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Події

У Львові видаватимуть візи 
«для шопінгу»
З 1 грудня Польське генконсульство у Львові вво-
дить новий тип шенгенських віз — «для шопінгу», 
повідомив генконсул Ярослав Дрозд. Він розповів, 
що перша така віза буде видаватися лише на сім 
днів, а друга й наступні — від року і більше. «Щоб 
отримати другу візу, потрібно принести іменний 
чек, який засвідчує, що попереднього разу ви 
щось придбали», — зауважив генконсул. Але таку 
візу можуть отримати лише мешканці прикордон-
них областей — Львівської й Волинської.

Молодіжні організації Луцька 
об’єднались 
Молодіжні лідери Луцька об’єднали свої зусилля для 
покращення діяльності молоді міста. П’ять громад-
ських організацій уклали договір про створення 
добровільного союзу «Молодіжна Платформа». Голова 
ГО «Квартира FM» Іванна Мартинів вважає, що, працю-
ючи у команді, можна уникнути багатьох труднощів. 
«Зважаючи на власний досвід, багато несприятливих 
обставин можна вирішити спільними зусиллями», — 
переконує вона. Активісти запевняють, що уже мають 
чимало ідей для реалізації. 
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Клімчук каже, що терцентрам не 
вистачає мила та харчів

У «білому домі» збираються 
провчити локачинських чиновників

На Волині держакти на землю 
видають за спрощеною системою

У Луцьких дворах жахливий стан 
дорожнього покриття 

Працівники бюджетних закла-
дів, які опікуються кволими 

та немічними, першочерговим 
завданням вважають  отримати 
заробітну плату, а вже потім ду-
мають про своїх підопічних. Про 
це розповів  голова ОДА Борис 
Клімчук. Згідно з інформацією го-
ловного фінансового управління 
ОДА про функціонування стаціо-
нарних відділень територіальних 
центрів обслуговування одиноких 
та непрацездатних громадян, се-
редньорічна штатна чисельність 
працівників, які надають соціальні 
послуги, у 2010 році становила 245 
осіб, у 2011-му — 249. Найвища 
штатна чисельність на одного під-
опічного у Іваничівському районі 
— один працівник та одного під-
опічного, тоді як у Горохівському 
районі — на половину менше.

Вимагає голова ОДА навести 
порядок у терцентрах і у виплаті 
заробітної плати.

—Володимир-Волинський 
центр: поточні річні призначен-
ня 632 тисячі гривень. Це кошти 
районного бюджету за рахунок 
освіти, культури, позашкілля. З 
цієї суми 464 тисячі — зарплата 
обслуги, решта — медикаменти 
та харчування,  — повідав Борис 
Клімчук.

На противагу Володимир-
Волинському  району губернатор 
поставив Ковельський, чисель-
ність населення у якому більша, 
а бюджетні призначення для тер-
центрів значно менші — 312 тисяч 
гривень. Проте, і з цієї суми 232 ти-
сячі становить зарплата, 2,2 тисячі 
— на медикаменти і одна тисяча 
гривень — на харчування. Відтак, 
голова ОДА доручив фінуправлін-
ню та управлінню соцзахисту ви-
вчити проблему, аби «більше гро-
шей пішло на людей: на мило, чисті 
простирадла та харчування».

Ірина КОСТЮК

На Волині продовжується ро-
бота з реєстрації  правовста-

новлюючих документів на землю. 
За 10 місяців управліннями (відді-
лами) Держкомзему у районах за-
реєстровано 35934 правовстанов-
люючих документів на землю. Із 
них 29317 — державні акти на пра-
во власності на земельну ділянку, 
видані фізичним особам, 204 — на 
право власності на земельну ді-
лянку, видані юридичним особам, 
423 — держакти на право постій-
ного користування, 5990 договорів 
оренди землі. Волинська область 
із 15 серпня працює по спрощеній 

перехідній реєстраційній систе-
мі. Станом на 28 листопада 2011 
року зареєстровано 18843 заяви 
на надання послуг із державної 
реєстрації (визначення кадастро-
вих номерів земельним ділянкам, 
на державну реєстрацію земельної 
ділянки та державного акта або 
договору оренди земельної ділян-
ки, на державну реєстрацію права 
власності на підставі цивільно-
правового договору або свідоцтва 
про право на спадщину, заяв про 
надання витягу з Поземельної кни-
ги). З них задоволено 14892 заяви. 
3951 заява — в роботі.

