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Волинський центр дозвілля молоді 
«Естет», у якому займається майже 
півсотні маленьких лучан, хочуть 
виселити. Така звістка днями об-
летіла місто. Депутатська комісія 
з питань молодіжної політики, яка 
нещодавно провела в «Естеті» ви-
їзне засідання, дійшла висновків, 
що режим, у якому центр працює 
останні п’ять років, є незаконним, 
оскільки немає договору оренди. 
Крім того, є пропозиція на базі 
«Естета» створити Луцький центр 
дозвілля та молодіжних ініціатив. А 
попереднє керівництво молодіжно-
го центру пообіцяло облаштувати 
там арт-кафе. Що до чого, дізнава-
лися «Відомості».

«Естет» був побудований у 1985 
році та називався тоді молодіжним 
клубом №4, із набуттям Україною 
незалежності його перейменували 
на Волинський центр дозвілля моло-
ді. Він діяв як громадська неприбут-
кова організація. У 1994 році було 
створене товариство з обмеженою 
відповідальністю, з яким уже можна 
було укладати договір і яке сплачува-
ло податки. У 1993 році луцька мерія 
розробила Загальне положення для 
спортивних клубів, яке передбача-
ло звільнення їх від орендної плати. 
«Естет» потрапив у цей перелік, але 
в договорі вже тоді не були вказані 
терміни оренди. 

Нинішній директор Волинсько-
го центру дозвілля молоді «Естет» 
Олександр Дудін очолив його шість 
років тому. Керівник розповів, що 
отримав приміщення в аварійному 
стані, тому довелося вкладати бага-
то зусиль і коштів, аби досягти тих 
результатів, які є зараз.

— Коли я прийшов, то приміщен-
ня було жахливе, стіни сипалися, зі 
стелі капало, дах не був перекритим, 
вікна були дерев’яні, і в «Естеті» на 
той час діти займалися всього у двох 
гуртках — ніякого брейк-дансу, хіп-
хопу не було. Коли я став директо-
ром, мав лише 21 рік, але наводити 
лад потрібно було з нуля. Грошей не 
вистачало катастрофічно. Довелося 
влазити в борги, я на себе особисто 
«повісив» більше ста тисяч гривень 
банківських кредитів. Гроші пішли 
на перекриття даху, бо займатися в 
залі було неможливо. Дощ іде — від-
ра стоять у приміщенні, а діти за-
ймаються, бо іншого виходу немає. 
Через це, як бачите, здувся паркет. 
Ми неодноразово зверталися до 
міськради, просили надати нам до-
помогу. Відповідь одна: або немає 
грошей, або «чого ти хочеш? Працю-
єш, то працюй», — каже пан Дудін.

Як з’ясували «Відомості», юри-
дично існує дві організації — ТзОВ 
«Клуб молодіжного дозвілля» та гро-
мадська організація «Волинський 
центр дозвілля молоді «Естет», хоча, 
за словами Дудіна, фактично це одна 
й та ж структура. Директор одразу 
зауважує, що з самого початку до-

говір оренди з міською владою був 
заключений від імені ТзОВ.

— Зараз депутати стверджують, 
що центр дозвілля не має укладеного 
договору на оренду, а отже, заняття 
та ремонтні роботи, які там прово-
дяться, — незаконні. Проте в дого-
ворі прописано: якщо міська рада не 
має претензій, то оренда продовжу-
ється автоматично на п’ять років. 
Договір оренди закінчився в 2010 
році, міськрада не відреагувала на 
звернення керівництва «Естета» її 
продовжити, виходить, оренда про-
довжена до 2015 року, — вважає ди-
ректор центру.

Про облаштування арт-кафе 
Дудін навіть говорити не хоче, бо, 
каже, що умови непридатні для 
цього, мовляв, жодна контролююча 
служба не дозволить його відкрити, 
бо ж на першому поверсі ні води, ні 
вентиляції.

У депутатів виникли підозри, 
що в «Естеті» не все гаразд із фі-
нансовою стороною. Депутат Павло 
Данильчук каже, що нестиковка ви-
ходить із сумами, які центр отримує 
та витрачає. 

«Відомості» й собі порахували 
прибутки та затрати. Ось що вихо-
дить. Займається в центрі дозвілля 
трохи більше як 450 діток, у серед-
ньому щомісячний дохід від плати 
за заняття становить, за словами 
директора, 25 тисяч гривень. Десять 
тисяч у зимовий період йде на опла-
ту електроенергії, орієнтовно сім 
тисяч гривень — на заробітну плату 
(включно з податками). Решта заро-
блених грошей вкладається нібито в 
ремонт. 

Якщо річний прибуток «Естета» 
становить 300 тисяч гривень, то, 
віднявши плату за світло та нараху-
вання зарплати, бачимо, що залиша-
ється трохи більше ста тисяч на по-
треби приміщення в рік. Пан Дудін 
каже, що протягом п’яти років вкла-
дено півтора мільйона. Сума надто 
велика: навіть із узятим кредитом 
півтора мільйона ніяк не виходить.

