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Верховна Рада України дозволи-
ла жителям гуртожитків при-

ватизовувати свої помешкання. 
Варто зазначити, що 1 вересня за-
кінчилася дія мораторію на відчу-
ження гуртожитків, і балансоутри-
мувачі одержали право виселяти 
мешканців без рішень суду та при-
ватизовувати це житло. На сьогод-
ні у гуртожитках проживає майже 
чотири мільйони українців.

Парламент також продовжив 
дію мораторію на відселення жи-
телів гуртожитків, на які поширю-
ється чинність цього закону, та на 
відчуження гуртожитків до 2015 
року.

Рада уточнила, що привати-
зація житла в гуртожитках стосу-
ється всіх житлових приміщень — 
кімнат, блоків і секцій.

Крім того, парламент уточнив, 
що приватизація житла в гурто-
житках здійснюється його мешкан-

цями, які потребують соціального 
захисту, не мають іншого житла та 
законно проживають у гуртожит-
ку на підставах, визначених цим 
законом, більш ніж п’ять років.

Необхідність прийняття зако-
ну пов’язана зі складнощами реа-
лізації мешканцями гуртожитків 
наданого їм права приватизації 
житлових приміщень.

РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ 

Уряд скупить гречку, аби різко не 
впала ціна на неї

Аграрний фонд скуповуватиме 
гречку для запобігання па-

дінню цін на неї. Про це на прес-
конференції 8 вересня повідомив 
міністр аграрної політики та про-
довольства Микола Присяжнюк.

«Цього року виробництво 
гречки більше, ніж споживання. 
І Аграрний фонд скупить певну її 
кількість, аби не було різкого па-
діння ціни», — зазначив він.

За словами голови Мінагро-
проду, ціни на ринку гречки вже 
знижуються.

«На ринок почало надходити 
зерно нового врожаю. Ми очікує-
мо на понад 280 тисяч тонн. Цього 
буде цілком достатньо для задово-
лення внутрішніх потреб», — за-
значив Присяжнюк.

Нагадаємо, Міністерство 
аграрної політики та продоволь-
ства України прогнозує зниження 
цін на гречану крупу нового вро-
жаю до 12-14 грн./кг у роздріб.

Перший заступник Луцького 
міського голови Святослав Кравчук 
висловив своє невдоволення щодо 
роботи виконавчої служби у місті. 
На його думку, вона погано працює 
над стягненням заборгованості з 
оплати комунальних послуг. Такий 
висновок посадовець зробив, 
заслухавши звіт виконувача 
обов’язків начальника першого від-
ділу Державної виконавчої служби 
Луцького міського управління 
юстиції Оксани Чернацької.

Чиновниця перелічила низку 
проблем, які заважають службі стя-
гувати борги.

— Як правило, боржники пояс-
нюють, що вони ніде не працюють 
і майна, що належить їм на праві 
власності та на яке можна зверну-
ти стягнення, не мають, — зазначає 
пані Чернацька. — Якщо в квартирі 
і є майно, то воно, як правило, не-
ліквідне, непридатне до реалізації. 
Державна виконавча служба більше 
витратить на проведення виконав-
чих дій, аніж виручить від його ре-
алізації.

Крім цього, за словами Чер-
нацької, зазвичай боржники ніде 
не працюють, тож неможливо впро-
ваджувати стягнення з зарплат. А з 
соціальної допомоги, яка виплачу-
ється по безробіттю, стягнення не 
проводиться. Також проблемою для 
працівників виконавчої служби є 
відсутність у протоколах необхід-
них особистих даних боржників. 
Зокрема, відсутність індивідуаль-
ного податкового коду не дозволяє 
державним виконавцям здійснити 
стягнення з тої чи іншої особи, не 
порушуючи законодавство.

На це обурився Святослав Крав-
чук, мовляв, чому досі нікому не 

зробили зауваження щодо непра-
вильності складання протоколів. 
Крім того, проблеми, озвучені пред-
ставницею виконавчої служби міста, 
він назвав неактуальними.

— На сьогодні боржників по 
«Луцьктеплу», які мають борг біль-
ше 20 тисяч, — 235 квартир. Сума 
боргу — 4 мільйони 114 тисяч гри-
вень. Причому ніхто з них не під-
писав договір на реструктуризацію 
боргу, — резонував перший заступ-
ник мера та зауважив, що серед меш-
канців цих 235 квартир, вочевидь, є 
й такі, котрі спроможні платити за 
комунальні послуги: — Мене ціка-
вить питання: яким чином ці люди 
досягли 20 тисяч заборгованості? 
Це ж треба два роки не платити. І за 
цей час із них нічого не можна було 
стягнути? Та якщо люди бачать, що 

немає виконавчої служби, що вона 
не працює, то, відповідно, вони й не 
платять. А для чого платити?