Про це йшла мова під час засі-
дання постійної комісії місь-

кої ради з питань ЖКГ, екології, 
транспорту та енергозбережен-
ня. Директор департаменту ЖКГ 
Луцької міської ради Іван Кубіць-
кий повідомив, що у місті серйозні 
проблеми з ремонтом дворових 
територій. Так, цьогоріч вдалось 
навести лад лише на одній дворо-
вій території. 

«Там була така ситуація, що 
«Волга» не могла проїхати», — за-
уважив Кубіцький та додав, що ро-
боти по облаштуванню цього дво-

ру були розпочаті ще минулоріч.
За словами Кубіцького, в місті 

дуже багато дворових територій, 
які у жахливому стані. Найгірша 
ситуація у тих районах, де велося 
будівництво і здійснювався доїзд 
важкого транспорту. Разом із тим 
Іван Кубіцький повідомив, що ро-
боти з реконструкції вулиць міста 
підходять до завершення.

— На сьогоднішній день по 
вулиці Станіславського прак-
тично завершені, ідуть роботи з 
встановлення дорожніх знаків, по 
вулиці Гнідавській також іде за-
міна дорожніх знаків, на Конякі-
на завершені, Городоцькій — теж, 
по Гетьмана Мазепи триває об-
лаштування пішохідних доріжок, 
— повідав він. У зв’язку з тим, що 
залишилась частина коштів, які 
потрібно освоїти,  додатково взя-
ли ще вісім об’єктів. Роботи три-
ватимуть, допоки дозволятимуть 
погодні умови.

Ольга УРИНА

Селяни Гіркої Полонки повернули 
пасовище та ставок громаді

Суперечка, яка зав’язалася між 
депутатами Гіркополонківської 
сільської ради та громадою, на-
решті досягла свого апогею. Трохи 
більше гектара пасовища та ставок 
дістанеться селянам. Як уже по-
відомлялося, на початку літа на 
цю територію претендувала одна 
заявниця — місцева жителька пен-
сіонерка Галина Щегельська. Вона 
першою звернулася до сільради з 
проханням виділити їй в оренду па-
совище. Про ставок тоді не йшлося. 
Хоча у селі подейкували, що пані 
Щегельська — особа підставна, а 
око на землю (в тому числі на водо-
йму) поклали депутати не лише 
сільської, а й обласної рад.

Дізнавшись про те, що частина 
села залишиться без випасів, люди 
забили на сполох. Услід за Галиною 
Щегельською до сільської ради по-
далася ще одна селянка — Людмила 
Біла, яка написала зустрічну заяву, 
аби їй на згаданій території виді-
лили 15 сотих землі для випасання 
власної худоби та сінокосу. Справа 
набула розголосу. Депутати «тем-
нили»: говорили одне, а наступно-
го ранку змінювали свою думку, 
сільський голова благав журналіст-
ку «Відомостей» не пхати носа у 
«внутрішні справи» громади. Одне 
слово, простежувалось явне лобі-
ювання чиїхось інтересів. Однак 
обурення селян проігнорувати було 
неможливо.

Напередодні сесії сільської ради 
проходила земельна комісія. Поява 
кореспондента «Відомостей» не дуже 
потішила місцевих депутатів. Голова 
комісії Анатолій Хомилюк поціка-
вився, хто запрошував пресу, а потім 
зазначив, що комісія може прийняти 
рішення про закрите засідання, і тоді 
кореспонденту доведеться покинути 
кабінет. Договорилися до того, що 
журналістку запросять на засідання 
комісії, коли розглядатимуть питан-
ня, яке її цікавить. Через півтори го-
дини таки запросили. 