Штат працівників нараховує 

дев’ять викладачів. Олександр Дудін 
каже, що для сімох із них «Естет» є 
основним місцем роботи, при тому, 
що заробітна плата становить 500-
600 гривень.

У самого директора центру що-
місячний заробіток складає 600 гри-
вень, які він одразу несе до банку на 
погашення кредиту. На запитання 
«Відомостей», де керівник бере за-
соби на існування, пан Олександр 
каже, що заробляє додатково надан-
ням юридичних консультацій.

Голова комісії з питань молодіж-
ної політики, «заукраїнець» Павло 
Данильчук запевнив, що навіть при 
створенні Луцького центру дозвіл-
ля та молодіжних ініціатив заняття 
у секціях, які там проводяться, не 
зупинять. Діти матимуть, куди хо-
дити, і викладачі без роботи не за-
лишаться. Турбує одне: приміщення 
експлуатується по повній, але місто 
від цього нічого не отримує. Справа 
вимагає негайного втручання подат-
кової інспекції.

Після того, як депутати оглянули 
приміщення, було прийнято рішен-
ня не розглядати питання по «Есте-
ту» на сесії та зняти його на доопра-
цювання. Павло Данильчук каже, 
що треба ще час, аби вирішити по-
дальшу долю установи. Проте місь-
кий обранець таки схиляється до 
думки, що треба створити Луцький 
центр дозвілля та молодіжних ініці-
атив, але аж ніяк не кафе. Швидко, 
звичайно, це не вирішиться, бо на 
всілякі судові справи піде мінімум 
півроку.

— «Колос» розвалили, вікна за-
били дошками, щоб туди бомжі не 
лазили, і басейна нема. Те ж саме 
зробили з «Дивом» — на першому 
поверсі облаштували кафе, на дру-
гому — займалися діти, а тепер що? 
Дах провалився, займатися немає де, 
а кафе теж нікому не потрібне. Оче-
видно, що те ж саме хочуть зробити 
з «Естетом». Або ж місце керівника 
готують для когось іншого, — резю-
мував Олександр Дудін.
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Події

ДОКУМЕНТИ 

Біометричні паспорти українцям коштуватимуть €60

Українці змушені будуть виклас-
ти сімсот гривень (60 євро) за 

паспорти з біометричними даними. 

Якщо українець придбає для себе 
такий документ, то йому не потрібно 
буде йти в посольство країни отри-
мувати візу, не придбає — буде, як і 
раніше, стояти в чергах. Про це зая-
вив директор Українського інститу-
ту публічної політики Віктор Чумак.

Експерт наголосив, що вартість 
шенгенської візи становить 35 євро, 
тоді як паспорти з біометрични-
ми даними, випущені концерном 
ЄДАПС, коштуватимуть близько се-
мисот гривень.

«Це достатньо висока ціна. На-
віть середньоєвропейська ціна біо-
метричних паспортів — а всі гро-
мадяни Євросоюзу мають отримати 

їх до кінця року — становить 45-50 
євро», — зазначив він.

За словами Чумака, ЄДАПС уже 
заявив про свою готовність з червня-
липня випускати паспорти. «Якби 
провести тендер із залученням іно-
земних компаній. Проте біометрика 
— це доступ до персональних даних, 
а іноземцям ми його надати не мо-
жемо», — сказав експерт. 

Нагадаємо, технічною переду-
мовою підписання Договору про ре-
жим безвізових поїздок українських 
громадян до країн ЄС є випуск в 
Україні паспортів зі сканованими 
відбитками пальців або ж сітківкою 
ока.

ТРАГЕДІЯ 

У Брестській області потрапив у 
ДТП рейсовий автобус із Ковеля

Дорожня пригода з численними 
жертвами трапилася в Мало-

ритському районі Брестської об-
ласті. Як повідомила виданню 
«БелаПАН» начальник відділення 
з агітації та пропаганди ДАІ УВС 
Наталія Сахарчук, cемеро людей 
загинули, вісім одержали поранен-
ня в результаті зіткнення рейсово-
го автобуса з мікроавтобусом.

Аварія сталася 23 квітня о 13:20 
на перехресті автодоріг Кобрин — 
Малорита та Брест — Мокрани. Во-
дій буса «Фольксваген-Каравела», 
житель Мінська, 1975 року наро-
дження, під час руху по другоряд-
ній дорозі проігнорував знак «Рух 

без зупинки заборонений», виїхав 
на перехрестя та зіштовхнувся з 
українським рейсовим автобусом 
«Ікарус», який слідував по марш-
руту Ковель — Брест. 

