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Львівська обласна адміністрація 
через незгоду трьох власників 

ділянок продавати свою землю для 
будівництва дороги, відмовилася 
від планів побудувати автотран-
спортну розв’язку за 200 мільйонів 
гривень. Про це повідомив заступ-
ник голови обласної державної ад-
міністрації Володимир Губицький, 
інформує ЗІК.

Посадовець нагадав, що, від-
повідно до розпорядження Кабі-
нету Міністрів від 17 березня 2011 
року, ЛОДА приступила до викупу 
56 земельних ділянок, що були у 
приватній власності. На сьогодні 
ЛОДА вже викупила 35 земельних 
ділянок, а їхні власники, за слова-
ми Губицького, отримали гроші в 
розрахунку 6,25 гривні за квадрат-
ний метр.

Одначе три власники земель-
них ділянок, які підлягали викупу, 
вклали договір емфітевзису (орен-
ди земельної ділянки) терміном на 
49 років із приватним підприєм-
цем і відмовилися продавати свою 
землю. Відповідно до запевнень 
підприємця Андрія Петришина, 
який орендує ці ділянки, на спір-
ній землі він планує вирощувати 
полуницю. 

— Ми мали дуже довгу розмо-
ву з власниками цих ділянок. Про-
понували інші, замінні варіанти 
земельних ділянок, набагато ви-
гідніші умови. Вартість орендної 
плати, відповідно до зазначених 
договорів емфітевзису, з розрахун-
ку на 49 років становить близько 
50 тисяч гривень кожному. Ми ж 
пропонували їм близько 120 тисяч 
гривень кожному одноразовою 
виплатою, — розповів заступник 
голови ОДА. 

Проте дискусія влади з селя-
нами не була успішною. Коли всі 
можливості для подальших пере-
мовин були вичерпані, облдержад-
міністрація подала до суду на влас-
ників землі та підприємця. Проте 

через різні причини відповідачі, 
за словами посадовця, намага-
лися затягувати розгляд справи. 
Відповідно, керівництво області 
прийняло, за словами Губицького, 
безпрецедентне рішення — відмо-
витися від будівництва дорожньої 
розв’язки, необхідної для безпеч-
ного транспортного сполучення 
навколо стадіону та виїзду на кіль-
цеву дорогу. 

— Через те, що громадяни, 
яким належать земельні ділянки, 
поставили свої власні інтереси 
вище загальнонаціонального про-
екту, львів’яни втратили важливу 
транспортну розв’язку з виїздом 
на міжнародну трасу, в яку дер-
жава планувала вкласти близько 
200 мільйонів гривень інвестицій 
державних коштів», — підкреслив 
заступник голови ЛОДА.

Натомість голова Пустомитів-
ської райдержадміністрації Ігор 
Чопко повідомив, що незговірли-
вому підприємцеві пропонували-
ся для обміну рівнозначні ділянки 
з хорошими умовами для вирощу-
вання полуниці, проте Петришин 
від них відмовився. 

У зв’язку з цим, на думку чи-
новника, виникають сумніви щодо 
намірів підприємця займатися за-
декларованим бізнесом. За слова-
ми Ігора Чопка, керівництво райо-
ну відтепер буде «контролювати», 
щоб на спірних ділянках дійсно 
була висаджена полуниця. 

Як доїхати на відпочинок

За останній рік у більшості укра-
їнців погіршилося матеріальне 

становище, причому все частіше 
населення схильне винити в цьому 
не попередню, а чинну владу. Це 
показало опитування, проведене 
компанією «Українське демокра-
тичне коло».

На погіршення свого матері-
ального становища за останні 12 
місяців вказали дві третини укра-
їнців (66,8%). Чверть опитаних 
(26,3%) відзначили, що їх достаток 
не змінився. В 5,9% матеріальна за-
безпеченість навіть покращилася. 

Як повідомляє прес-служба Ін-
ституту політики, кожній десятій 

українській родині (11,3%) не ви-
стачає грошей навіть на їжу. 43,9% 
домогосподарств мають кошти 
на харчі, проте купувати одяг або 
взуття їм уже складно.

