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До кінця року в Луцьку прикордон-
ники святкуватимуть новосілля — у 
грудні заплановано здати 45 квар-
тир службового житла. На території 
військової частини, де розміщений 
Луцький прикордонний загін, три-
ває реконструкція колишніх гусар-
ських казарм. У триповерховому 
приміщенні XVIII століття добротні 
кімнати з чотириметровою стелею 
перетворюють на сучасні квартири. 
Комфорт будівельники гарантують: 
як то кажуть, вселяйся і живи. При 
цьому середня вартість одного ква-
дратного метра тут не перевищить 
3500-3600 гривень, тоді як на ринку 
нерухомості Луцька ціна «квадрата» 
житлоплощі стартує з шести тисяч. 
Загалом на реконструкцію казарми 
виділили понад дев’ять мільйонів 
гривень. Оглянути хід робіт, які вже 
вийшли на фінішну пряму, приїхав 
голова Державної прикордонної 
служби України, генерал армії Ми-
кола Литвин. 

— По всьому кордону йде за-
раз будівництво: де завершується, 
де тільки починається. Сьогодні в 
Луцькому загоні говоримо про будів-
ництво житла, — зауважив Микола 
Литвин. — Виконання робіт оцінюю 
на «відмінно», в графіки вкладає-
мося. І голова ОДА Борис Клімчук, 
і мер Микола Романюк надають ак-
тивну допомогу: при виділенні зем-
лі, при підготовці проектів. 

Реконструювати казарму почали 
минулого року. Переможцем торгів 
визнано столичне товариство «Київ-
Інстал». Протягом 2010-го встигли 
скоригувати розроблену раніше 
проектно-кошторисну документа-

цію, а також повністю замінити по-
крівлю, дерев’яні вікна на метало-
пластикові, влаштувати вентиляцію. 
За словами виконроба Володимира 
Березовського, частково провели 
перепланування кімнат і коридорів 
та почепили підвісні стелі. 

Сьогодні на об’єкті від підрядної 
організації ТОВ «Київ-Інстал» пра-
цюють 25 будівельників. Перша чер-
га робіт готова на 90%, друга і третя 
— на 25%. 

— Тут проживатимуть хлопці 
й дівчата з навколишніх сіл, район-
них центрів, тому що у нас терито-
ріальний принцип комплектування: 
відмовилися від того, щоб набирати 
на службу з інших регіонів, — додав 
Микола Литвин. — Службовці ма-
тимуть добрі робочі місця й одно-
часно будуть захищені в соціально-
му й правовому плані. Квадратний 
метр житла коштуватиме 3500-3600 
гривень. І врахуйте, що фактично це 
буде елітне житло — з високими сте-
лями, міцними стінами.

— Це цифра, за яку я сказав 
компліменти для служби Миколи 
Михайловича, — прокоментував 
голова облдержадміністрації Борис 
Клімчук. — Ми цю цифру з місь-
ким головою Миколою Романюком 
запам’ятали. Можливо, у містечку 
авіаторів казарми не треба буде зно-
сити, а йти шляхом прикордонників 
і робити класну й недорогу рекон-
струкцію. Це мерії вирішувати, коли 
вже прийдуть документи.

Керівник області мав на увазі 
землі колишньої військової части-
ни А-3186, які, згідно з дорученням 

Прем’єр-міністра, мають перейти у 
комунальну власність Луцька. Від-
повідну резолюцію Микола Азаров 
дав міністру оборони Михайлу Єже-
лю. «Це земельна ділянка площею 
10 гектарів, де в майбутньому по-
винен з’явитися новий мікрорайон 
на п’ять-шість тисяч населення», — 
уточнив Борис Петрович.

Принагідно луцькі прикордон-
ники домовлялися з головою ДПСУ 
про капітальний ремонт фасаду шта-
бу загону. Ця будівля, як і казарма, 
зведена у XVIII столітті. Час, погодні 
умови та грибок добряче попсували 
«обличчя» штабу. Кошторис «косме-
тичних процедур» складає 700 тисяч 
гривень.