«Від удару рейсовий автобус 
розвернуло, він з’їхав у кювет і пе-
ревернувся на дах. «Фольксваген-
Каравела» проїхав уперед при-
близно п’ять метрів і зупинився 
на своїй смузі руху», — розпові-
ла представник ДАІ, яку цитує 
інтернет-видання «Сильные ново-
сти». У результаті аварії на місці 
загинули водій «Фольксвагена» 
та п’ять із дев’яти пасажирів, що 
їхали з ним. У числі загиблих троє 
дітей — хлопчик, 2006 року наро-
дження, й дівчинка, 2007 року на-
родження, які проживали в Мін-
ську, а також хлопчик, 2009 року 
народження, з Гомельської області. 
В «Ікарусі» їхало сім пасажирів. 
Одна з них, жителька Бреста, 1947 
року народження, загинула на міс-
ці аварії. Водій автобуса, житель 
Ковеля, 1985 року народження, і 
троє пасажирів госпіталізовані з 
травмами. Інші троє пасажирів 
рейсового автобуса не постраж-
дали. 

Актом аварії порушена справа 
згідно ч.3 ст.317 КК (порушення 
правил дорожнього руху або екс-
плуатації транспортних засобів).

НОВОСІЛЛЯ 

У Нововолинську з 20 квітня зно-
ву запрацювало пологове від-

ділення, в якому провели ремонт. 
У відділенні замінили сантехніку, 
вставили металопластикові ві-
кна, у коридорах і пологових залах 
поклали нову керамічну плитку. 
З-поміж усіх будівель центральної 
міської лікарні пологове відділен-
ня має найсучасніше дахове по-
криття. 

Як повідомляє сайт Новово-
линської міськради, реконструкція 
відбулася за рахунок благодійних 
внесків пацієнтів, які збирали про-
тягом двох років. Також ремонт 
здійснювався і власними силами, 
додав головний лікар медзакладу 
Віктор Мороз. 

Він зазначив, що у відділенні 
використовуються сучасні перина-
тальні технології. Тому й приїздять 

народжувати до Нововолинська і 
мешканки сусідніх міст і районів. 
Із 949 пологів, які пройшли у 2010 
році, 300 породіль — іногородні. 
За перший квартал поточного року 
тут народило вже двісті жінок. 

Лише 16% українців задоволені 
життям
За результатами глобального дослідження, проведе-
ного торік американським соціологічним інститутом 
Геллапа, Україна посіла 36-е місце в списку зі 124 країн 
за рівнем добробуту населення. За статистичними під-
рахунками, 16% населення України задоволені життям і 
відносять себе до категорії тих, хто «процвітає». У цьому 
сенсі Україна стоїть на рівні В’єтнаму, Туреччини та Ру-
мунії. Це ліпше, ніж Південна Африка, Узбекистан, Лівія, 
Португалія, Киргизстан, Туніс і Угорщина — там по 14% 
задоволених своїм добробутом.

З Амстердама в Україну 
везли старовинну зброю 
П’ятеро осіб, які їхали мікроавтобусом «Мерсе-
дес» із Амстердама в Київ, у ніч на Великдень 
намагалися перевезти через держкордон ста-
рожитності. Під час перевірки у пункті пропуску 
«Ягодин», що на Волині, оглядова група знайшла 
три мечі, дві шаблі, два кортики, один пірнач, 
один фальконет (дрібнокаліберну гармату) та 
полотна картин. Крім того, у сумці одного з па-
сажирів була велика кількість предметів побуту, 
які також можуть мати історичну цінність. 

У Нововолинську відкрили 
пологове відділення

Дітей та працівників із «Естета» 
виганяти не будуть

ПРОДОВОЛЬЧИЙ РИНОК 

Виробників олії зобов’язали 
встановити справедливі ціни 

Антимонопольний комітет 
України зобов’язав ТОВ 

«Кернел-Трейд», ДП «Сантрейд» 
і ЗАТ «Пологівський олійно-
екстраційний завод» здійснювати 
прозору політику з формування 
цін щодо кожного з видів продук-
ції. Зокрема, йдеться про поста-
тейний розрахунок собівартості 
кожного виду товару. Отже, під-
приємства повинні окремо виді-
лити витрати на виготовлення бу-
тильованої соняшникової олії. Це 
дозволить підприємствам форму-
вати справедливі оптово-відпускні 
ціни на продукцію.

Як відомо, на сьогодні ціни на 
соняшникову олію знижені та за-
лишаються стабільними. Водночас 
підтримка цього позитивного сус-
пільного ефекту вимагає прове-
дення відповідної цінової політики 
з боку основних постачальників 
продукції в роздрібну мережу. 
Саме прозоре формування еконо-
мічно обґрунтованої вартості олії 
і здатне забезпечити стабільну си-
туацію на ринку.

Нагадаємо, 21 лютого АМКУ 
надав дозвіл чотирнадцяти учас-
никам ринку соняшникової олії на 
узгоджені дії, спрямовані на від-
новлення рівноваги внутрішнього 
ринку та зниження вартості про-
дукції для українських спожива-
чів. Основні виробники й експор-
тери олії зобов’язалися щомісяця 
постачати на вітчизняний ринок 
до двадцяти тисяч тонн олії та ре-
алізовувати продукцію за серед-
ньою оптово-відпускною ціною 12 
гривень 15 копійок.

Його перейменують і надаватимуть в оренду громадським організаціям 


