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Перший тиждень опалювального 
сезону в обласному центрі свідчить 
про одне: комунальники виявилися 
до нього неготовими. Лише в остан-
ні кілька днів без тепла залишилися 
майже два десятки багатоповер-
хових будинків, а до деяких тепло 
навіть не почали подавати.

Через прорив магістральної ме-
режі в районі загальноосвітньої шко-
ли №5 у Луцьку без тепла лишився 
цілий житловий масив. У один день 
батареї стали холодними у сімнад-
цяти будинках. Волинські еменес-
ники повідомили, що без тепла по-
терпають лучани, які мешкають на 
проспекті Грушевського, 4, 4а, 6, 6а, 
8, 10, 12; проспекті Перемоги, 1а, 5, 7, 
13, 26; на вулиці Генерала Шухевича, 
1, 2, 3, 4, а також на Саперів, 10.

Окрім того, без води через про-
рив центрального водогону сиділи 
жителі проспекту Грушевського, а 
також вулиць Привокзальної, Стрі-
лецької, Гулака-Артемовського.

Заступник директора ДКП 
«Луцьктепло» Дмитро Дубняк по-
яснює, що аварію спричинила стара 
труба. 

Крім того, без опалення потер-
пають і жителі мікрорайону ДПЗ. 
Мережею «Facebook» одна з мешка-
нок будинку номер 1, що по вулиці 
Даньшина, поширила інформацію 
зі скаргою на працівників ЖЕКу та 
«Луцьктепло», мовляв, у квартирі 
холодно, а комунальники вину пере-
кладають із одних плечей на інші.

«Тепло так і не подали. Кажуть, 
у підвалі будинку бомжі вкрали 

вентилі. ЖКП №2 та «Луцьктепло» 
кивають одне на одного. Мешканці 
160 квартир тим часом мерзнуть. 
Батареї холодні. Будинок до зими не 
готовий жодним чином. ЖКП цього 
не визнає. У квартирі температу-
ра повітря вище за +10 градусів не 
піднімається. Через низьку темпе-
ратуру хворіють діти», — пише пані 
Світлана на своїй сторінці у соцме-
режі. 

Дмитро Дубняк каже, що меш-
канці Даньшина, 1 страждають від 

холоду, бо з підвалу будинку було 
викрадено 60 вентилів. Їх повинні 
були б замінити працівники луцько-
го житлово-комунального господар-
ства, проте з якоїсь причини вони 
цього не роблять. А ціна питання 
смішна — дві тисячі гривень.

До слова, за офіційною інформа-
цією Міністерства ЖКГ, загалом по 
Україні працює 92% котелень, тепло 
подається у 83% житлових будинків, 
93% навчальних закладів і 96% ліка-
рень.
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Події

Стадіон у Польщі небезпечний 
для глядачів Євро-2012
У Вроцлаві спортивна арена, на якій повинні відбути-
ся матчі Євро-2012, поки що не відповідає вимогам 
безпеки. Про це повідомив прес-секретар коменданта 
поліції у Нижньосілезькому воєводстві Польщі Павел 
Петриковський. Наразі на стадіоні не можна прово-
дити футбольні матчі. «Стадіон не відповідає вимогам 
щодо ідентифікації вболівальників, немає моніторин-
гу, не розмежовано місця для місцевих і приїжджих 
фанів», — сказав пан Петриковський.

Ціна на газ може ще зрости 
Віктор Янукович допускає підвищення тарифів на газ у 
разі, якщо Україні не вдасться домовитися з Росією про 
прийнятну ціну на газ, який звідти постачається. Про це 
сказано в інтерв’ю Януковича інформаційному агентству 
«Bloomberg» 17 жовтня. «Все, чого ми хочемо, — це 
середня європейська ціна на імпортований газ. Якщо 
ми її не доб’ємося, нам доведеться підняти внутрішні 
ціни», — сказав Янукович в інтерв’ю західним представ-
никам преси. Нагадаємо, російський газовий монополіст 
компанія «Газпром» виключає досягнення компромісу з 
Україною щодо перегляду газових угод до листопада.
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на стільки тисяч осіб (на 
0,004%) у серпні поточного 
року скоротилася чисель-
ність населення України 
порівняно з липнем і на 1 
вересня 2011 року станови-
ла 45 млн. 668 тис. 28 осіб.

У держслужбовців 
забрали преміальні

У 2012 році державні службовці 
можуть залишитися без премі-

альних, пишуть «Коментарі». За сло-
вами джерела, в нинішньому про-
екті бюджету не передбачені кошти 
на преміювання державних служ-
бовців. Це означає, що вони будуть 
працювати тільки за зарплату.

У той же час, за словами джере-
ла, зараз держслужбовці намагають-
ся лобіювати зміни, щоб все ж отри-
мати кошти на премії в наступному 
році.

Нагадаємо, 14 вересня Прем’єр-
міністр Микола Азаров презентував 
проект держбюджету на 2012 рік, 
згідно з яким ріст економіки про-
гнозується на рівні 5,5%, а рівень ін-
фляції — 7,9%.