Перший заступник міського 
голови каже, що якщо виконавча 
служба й надалі так працюватиме, 
то ніякого результату від складання  
протоколів муніципалами та ЖЕ-
Ківцями не буде.

— Я вважаю, що на сьогодні 
робота виконавчої служби зі стяг-
нення заборгованості за житлово-
комунальні послуги та боргів із 
адмінкомісій є незадовільною, 
— сказав Кравчук і звернувся до 
виконавців: — Робіть, будь ласка, 
висновки. Інакше будемо просити 
керівництво області, аби вони роби-
ли висновки стосовно тих співробіт-
ників служби, які працюють у місті.

Ольга УРИНА
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ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ  

Луцьк розраховує на гроші європейських банків

Заступник Луцького міського го-
лови Василь Байцим узяв участь 

у другому круглому столі проекту 
USAID «Реформа міського теплоза-
безпечення в Україні» (РМТ). Про це 
повідомляє сайт Луцької міськради. 
Було презентовано результати про-
цесу першого етапу Муніципально-

го енергетичного плану (МЕП) у 21 
місті України й окреслено цілі друго-
го круглого столу в рамках проекту 
USAID. «У нас також тривають робо-
ти з впровадження Муніципального 
енергетичного плану, і ми розрахову-
ємо на кредит і грант Європейського 
банку реконструкції та розвитку. До 

прикладу, Львів уже отримав близько 
20 мільйонів гривень на ці цілі. Зараз 
найактуальнішим є пошук інвести-
ційних ресурсів для проектів і за-
ходів, які затверджені сесією міської 
ради та прописані у Муніципальному 
енергетичному плані Луцька», — за-
значив Василь Байцим.

НАУКА 

Перший навчальний тиждень у волинських школярів 
був голодним

Якими видалися перші два тижні 
навчання у школах області, гово-

рили днями на селекторній нараді. 
Головний санітарний лікар об-

ласті Наталія Янко повідомила, що 
на Волині, на відміну від інших об-
ластей, відсутні аварійні заклади, які 
б використовувалися під навчальні 
приміщення. Але є школи, які не 
забезпечили матеріально-технічну 
базу до першого вересня. Їх шість. 
У Ковельському районі не готові 
два харчоблоки, в Ківерцівському — 
один, у Володимир-Волинському — 
один спортзал. У Луцькому районі  
не готові приймати учнів спортзали 
в селах Лище та Чаруків. До слова, у 
спортзалі Лищенської школи згнила 
підлога, а в Чаруківській вийшов із 
ладу водонасос, тож проточної води 
там немає. 

Не останнє місце у профілакти-
ці захворювань серед учнів посідає 
гаряче харчування. За статистикою, 
хвороби органів травлення займа-
ють третє місце за поширенням 
серед школярів після захворювань 
ендокринної та дихальної систем. 
Проте, навіть знаючи ці невтішні 
цифри, директори не всіх волин-
ських шкіл поспішають навести лад 
із їдальнями. 

139 шкіл І-ІІ ступенів і 11 освітніх 
закладів І-ІІІ ступенів замість їдалень 

мають лише буфети, де, звісно, жод-
них перших страв і гарнірів ніхто не 
готує. Діти отримують булочку, чай, 
фасований сік і печиво. 

Гаряче харчування організува-
ли з другого вересня практично всі 
школи, крім 15 закладів Луцького, 
Ковельського, Ківерцівського, Го-
рохівського районів. У них їдальні 
почали працювати з запізненням. 
Школярі Чарукова почали харчува-
тися гарячим із дев’ятого вересня в 
зв’язку з тим, що поламався електро-
насос. Через незавершений ремонт 
водонапірної башти обходитися без 
повноцінного обіду довелось учням 
Журавичівської школи. 

Окремі школи не годували дітей 
з вини постачальників продуктів, які 
невчасно завезли їх до закладів. Це 
стосується шкіл сіл Луцького райо-
ну: Смолигова, Хорохорина, Воюти-
на. В окремих школах Горохівського 
району реєструвався обмежений 
асортимент продуктів, представле-
них на харчоблоці. Зокрема, 5 верес-
ня дітей годували лише гарніром без 
м’яса та риби. 

