністрації Бо-
рис Клімчук зазначив, що втілити 
цей проект вдалося завдяки вдалим 

організаторським діям влади, адже 
на місці швидко вирішили всі до-
звільні процедури.

«Інвестор іде на ризик. Проект 
потребує постійної підтримки, вне-
сення органічних і мінеральних до-
брив, опіки та догляду за молодими 
насадженнями. Якісна віддача саду 
продовжується близько 20 років», — 
підкреслив Борис Клімчук.

ПРЕТЕНДЕНТ 

Харчовому технікуму віддадуть 
приміщення кінопідприємства 

Ліквідувавши кіновідеомузичне 
підприємство, обласні депута-

ти роздумують над тим, що робити 
з приміщеннями. Якщо відеоархів 
уже переданий до обласної філар-
монії, то на приміщення, що на ву-
лиці Кафедральній, 12, претендує 
керівництво технікуму харчових 
технологій. Навчальний заклад 
розташований неподалік, а через 
брак місця для занять директор 
технікуму Ігор Корчук просить 
обласну владу передати у користу-
вання вільну будівлю. 

Депутати обласної ради побу-
вали на території обох закладів, 
і більшість обранців схильні до 
думки, що таке рішення є проду-
маним і правильним. Крім того, за 
словами Ігоря Корчука, навчаль-
ний заклад, який утримує в на-
лежному стані 400-річну споруду, 
може вкладати щороку до міль-
йона гривень і на реконструкцію 
кіновідеомузичного підприємства.

— Ми в змозі утримувати й 
приміщення кіновідеомузичного 
підприємства, грошей із бюджету 
просити не будемо, — наголосив 

Ігор Корчук. — Волинь — область 
аграрна, є достатня кількість хар-
чових підприємств, тому потреба 
у підготовці більшої кількості фа-
хівців існує. 

Директор технікуму навіть ви-
словив сподівання, що навчальний 
заклад міг би навіть стати універ-
ситетом, мовляв, більша площа — 
більше студентів, а отже, більше 
можливостей вийти на вищий рі-
вень навчання.

Наразі у Волинському техні-
кумі Національного університету 
харчових технологій навчається 
майже півтори тисячі студентів, 
із яких готують молодших спеціа-
лістів (вісім спеціальностей) і ква-
ліфікованих робітників (слюсарів, 
операторів ЕОМ, кухарів, крав-
чинь, касирів, турагентів, електро-
механіків, офіціантів).

Голова обласної ради Володи-
мир Войтович каже, що він як пе-
дагог за освітою є прихильником 
ідеї про передачу приміщення та 
всіляко намагатиметься перекона-
ти депутатів її підтримати на сесії.

Ірина КОСТЮК

ФІНАНСУВАННЯ 

На шахту №10 «Нововолинська» 
нарешті прийшли гроші

ЧИТАЧ ЗАПИТУЄ 

Автовласники не можуть 
отримати нових номерних знаків

До редакції «Відомостей» звер-
нувся читач із проханням по-

яснити, чому у МРЕВ не видають 
нових номерних знаків при реє-
страції авто. Він недавно придбав 
новий автомобіль і, природно, хо-
тів, аби й номерні знаки не були 
«беушними». Одначе нових не до-
чекався. 

Як повідомила інспектор сек-
тора зв’язків із громадськістю ДАІ 
УМВС у Волинській області Інна 
Коваль, через затримку з поста-
чанням номерних знаків у регіон 
реєстраційним органам на осно-
ві постанови Кабінету Міністрів 
«Про внесення змін до постанови 
КМУ від 23 грудня №13/71» була 
дана вказівка видавати «беушні» 

номерні знаки на автомобілі, ску-
тери, мопеди. Це робиться, щоб 
прискорити реєстрацію, уникнути 
збоїв у роботі відповідних підроз-
ділів ДАІ та черг автовласників. 

Людмила ШИШКО

61%
стільки опитаних Дослідницьким 
центром рекрутингового порталу 
superjob.ua українців заявили, що 
не хотіли би працювати в одній 
організації зі своїми родичами, 
тому що це призведе до проблем 
у стосунках.

Дніпропетровськ уже не 
є містом-мільйонником 
Дніпропетровськ більше не є містом-мільйонником. За 
станом на 1 березня 2011 року кількість постійно про-
живаючого в мегаполісі населення нараховує не більше 
996 тисяч чоловік. Скорочення населення відбувається 
через негативний показник народжуваності та міграції. 
У січні-лютому 2011 року з Дніпропетровська виїхали 
півтори тисячі жителів, а прибуло на триста осіб менше. 
За цей же період у Дніпропетровську народилося 1625 
дітей, а показники смертності досягли 2318.

В Україні — майже чотири 
тисячі недобудов
В Україні нараховується близько чотирьох тисяч неза-
вершених об’єктів будівництва площею близько шіст-
надцяти мільйонів квадратних метрів, повідомляють 
у Міністерстві регіонального розвитку та будівництва. 
Водночас у відомстві зауважили, що минулого року було 
введено в експлуатацію понад дев’ять мільйонів ква-
дратних метрів житла. «На половині об’єктів продовжу-
ється будівництво, і є змога ввести їх в експлуатацію», 
— сказав заступник директора департаменту Мінбуду 
Володимир Височин.

Депутата міськради звинувачують у 
привласненні спортивного майданчика

Київський майдан, 1

Щит на площадці в районі ДПЗ

Такий вигляд має майданчик коледжу

Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу майна:  
лот І – автомобіль Dacia Solensa, 2003 р.в., реєстраційний номер 02930ВК. 
Об’єм двигуна – 1390 куб.см, пробіг – 372 тис. км, колір – сірий. 
Стартова ціна – 14500,00 грн. без ПДВ
Гарантійний внесок 10% від стартової ціни і реєстраційний внесок 17 грн. вносить-
ся на: 
р/р 26003203233 в ВОД ВАТ „Райффайзен Банк Аваль”, МФО 380805, код 21733635.
Отримувач: ДАК “НМАЦ“ – філія “Волинський аукціонний центр”. 
Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації інформації за адресою: м.Луцьк, 
вул.Шопена.12, к.26. Кінцевий термін прийняття заяв та плата грошових вне-
сків – три дні до початку аукціону. Заяви приймаються за адресою: м.Луцьк, вул.
Шопена.12, к.26, тел. для довідок: 24-81-41, 72-60-75. 
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його знаходження.

ОГОЛОШЕННЯ 