ОБГОВОРЕННЮ НЕ ПІДЛЯГАЄ 

СПІВПРАЦЯ 

Польські інвестори зацікавилися 
волинськими цукроварнями

За сприяння Волинської ОДА 
розпочалися переговори між 

уповноваженими особами АТ 
«Державна цукрова спілка в Тору-
ні» та Горохівського і Володимир-
Волинського цукрових заводів 
щодо значних інвестицій в основні 
фонди цих підприємств.

АТ «Державна цукрова спілка в 
Торуні» займається виробництвом 
і продажем цукру. Протягом року 
воно продукує близько 600 тисяч 
тонн солодкого продукту, з огля-
ду на що є найбільшим підпри-
ємством цукрової галузі Польщі 
(40% національного ринку) та 
найбільшим виробником у регіоні 
Центральної і Східної Європи.

Директор департаменту розви-
тку та стратегії Бартош Пенчков-
ські повідомив, що у планах спіл-
ки — приріст виробництва цукру 
принаймні на третину протягом 
найближчих двох років. Проведе-
ний поляками аналіз визнав Во-
линську область одним із регіонів 
України, що найшвидше розвива-
ється та має оптимальні показни-
ки для розвитку цієї галузі. Тож 
нині зарубіжне товариство шукає 
на Волині партнерів для бізнесу, 
пропонує значні капітальні інвес-
тиції у виробництво цукру, а та-
кож у сільськогосподарські угіддя 
(оренда ґрунтів для вирощування 
сировини).

ПРОБЛЕМА 

Миючі засоби, що містять фосфати, заборонять 
ввозити в Україну

Міністерство екології та природ-
них ресурсів готує законопро-

ект про заборону ввезення в Україну 
побутових миючих засобів, що міс-
тять фосфати. Про це повідомив гла-
ва відомства Микола Злочевський. 
«Жодна очисна споруда водоканалів 
по всій країні не здатна видаляти ці 
фосфати», — підкреслив міністр.

Проблема фосфатів у побутовій 
хімії, які потім потрапляють в очис-
ні споруди, для нашої країни не нова. 
Ще у вересні 2008-го у Верховній 
Раді було зареєстровано постанову 
про розроблення Загальнодержав-
ної програми щодо зменшення та 
поступового припинення викорис-
тання в Україні миючих засобів на 
основі фосфатів. Автор документа 
депутат Ігор Лисов акцентував увагу 
на тому, що «більшість миючих засо-
бів, які реалізуються на споживчому 
ринку України (а їх обсяг складає 
350-450 тисяч тонн на рік), містять 
максимальну кількість фосфатних 
сполук. «За даними експертів, близь-

ко 60% загального фосфору, що міс-
титься у миючих засобах на основі 
фосфатів, потрапляє з каналізацій-
ними стічними водами у водойми. 
Це викликає інтенсивне розмно-
ження синьо-зелених водоростей, 
що зумовлює різке зниження вмісту 
розчиненого кисню, що, в свою чер-
гу, сприяє підвищенню евтрофікації 
(цвітіння) водоймищ, призводить до 
мору риби та «відмирання водойм», 
— наголошується у пояснювальній 
записці до документа.

Відкритим залишається питання 
про експертне дослідження ринку 
миючих засобів в Україні. В основно-
му цей ринок ділиться між інозем-
ними виробниками (P&G, «Henkel», 
«Johnson», «Benckiser», «Unilever», 
«Amway»), що покривають своєю 
продукцією 75% вітчизняного ринку 
миючих засобів. Водночас низка екс-
пертів стверджує, що практично всі 
найбільші гравці мають виробничу 
базу в Україні. У такому разі обме-
ження імпорту навряд чи зіграє іс-

тотну роль у вирішенні проблеми. 
Якщо ж таки передбачувати об-

сяги додаткових надходжень до бю-
джету в результаті встановлення 
мит на миючі фосфатовмісні засоби, 
то допоможуть дані Держстату. Згід-
но з ними, тільки за перше півріччя 
2011 року Україна імпортувала мила 
і миючих засобів на 203 мільйони 
доларів проти 153 млн. за аналогіч-
ний період 2010 року.

Опалювальний сезон у Луцьку 
почався з аварій

ПОГОДА 

У західних областях 20 жов-
тня змінна хмарність, можливий 
дощ. Температура повітря вно-
чі становитиме +4...+7°C, вдень 
+11...+14°C. 21 жовтня похму-
ро, без істотних опадів. Уночі 
+6...+9°C, вдень +8...+10°C. 22 
жовтня змінна хмарність, опа-
дів не передбачається. Темпера-
тура повітря вночі становитиме 
0...+4°C, вдень +6...+10°C. 

У північних регіонах 20 
жовтня переважно ясно, опади 
не очікуються. Нічна температу-
ра становитиме +1...+3°C, денна 
+9...+12°C. 21 жовтня похмуро, 
дощитиме. Температура повітря 
вночі +6...+8°C, вдень +8...+10°C. 
22 жовтня змінна хмарність, 
без опадів. Температура вночі 
+2...+5°C, вдень +6...+10°C. 