Крім того, неподалік Луцького 
прикордонного загону триває зве-
дення цілого житлового комплексу 
— у відповідності до договору від 
20 червня 2006 між департаментом 
забезпечення Адміністрації ДПСУ 
та генпідрядною організацією ПАТ 
«Луцьксантехмонтаж №536». Тут 
для охоронців кордону мають виді-
лити близько 120 квартир. 

Протягом 2009-2010 років за 
рахунок забудови цієї земельної ді-
лянки Державною прикордонною 
службою України отримано 22 квар-
тири. У серпні цього року розпоча-
лися будівельно-монтажні роботи у 
ще одному будинку на 108 квартир, 
який планують завершити в 3-му 
кварталі 2012-го. У цій багатоповер-
хівці забудовник має безкоштовно 
передати Держприкордонслужбі ще 
орієнтовно 13-14 квартир.

Ольга ЮЗЕПЧУК 

Відомості.UA

№ 41 (576)

6 - 12 жовтня 2011 року

http://vidomosti-ua.com/

Події

Зарплату шахтарям підвищать 
на 20%
Для фінансового забезпечення виплати заробітної 
плати шахтарям із урахуванням її підвищення на 20% 
у проекті Державного бюджету України на 2012 рік 
передбачено 6,8 млрд. грн. Окрім того, 0,3 млрд. грн. 
планується спрямувати на фінансування заходів із 
охорони праці та техніки безпеки в шахтах, що у 2,3 
разу більше, ніж цьогоріч, інформує прес-служба 
Мінфіну. Ще 1,3 млрд. грн. виділять на фінансування 
заходів із ліквідації збиткових підприємств вугільної 
промисловості.

МОЗ обіцяє забезпечити всі 
регіони екстреною допомогою
Наступного року кожен регіон отримає з бюджету 
по 200 мільйонів гривень на забезпечення екстреної 
медичної допомоги. Про це повідомила заступник 
міністра МОЗ Раїса Моїсеєнко під час круглого столу. За її 
словами, гроші отримають усі регіони без винятку. Вона 
також зазначила, що в першу чергу цього потребують 
люди похилого віку, ветерани. До слова, лише близько 
30% ветеранів отримують екстрену допомогу. Осо-
бливо складна ситуація з цим у селах, підкреслила пані 
Моїсеєнко.

55
стільки відсотків молоді 
в світі вважають Інтернет 
найважливішою для людини 
потребою нарівні з пові-
трям, водою, їжею і житлом, 
свідчать результати дослі-
дження компанії «Cisco».

РЕЗОНАНС  

Микола Литвин з керівниками краю

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

90% українців отримують пенсію 
в обсязі 1000 гривень

В Україні 90 відсотків пенсіоне-
рів отримують пенсію в межах 

1000 гривень. Про це повідомила 
завідувачка відділу досліджень 
рівня життя населення Інституту 
демографії та соціальних дослі-
джень НАН України Людмила Че-
ренько.

Вона також зазначила, що дея-
ким пенсіонерам допомагають діти 
та родичі. «Не обов’язково вони 
живуть тільки на ці 1000 гривень», 
— зауважила Черенько.

Демограф додала, що в регіо-
нах із високими цінами на основні 
продовольчі товари пенсіонери, 
які живуть на мінімальну пенсію, 
практично мають у 1,5-2 рази ниж-
чу купівельну спроможність, аніж 
пенсіонери з регіонів із нижчими 
цінами. До речі, 1 жовтня набула 
чинності пенсійна реформа.

У луцьких прикордонників можна повчитися 
робити з казарм сучасні квартири

ПОГОДА 

У західних областях 6 жов-
тня змінна хмарність, без опа-
дів. Температура повітря вночі 
+10...+15°C, вдень +17...+20°C. 7 
жовтня хмарно з прояснення-
ми, без істотних опадів. Уночі 
+13...+15°C, вдень +14...+20°C. 
8 жовтня змінна хмарність, не-
великий дощ. Температура вночі 
+9...+12°C, вдень +12...+14°C. 