Як переконують в обласній СЕС, 
недоліки абсолютно у всіх школах 
ліквідовано. Проте навіть на цьому 
шкільні проблеми не вичерпуються. 
Коштів, які передбачають на хар-
чування, недостатньо для енерге-

тичного та вітамінізованого меню. 
За словами начальника обласного 
управління освіти Михайла Попо-
вича, середня вартість харчування 
по області становить 3,7 гривні. 

— Це середній показник. У Ста-
ровижівському районі, наприклад, 
на одну дитину витрачається 1,3 
гривні. У Володимир-Волинському 
— дві з половиною. Це величезний 
відрив від інших шкіл. У сусідніх ра-
йонах витрачають набагато більше: в 
Рожищенському — чотири гривні, у 
Ратнівському — п’ять. 

Голова ОДА Борис Клімчук по-
обіцяв, що при формуванні бюдже-
ту на наступний рік сума коштів, 
виділених на харчування школярів, 
буде збільшена хоча б до чотирьох 
гривень у середньому по області. 

Ірина КОСТЮК

ОФІЦІЙНО 

Ціни на цигарки знову 
підскочать
Народний депутат від Компартії Євген Царьков 
заявив, що розмір акцизної ставки на тютюнові ви-
роби впродовж наступного року повинен збіль-
шитися на 100%. Депутат повідомив, що минулого 
року з України було вивезено сімдесят мільярдів 
штук сигарет. «Виникає занепокоєння, що трансна-
ціональні тютюнові компанії використовують нашу 
країну в якості «бананової республіки» з дешевими 
робочою силою та виробництвом», — зауважив 
комуніст Царьков. 

У Луганську за картоплю 
можна купити квартиру
Купуючи квартиру в кредит, у Луганську можна буде 
розраховуватися не тільки грошима. «Один із до-
слідів, який ми хочемо перейняти, — досвід Білгород-
ської області Росії. Там у людини, яка взяла в кредит 
індивідуальне житло, є можливість розраховуватися 
не тільки грошима, а й сільгосппродукцією, яку вона 
зможе виростити на своїй ділянці», — заявила на-
чальниця головного управління економіки Луганської 
ОДА Світлана Дроботенко, пише газета «Сегодня».

70%
наразі стільки українців із почат-
ку 2011 року відвідали Крим. За 
словами заступника голови Ради 
міністрів АРК Георгія Псарьова, за-
гальний турпотік у 2010 році склав 
шість мільйонів людей.

Аграрне підприємство не сплатило 
податків майже на три мільйони 

Керівник акціонерного товари-
ства, що працює на аграрному 

ринку Волині не один рік, шляхом 
укладання угод із фіктивними фір-
мами лише протягом одного року 
господарювання ухилився від 
сплати 2,7 мільйона гривень ПДВ і 
податку на прибуток. Такий висно-
вок фахівців податкової інспекції, 
на території обслуговування якої 
здійснює діяльність акціонерне 
товариство, став підставою для 
докладнішого вивчення його гос-
подарської діяльності, повідомляє 
управління податкової міліції ДПА 
у Волинській області.

Як повідомив перший заступ-
ник голови ДПА в області, на-
чальник управління податкової 
міліції генерал-майор Степан Бо-
гля, схема, яку використали для 
ухилення від сплати податків у 
цьому підприємстві, — типова для 
низки представників волинського 
бізнесу. 

— Назви семи сумнівних фірм, 
які «обслуговували» формування 
фіктивних валових витрат і подат-

кового кредиту цим акціонерним 
товариством, у переліку ділових 
партнерів волинських підприємств 
трапляються досить часто. Про-
те, як правило, мета таких ділових 
стосунків — несплата податків, 
— розповів керівник волинської 
податкової міліції. — Лише цього 
року на Волині порушено кілька 
кримінальних справ щодо поса-
довців підприємств, які в минуло-
му скористалися «послугами» цих 
фіктивних підприємств задля еко-
номії на податках. Не став винят-
ком і викритий нами факт «ділової 
співпраці» з цими сумнівними 
фірмами керівника акціонерного 
товариства.

Як результат, збитки в сумі 2,7 
мільйона гривень, нанесені державі  
від несплати ПДВ і податку на при-
буток, стали достатнім аргументом 
для порушення відносно голови 
правління ЗАТу кримінальної спра-
ви за фактом умисного ухилення 
від сплати податків у особливо 
великих розмірах. Наразі триває 
слідство.

У Луцькраді незадоволені роботою 
виконавчої служби міста

МОРАТОРІЙ ПРОДОВЖЕНО 

Верховна Рада дозволила 
приватизовувати гуртожитки