Вочевидь, з’ясувавши всі нюанси 
справи та домовившись без преси, 
депутати повідомили, що будуть ре-
комендувати сесії відмовити у заяві 
Людмилі Білій і Галині Щегельській, 
бо виникли нові обставини.

Селяни, які спочатку всіляко під-
тримували ініціативу пані Білої не 
чіпати пасовище та залишити його 
для громади, вирішили, що і їм у цій 
справі варто проявити себе й прилу-
читися до землі. Тож 41 мешканець 
прилеглої до випасу вулиці поставив 
підпис під заявою про створення 
громадської спілки рибалок із про-
мовистою назвою «Веселка». 

Анатолій Хомилюк розповів, що 
Галина Щегельська увійшла до скла-
ду новоствореного органу самоор-

ганізації населення. А в цій спільній 
заяві чітко прописано, що доступ до 
пасовища матимуть усі охочі, зокре-
ма й заявниця Біла. Тож, мовляв, її 
заява стає нелогічною. 

Пані Людмила ж переконана, що 
відступати назад не можна, бо чле-
ном рибальської групи вона бути не 
хоче — навіщо їй риба? — у тому ж, 
що доступ таки справді буде віль-
ним, жінка дуже сумнівається.

У колективній заяві громадян 
ідеться про таке: «8 листопада 2011 
року на території села Гірка Полон-
ка відбулися збори мешканців села, 
на яких було утворено громадську 
спілку рибалок «Веселка», до складу 
якої поки входить 41 особа. Спіл-
ка просить голову сільської ради та 
депутатів надати їм в оренду для ко-
ристування ставок, який знаходить-
ся на вулиці Горохівській».

Не менш важливим пунктом у цій 
заяві рибалок є перелік зобов’язань, 
які беруть на себе члени організа-
ції. По-перше, вони зобов’язуються 
очистити прибережну зону ставка 
та саму водойму, а для цього, як вка-
зано у бізнес-плані спілки, потрібно 
зібрати вісім тисяч гривень член-
ських внесків. Аби зарибити ставок 
— додатково шість тисяч гривень. 
По-друге, вони стверджують, що не 
будуть заперечувати випасанню ху-
доби та птиці на цій території. Тоб-
то, за словами пана Хомилюка, буде 
вільний доступ без обмежень для 
всіх охочих.

Крім того, планується запрова-
дити на водоймі чергування членів 
рибальської спілки задля запобіган-
ня вилову риби сітками, паркуван-
ню автомобілів на території ставка 
тощо. Приймати у громадську спілку 
рибалок будуть усіх охочих жителів 
сіл Гірка Полонка, Полонка й Оздів. 

— Людмила Михайлівна зможе 
безперешкодно випасати худобу не 
на 15 сотках, а на значно більшій 
території, — переконував пан Хоми-
люк. 

Депутати взялися доводити до-
цільність створення таких спілок, 
мовляв, на території сільської ради 
вже є подібна спілка рибаків, які 
доглядають за водоймою в районі 
ремонтно-транспортного підпри-
ємства (місцеві кажуть, що це те-
риторія «біля башти»). Працюють 
на так званих партнерських умовах: 
рибалки впорядковують територію 
водойми, а сільська рада надає їм цю 
територію у користування. Водойма 
залишається власністю сільської 
ради, проте є визначені особи, які 
відповідають за неї.

— Якщо вона не рибак, то може 
не вступати в спілку. Та в неї й ву-
дочки нема! — зіронізував іще один 
член земельної комісії Степан Пась, 
ім’я якого неодноразово пов’язували 
з цією скандальною справою і селя-
ни, і сам сільський голова, просячи 
не згадувати Степана Феодосійовича 
у статті. 