Проблема росту цін хвилює 
абсолютну більшість населення 
України — 96%. 

Майже половина громадян 
(48,1%) вважають головним ви-
нуватцем росту цін як теперішню, 
так і попередню владу порівну. 
31,4% звинувачують в основному 
нинішню владу, 11,3% — попере-
дню. 5,8% дотримуються думки, 
що ріст цін — це об’єктивний на-
слідок світової кризи.
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МІСЬКА КАЗНА  

80% червневого 
бюджету Луцька піде 
на виплати освітянам

Міський голова Луцька Мико-
ла Романюк повідомив, що у 

червні доведеться знову брати по-
зики, щоб покрити всі гарантовані 
статті видатків. Із початку року вже 
отримано короткотермінові позики 
на суму 104,4 мільйона гривень, за-
лишок неповернутої заборгованості 
— 15 мільйонів.

Про фінанси Луцька за п’ять мі-
сяців на оперативній нараді допові-
дала начальник управління фінансів 
і бюджету Лілія Єлова. Вона повідо-
мила, що до бюджету міста надій-
шло доходів у сумі 256,3 мільйона 
при уточнених призначеннях 248,5 
мільйона, тобто 103,1%. Понад план 
одержано 7,7 мільйона. 

Найбільше коштів надходить із 
податку з доходів фізичних осіб — 
86,3 мільйона, плати за землю — 15,6 
тисячі, орендної плати — 1,2 мільйо-
на, місцевих податків і зборів — 1,6 
мільйона. Від підприємств кому-
нальної власності податку на прибу-
ток надійшло 178 тисяч гривень.

Зі слів Лілії Єлової, з бюджету 
міста проведено видатки в сумі 272,7 
мільйона при уточнених призначен-
нях 273,8 мільйона, тобто 99,6%.

Міський голова Микола Рома-
нюк звернувся до керівників струк-
турних підрозділів міської ради, 
розпорядників коштів із проханням 
правильно спланувати роботу впро-
довж червня, оскільки саме на цей 
місяць припадає значне фінансове 
навантаження через виплату осві-
тянам заробітної плати та відпус-
кних. На ці цілі з міської казни буде 
спрямовано 40 мільйонів гривень, 
що становить 81% усіх видатків за 
червень. 

Нагадаємо, що на початку року 
довелося призупинити фінансу-
вання низки програм, які були за-
плановані для втілення, адже борги 
Луцька перед банківськими устано-
вами сягають більше 200 мільйонів 
гривень. 

Україні повернуть гроші за 
закуплену протигрипозну 
вакцину
Окружний суд США визнав, що уряд Тимошенко 
купував вакцини за завищеними цінами. Україні 
повернуть 60 мільйонів доларів — потрійну компен-
сацію за завдані збитки. Суд виніс заочне рішення 
проти «Olden Group» (Орегон, США), зобов’язавши 
компанію виплатити Україні цю суму. Це потрійний 
обсяг коштів, які, за твердженням уряду України, були 
переплачені за вакцини.

Половина українців не 
відпочиватиме цього літа
Відпочити за кордоном мають намір лише 3% грома-
дян. Про це свідчать результати опитування Соціо-
логічної групи «Рейтинг». Водночас 17% опитаних 
українців планують цього літа відпочити на Чорному 
морі, 8% — на Азовському, 5% — у Карпатах, 2% — на 
Закарпатті. Також кожен шостий українець не буде 
відпочивати цього літа. 45% опитаних найулюблені-
шим місцем відпочинку назвали море, 22% — річку 
чи озеро, 14% — ліс, 7% — гори, 4% — інше. 8% не 
змогли визначитися. 

40%

ЕКОЛОГІЯ 

стільки роздрібного товарообігу в 
Україні перебуває в тіні. До таких 
висновків прийшло Мінекономроз-
витку й торгівлі, проаналізувавши 
дані офіційного товарообігу.

НАРОД ГОВОРИТЬ 

СТАНДАРТ?  