У північних регіонах 6 жов-
тня хмарно, сухо. Нічна темпера-
тура +7...+12°C, денна +12...+15°C. 
7 жовтня хмарно з прояснення-
ми, без опадів. Уночі +11...+13°C, 
вдень +20...+23°C. 8 жовтня 
змінна хмарність, можливий не-
великий дощ. Температура вночі 
+11...+16°C, вдень +11...+16°C. 

У Києві 6 жовтня похмуро, 
без опадів. Температура вно-
чі +9...+15°C, вдень +17...+20°C. 
7 жовтня переважно ясно, 
сухо. Вночі +13…+15°C, вдень 
+20...+24°C. 8 жовтня змінна 

хмарність, невеликий дощ. Ніч-
на температура повітря стано-
витиме +12…+17°C, денна сягне 
+11...+16°C.

У східних регіонах 6 жов-
тня хмарно з проясненнями, 
сухо. Вночі +12...+16°C, вдень 
+16…+20°C. 7 жовтня переважно 
сонячно, дощу не передбачається. 
Нічна температура становитиме 
+8...+11°C, денна +17...+21°C. 8 
жовтня змінна хмарність, опадів 
не очікується. Температура вночі 
+11...+14°C, вдень +19...+23°C.

У південних областях 6 
жовтня змінна хмарність, опа-
ди не очікуються. Температу-
ра повітря вночі становитиме 
+16...+19°C, вдень +21...+24°C. 7 
жовтня сонячно, без дощу. Вночі 
+13...+16°C, вдень +21...+24°C. 8 
жовтня змінна хмарність, опади 
не очікуються. Нічна температура 
становитиме +16...+19°C, денна 
+20...+23°C. 

За місце на кладовищі у лучанки 
вимагали хабар?

У Волинській області праців-
ники управління Державної 

служби боротьби з економічною 
злочинністю викрили директора 
одного з комунальних підприємств 
і майстра з благоустрою цього ж 
підприємства. Вони вимагали й 
отримали 1,3 тисячі доларів США 
хабара від жительки міста Луцька 
за виділення їй двох місць на цен-
тральній алеї кладовища для по-
ховання родичів. Прокуратурою 
порушено кримінальну справу за 
ознаками злочину, передбаченого 
ч.3 ст.368 (одержання хабара) Кри-
мінального кодексу України.

Нагадаємо, за повідомленням 
прес-служби ВО «Свобода», 28 
вересня, приблизно о пів на сьо-
му вечора, після закінчення ро-
бочого дня в кабінет до директо-
ра КП «Луцький спеціалізований 
комбінат комунально-побутового 
обслуговування», депутата Во-
линської обласної ради від Всеу-
країнського об’єднання «Свобода» 
Олександра Вікторова, увірвалися 
невідомі в масках, одягли на нього 
кайданки та вивезли в невідомому 
напрямку.

За повідомленням прес-
служби, при цьому нападники 
пошкодили вхідні двері кабінету 
Вікторова, фактично зламавши 
їх, проникаючи у приміщення. У 
партії стверджують, що депутату 
не надали можливості повідомити 
про інцидент. Факти свідчать про 
те, що дії, які відбувалися тут і на-
далі, були вчинені з брутальними 
порушеннями прав людини та гро-
мадянина й елементарних норм 
чинного законодавства України, 
стверджує «Свобода». 

Про те, що сталося, рідні та 

колеги по партії Олександра Ві-
кторова дізналися з телефонного 
дзвінка від працівників спецкомбі-
нату. Встановити з ним зв’язок не 
вдалося, бо телефон депутата ви-
явився вимкненим. Прибувши на 
місце події, депутати Волинської 
обласної та Луцької міської рад від 
ВО «Свобода» застали в робочому 
кабінеті Вікторова групу людей, 
які заявили, що вони нібито є спів-
робітниками відділу Держслужби 
по боротьбі з економічними зло-
чинами і проводять тут слідчі дії. З 
кабінету директора-свободівця ви-
лучено документи та комп’ютерну 
техніку, якою він користувався.