Остаточне рішення приймали на 
сесії сільради. Депутати, підтримав-
ши рекомендацію земельної комісії, 
надали дозвіл на створення рибаль-
ської спілки «Веселка» й дали добро 
на виготовлення проекту відводу зе-
мельної ділянки. 

— В договорі, який сільська рада 
укладе з кооперативом рибалок, 
буде прописано, що доступ до пасо-
вища та водойми матимуть усі без-
перешкодно, — запевняв сільський 
голова Олександр Перванчук на 
засіданні сесії. — Ніхто паркан там 
ставити не буде. Корови, гуси, качки, 
як і раніше, зможуть там пастися. 

Тепер справа за «Веселкою». 
Тільки от із терміном оренди на сесії 
не визначилися. Мабуть, депутати на 
чолі зі сільським головою так раділи 
вирішенню справи та ще не швидкій 
появі журналіста «Відомостей» у їх-
ніх краях, що термін надання гекта-
ра землі в оренду виявився для них 
несуттєвим.

Ірина КОСТЮК

За невчасну оплату праці та за-
боргованість по заробітній платі 

локачинські чиновники потрапили 
в немилість до губернатора Бориса 
Клімчука. 

— Ми провчимо Локачинський 
район, — каже Борис Петрович. — 
Ми їх провчимо і людям скажемо, 
з чиєї вини не виплачена заробітна 
плата. За останні три місяці ні РДА, 
ні райрада не вжили жодних заходів, 
щоб спрямувати частину отриманих 
коштів (а це приблизно два мільйо-
ни гривень — авт.) на оплату праці.

За словами Клімчука, не зважаю-
чи на плановий очікуваний в районі 
дефіцит ресурсів на заробітну плату, 
в Локачинському районі зберігаєть-
ся один з найвищих рівнів середньої 

заробітної плати в області. На перше 
жовтня вона становила 1764 гривні, 
це шосте місце на Волині за рівнем 
зарплати. Крім того, в бюджетних 
закладах продовжується виплата 
стимулюючих надбавок та премій.

Ірина КОСТЮК

Територією опікуватиметься громадська спілка рибалок

РІЗДВЯНИЙ ПІСТ 

ОГОЛОШЕННЯ 

Волинський аукціонний центр оголошує аукціон
з продажу земельної ділянки, що перебуває у власності Жидичинської сільської ради Ківерців-
ського району Волинської області: 
лот І – земельна ділянка площею 0,002 га. Місцерозташування – земельна ділянка розташо-
вана вул.Гвардійська, с.Кульчин, Ківерцівського району Волинської області.  Категорія земель 
– землі житлової та громадської забудови. Цільове призначення – для встановлення торгового 
кіоску.  Кадастровий номер – 0721882703:02:001:1399 Початкова вартість продажу лоту №1 – 
2305,80. без врахування ПДВ.    
Експертна грошова оцінка земельної ділянки –2007,92 грн. Земельна ділянка чотирикутної 
форми. Опис меж: від А до Б землі Жидичинської сільської ради; від Б до А землі загально-
го користування (дорога). Рільєф місцевості - рівнинний. Обмеження відсутні, сервітути не 
встановлені.
Грошові кошти в розмірі 230,58 грн., що становить 10% від початкової вартості об’єкта аукціону 
(гарантійний внесок) та плата за реєстрацію заяви в розмірі 502,00 грн. вносяться на: 
р/р 26003203233 в ВОД ВАТ „Райффайзен Банк Аваль”, МФО 380805, код 21733635.
Отримувач: ПАТ ДАК “НМАЦ“ – філія “Волинський аукціонний центр”. 
Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації інформації за адресою: м.Луцьк, вул.
Мельнична 13. Кінцевий термін прийняття заяв та плата грошових внесків – три дні до початку 
аукціону. Заяви приймаються за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична, 13, тел. для довідок: (0332) 
244-188, 242-065. Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його знаходження.