У Києві 20 жовтня соняч-
но, без опадів. Температура вно-
чі 0...+3°C, вдень +9...+13°C. 21 

жовтня хмарно, дощитиме. Вно-
чі +6…+8°C, вдень +9...+11°C. 22 
жовтня змінна хмарність, сухо. 
Нічна температура +2…+6°C, 
денна становитиме +7...+11°C.

У східних регіонах 20 жов-
тня хмарно, невеликий дощ. Вно-
чі +8...+10°C, вдень +11…+14°C. 
21 жовтня похмуро, без опадів. 
Нічна температура становити-
ме +7...+10°C, денна +12...+15°C. 
22 жовтня хмарно, незначний 
дощ. Температура вночі +7...+9°C, 
вдень +12...+14°C.

У південних областях 20 
жовтня похмуро, опади не очіку-
ються. Температура повітря вно-
чі становитиме +7...+9°C, вдень 
+10...+13°C. 21 жовтня хмарно з 
проясненнями, без дощу. Вночі 
+5...+8°C, вдень +13...+16°C. 22 
жовтня змінна хмарність, мож-
ливий дощ. Нічна температура 
+6...+10°C, денна +12...+15°C.

Конституційний Суд заборонив 
міліції затримувати за непокору

Конституційний Суд обмежив 
терміни затримання осіб під 

вартою без рішення суду до трьох 
діб і оголосив, що міліція не має 
права затримувати за виявлення 
непокори. Про це йдеться у рішен-
ні, яке оприлюднив голова КСУ 
Анатолій Головін за поданням 50 
народних депутатів, повідомляє 
Укрінформ.

Зокрема, КСУ постановив, що 
затримання осіб без вмотивова-
ного рішення суду в адміністра-
тивному процесі не може тривати 
довше, ніж затримання в кримі-
нальному процесі, та перевищува-
ти 72 години.

Тож затримання правопоруш-
ників до 10 діб є таким, що супер-
ечить вимогам Конституції. КСУ 
також не кваліфікував непокору як 
адміністративне правопорушення.

Нагадаємо, що таким чином 
КСУ визнав неконституційними 
положення ч.2 і ч.3 ст.263 Кодексу 
про адміністративні правопору-
шення щодо можливості затри-
мання осіб «на строк до 10 діб із 
санкції прокурора, якщо право-

порушники не мають документів, 
що посвідчують особу». Також КС 
визнав неконституційними по-
ложення абзацу Кодексу, згідно з 
яким міліції надається право за-
тримувати і тримати «осіб, які ви-
явили непокору законній вимозі 
працівників міліції, до розгляду 
справи судом, але не більше як на 
24 години».

КСУ рекомендував Верховній 
Раді привести положення Кодексу 
про адміністративні правопору-
шення у відповідність із цим рі-
шенням.

ФІНАНСИ 

ПІД ПРИЦІЛОМ 

З директором обласного 
військового ліцею хочуть 
розірвати контракт

Голова ОДА Борис Клімчук звер-
нувся з клопотанням до облас-

ної ради про розірвання контракту 
з директором Волинського облас-
ного ліцею з посиленою військово-
фізичною підготовкою Павлом 
Боснюком. 

Мотивацією керівництва ОДА 
є «системні грубі порушення нор-
мативних документів Міносвіти і 
науки України, ігнорування роз-
порядчих документів управління, 
недотримання етичних і мораль-
них норм при виконанні паном 
Боснюком службових обов’язків», 
про що вказано в клопотанні. 

Зокрема, в ОДА стверджують, 
що ліцеєм порушуються правила 
прийому, вимоги до річного оці-
нювання навчальних досягнень 

учнів, викликає занепокоєння й 
виховна робота. 

Боснюк відхилив частину зви-
нувачень на свою адресу та заявив, 
що звертатиметься до суду щодо їх 
спростування. Однозначного рі-
шення не змогли прийняти й депу-
тати на засіданні постійної комісії 
облради з питань духовності, релі-
гій, освіти й науки, культури, засо-
бів масової інформації. З дев’яти 
членів комісії були присутні вось-
меро. Четверо обранців виступили 
з пропозицією відхилити клопо-
тання голови ОДА та ретельніше 
вивчити ситуацію з ліцеєм. На-
томість решта проголосувала за 
підтримку проекту рішення про 
звільнення пана Боснюка. Жодна 
з прозицій не набрала необхідної 
кількості голосів, тому сесія роз-
гляне питання без рекомендацій 
профільної комісії.

ДОВІДКА  

Полковник Боснюк Павло Зінові-
йович очолює ліцей фактично з 
дня заснування — з липня 2000-
го. Учитель-методист, кандидат у 
майстри спорту з офіцерського 
багатоборства. Закінчив Курган-
ське вище військово-політичне 
авіаційне училище, Хмельницьку 
національну академію ДПС ім. Б. 
Хмельницького.