Володимирчани страждають від 
смороду з місцевої птахофабрики

Мешканці міста Володимир-
Волинський скаржаться на 

неприємний запах, який начебто 
йде від місцевої птахофабрики. 
Сморід особливо посилюється в 
жарку пору. 

Депутати міської ради разом 
із екологами побували на тери-
торії, де «Володимир-Волинська 
птахофабрика» захороняє відходи. 
З’ясувалося, що порушення сані-
тарних норм суттєві. Про це пише 
офіційний сайт ВО «Свобода». 

Керівник постійної комісії з 
питань охорони здоров’я, соціаль-
ного захисту населення й екології 
Ірина Мельник розповіла, що на 
місці захоронення відходів ви-
робництва виявили викопані рови 
шириною три-чотири метри та до-
вжиною 20-30 метрів, заповнені 
нутрощами курей, пір’ям і тушка-
ми дохлої птиці, які розкладаються 
та на які вже чекають тисячі ворон 
і десятки собак, аби розтягнути по 
навколишніх городах.

— Найстрашніше те, що те-
риторію цього гноєсховища не 
обгороджено, тож будь-хто може 
тут пересуватись. А якщо, скажі-
мо, людина випадково потрапить 
у цей рів, їй уже ніхто не зможе 
допомогти. Є ще й інше питання: 
чи не може вся ця нечисть потра-
пити у ґрунтові води та призвести 
до непоправних наслідків? Упев-
нений, що таких досліджень не 
робив ніхто, можливі екологічні 
наслідки ніхто не прораховував, — 
говорить депутат-«свободівець» 
Сергій Коба.

Для того, аби якнайшвидше 
усунути цю проблему, депутати 
подали звернення та запити до 
служб контролю, на які отримали 

відповіді, що не розв’язують про-
блему, а лише поверхово окреслю-
ють її наявність. 

— Протягом останніх п’яти 
років птахофабрики з’являються 
в Україні, як гриби після дощу. Ми 
не проти розвитку бізнесу чи під-
приємницької ініціативи, проте 
вона не має завдавати шкоди при-
роді та людям. Тож звертаємося 
до керівництва ВАТ «Володимир-
Волинська птахофабрика» з закли-
ком усвідомити, що гроші треба 
заробляти, проте слід із повагою 
ставитись і до природи, й до лю-
дей, які живуть поруч, — наголо-
сив пан Коба.

Редакція «Відомостей» спробу-
вали зв’язатися телефоном із ке-
рівництвом птахофабрики, проте, 
зі слів секретарки, керівник прав-
ління перебуває у відрядженні за 
кордоном, а з його заступників 
жодного на місці немає.

У своїй бідності українці 
звинувачують нинішню владу 

БЕЗПРЕЦЕДЕНТНО  

Львів відмовився від 
200 мільйонів гривень

На волинських прилавках 
підозрілими є квас, хліб та тістечка

Фахівці «Волиньстандартме-
трології» повідомляють, що 

за результатами проведених пере-
вірок продукти харчування, що 
реалізуються на прилавках волин-
ських магазинів, не відповідають 
вимогам якості. Зокрема, йдеться 
про хліб, квас, тістечка та газовану 
воду.

У випробувальному центрі 
протягом травня було проведено 
аналіз 170 зразків харчової продук-
ції на відповідність показникам, 
зазначеним у чинних нормативних 
документах. 7,8% перевірених про-
дуктів не відповідали вимогам.

У результаті проведених ла-
бораторних досліджень за орга-
нолептичними, фізико-хімічними 
показниками та показниками 
безпеки виявлено, що вимогам 
чинних нормативних документів 
не відповідало вісім зразків. Се-

ред них: хліб «Южний» черене-
вий (м’якушка волога на дотик, 
тобто завищена вологість); напій 
безалкогольний квас «Луцький» 
(невиражений смак і занижена 
кислотність); напій безалкоголь-
ний на смако-ароматичних до-
бавках зі смаком квасу (завищена 
масова концентрація сахарину); 
вода питна (завищені нітрати та 
жорсткість); какаовела молота та 
тістечко «Італіка» (завищена кіль-
кість мезофільних аеробних і 
факультативно-анаеробних мі-
кроорганізмів); вода мінеральна 
природна столова слабогазована 
«Липинська джерельна» (завище-
на масова частка діоксиду вугле-
цю). За результатами проведених 
досліджень усі замовники отри-
мали відповідні протоколи випро-
бувань щодо якості та безпечності 
наданої харчової продукції. 