Усі спроби однопартійців вста-
новити місцеперебування депутата 
виявилися безуспішними. Жодної 
інформації про його затримання 
ні в Луцькому міськвідділі міліції, 
ні в УМВС України у Волинській 
області, ні в прокуратурах міста й 
області депутатам не надали. Досі 
місцезнаходження Вікторова не-
відоме.

У грудні в цій реконструйованій казармі вже житимуть прикордонники

ДЛЯ КОГО БІЗНЕС?  

Селян змусять колоти свиней у спеціальних 
кооперативах

Кабмін збирається заборонити 
українцям самостійно різати по-

росят на особистих подвір’ях. Для 
забою тварин потрібно буде зверта-
тися в спеціальні кооперативи. Про 
це заявив на минулому тижні міністр 
аграрної політики та продовольства 
Микола Присяжнюк. За словами чи-
новника, нововведення почнуть дія-
ти з 2015 року, але волинські ветери-
нари вже припускають, що йдеться 
про ближчі терміни. 

— Заборона колоти свиней на 
власному подвір’ї — це вимога Світо-
вої організації торгівлі, членом якої 
є Україна. Ми маємо зобов’язання з 
2015 року припинити забій худоби 
на подвір’ях, — повідомив міністр 
агрополітики.

Урядовець одразу уточнив, що 
такі зміни торкнуться лише тих, хто 
займається продажем і заготівлею 
м’яса. Селяни ж, які вирощують по-
росят для власного споживання, а не 
для реалізації, і далі зможуть різати 
їх на власному подвір’ї, мовляв, тут 
ніяк не простежиш, хто і коли ко-
лотиме свиню. Але ж є такі, які ви-
рощують і не лише для себе, а й для 
когось — це чи не єдиний спосіб за-
робітку. Як бути їм? Запитань біль-
ше, ніж відповідей.

Головний ветеринарний лікар 
Волині Богдан Лозинський розпо-
вів, що припинити забій свиней, 
м’ясо яких ітиме на реалізацію, на-
родні депутати пропонували ще в 
2009 році. Тоді йшлося про те, аби 
з 1 січня 2010 року забій свиней на 
подвір’ях був заборонений. У пер-
шому кварталі 2009 року, знаючи 
про ініціативу урядовців щодо забо-
рони на подвірний забій, управлін-
ням ветмедицини було розіслано по 
районах інформацію про те, щоб із 
прийняттям постанови кожен район 
мав хоча б по одній бійні. Однак на-

родні депутати тоді відтермінували 
рішення начебто до 2015 року, і по-
треби як такої в організації боєнь не 
було. 

— Якщо треба буде, то ми орга-
нізуємо хоча б по одній бійні в кож-
ному районі, тут немає проблеми. Це 
робиться задля того, щоб споживач 
свинини мав більше гарантій, що в 
магазинах він купує м’ясо, отримане 
від свиней, яких закололи спеціаліс-
ти, дотримавшись усіх санітарних 
вимог. Як ветеринар я лише за таке 
нововведення, — наголосив пан Ло-
зинський. 

Чиновники підтримують кабмі-
нівські витівки, вкотре забуваючи, 
що все впирається в матеріальний 
ресурс. Спеціальних кооперативів 
ще немає, і навряд чи вони будуть 
створені у кожному населеному 
пункті. Невідомо, скільки створять 
таких забійних цехів, а везти свиню 
за сорок кілометрів до районного 
центру, попри всі урядові вигадки, 
селяни не будуть. Незрозуміла ситу-
ація поки і з вартістю послуг забій-
ника. Тарифи на послуги цих коопе-
ративів іще не визначені, а з такими 
новаціями не встигнеш і оком миг-
нути, як вартість свинини зросте.

Ірина КОСТЮК