Розпочався сезон відпусток. Окрім 
одвічного питання — куди по-
їхати, для волинян актуальне ще 
одне — чим доїхати. Особливо це 
стосується українського Півдня, де 
традиційно відпочиває більшість 
краян. Чи реально придбати квитки 
на відпочинок, дізнавалися «Відо-
мості». 

Дістатися Криму у розпал літа — 
завдання не з легких. Найпопулярні-
шим видом транспорту у південно-
му напрямку у волинян залишається 
потяг. Але дістати квитки на фір-
мовий «Ковель — Сімферополь» не 
так уже й просто. Хоча у літньому 
графіку руху «Укрзалізницею» пе-
редбачено 109 «південних» поїздів, 
і більшість із них — у кримському 
напрямку. Для забезпечення переве-
зень підготовлені та задіяні близько 

шести тисяч вагонів. В «Укрзалізни-
ці» запевняють, що цього вистачить. 
Можливо, комусь і вистачить, але не 
волинянам. 

Практика показала, що за 45 днів 
придбати квитки до Сімферополя 
практично неможливо: у кращому 
випадку ви отримаєте верхню по-
лицю плацкартного вагона. А де ді-
ваються місця у купейних вагонах? 
І чому, прийшовши до каси зазда-
легідь, практично неможливо при-
дбати квиток? Ситуацію ми попро-
сили прояснити начальника вокзалу 
станції Луцьк Наталію Бас. 

— У потяга «Ковель — Сімфе-
рополь» сімнадцять вагонів. Із них 
лише два-три — купейні. Решта — 
плацкарт. Із них декілька вагонів 
ми бронюємо для проїзду пільгових 
категорій. Зокрема, дітей-інвалідів, 
чорнобильців. З початку року пере-

везли у південному напрямку вже 
майже три з половиною тисячі дітей. 
Із них більшість — у літній період. 
Усього ж до кінця оздоровчого сезо-
ну ми плануємо перевезти цим потя-
гом на Південь України до двадцяти 
тисяч дітей. Зазначу, що ці місця за-
здалегідь заброньовані. Волинянам 
же хочу наголосити, що якщо квит-
ків немає за 45 днів, реально у прода-
жі вони можуть з’явитися за десять 
днів, а то й за три. Ми постійно «ви-
кидаємо» у продаж квитки. Так що 
панікувати не варто. До того ж ціл-
ком реально та зручно добиратись у 
Крим через Київ. Для цього можна 
придбати квиток на потяг «Ковель — 
Москва», а у Києві пересісти на сім-
феропольський. 

Наталія Миколаївна зазначила, 
що напружена ситуація у літній пе-
ріод виникає через те, що фірмовий 
«Ковель — Сімферополь» проходить 
через три області. Тому, крім воли-
нян, він довозить іще жителів Рів-
ненської та Хмельницької областей. 
Додаткового потяга з нашого регіо-
ну «вибити» неможливо, бо ж графік 
руху від Дніпропетровська до Сім-
ферополя дуже щільний — проти-
снутися в нього нереально. 

Крім залізничного транспорту, 
на Південь можна доїхати автобу-
сом. Перевізники у літній період ак-
тивізуються та наввипередки пропо-
нують свої послуги: дорога в обидва 
боки обійдеться від 400 до 450 гри-
вень. Одначе тут варто бути обачним 
і вибрати комфортабельний автобус 
із кондиціонером і зручними сидін-
нями. Адже їхати доведеться більше 
двадцяти годин. 

Легкої дороги та гарного відпо-
чинку!

Наталка СЛЮСАР

Тушки курей лежать 
неутилізованими  посеред поля 


