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Події

У пельменях знайшли 
«мікроб холодильника»
Як виявили перевірки Волинської обласної сане-
підемстанції, свіжозаморожена риба та запечена 
грудинка з кафе в Горохівському районі та м’ясні 
напівфабрикати Луцької пельменної фабрики містили 
у собі бактерії лістерії, яка є збудником лістеріозу. 
Лістерія вільно розмножується у різних харчових про-
дуктах при температурі побутового холодильника. За 
що отримала ще й іншу поширену назву — «мікроб 
холодильника».

Лучанам видадуть по 5 кубів 
безплатних дров
Відповідно до розпорядження міського голови 
Луцька Миколи Романюка «Про безкоштовне за-
безпечення дровами одиноких, малозабезпечених 
мешканців міста на опалювальний сезон 2011-
2012 років» комунальному підприємству «Зелене 
господарство  міста Луцька» доручено безкоштов-
но забезпечити таких лучан дровами у загальній 
кількості 115 куб. метрів. Тож по 5 кубометрів дров, 
одержаних від видалення дерев на території міста, 
отримають 23 жителі Луцька.
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За оренду земель водного фонду 
у бюджет Волині прийде мільйон

Українських 
дошкільнят 
харчують за 6-15 
гривень на день

Українці міняють автівки 
раз на три роки

Волинь — лідер у будівництві лісових доріг

Волинський бюджет поповнить-
ся мільйоном гривень за орен-

ду земель водного фонду, повідо-
мили у прес-службі Держкомзему. 

Всього на Волині підписано 
413 договорів оренди земельних 
ділянок водного фонду, з них: 
площа земельних ділянок водного 
фонду становить 7131,75 гектарів 
та прибережних смуг — 2153,7 га. 
Сума орендної плати за користу-
вання цих об’єктів надходить до 
місцевих бюджетів області  в сумі 
956 тисяч гривень.

Зокрема у зв’язку з порушен-
ням земельного законодавства та 
відсутності договорів оренди та 
зволікання у виготовленні право-
встановлюючих документів, об-
ласть недоотримує близько 200 
тисяч гривень.

Головне управління Держком-
зему у Волинській області провело 
інвентаризацію водних об’єктів. 
Після цього сесії облради за про-
позиціями земельників за півроку 
відмінила 29 рішень по оренді 41 
об’єкта місцевого значення.    

Українці найчастіше продають 
свої автомобілі після того, як у 

них закінчується термін гарантій-
ного обслуговування. В середньо-
му нова автівка має гарантію на 
три роки, пише «Сегодня».

Так, за статистикою автодиле-
рів, на сьогодні повідомлень про 
продаж авто 2007-2008 років ви-
пуску більше, ніж будь-яких інших 
машин. 

Зокрема найбільше повідо-
млень (18 тисяч) про вживані ма-
шини 2007 року. Для порівняння, 
пропозицій із продажу авто 2006 
року випуску майже 14 тисяч, а 
2010-го — трохи більше двох ти-
сяч.

За словами фахівців, тенденція 
пояснюється тим, що у багатьох 
виробників закінчується термін 
гарантійного обслуговування, а 

автомобілісти не хочуть витрачати 
час і кошти на ремонт.

Зі свого боку самі власники 
машин переконані, що причина 
великої кількості автівок 2007-
2008 років випуску полягає у тому, 
що в тих роках був бум продажу 
автівок.

Нагадаємо, на початку осені 
через можливе введення спецмит 
на іномарки в Україні попит на ав-
томобілі встановив новий рекорд. 
Так, у вересні населення придбало 
21,2 тисячі автомобілів, що на 43% 
більше, ніж у вересні 2010 року, і 
дещо більше, ніж у серпні поточ-
ного року.

Якщо ж тенденція щодо про-
дажу автівок після закінчення га-
рантії збережеться, то варто очі-
кувати нового сплеску продажів у 
2014-2015 роках.

Ліси займають 34% загальної пло-
щі Волинської області, через лі-

сові масиви проходить значна части-
на ґрунтових доріг, які сполучають 
села. Загальна протяжність таких 
шляхів складає 409 км. Будувати лі-
сові дороги на Волині взялися у 2007 
році. Відтоді і до 2010-го щебеневе 
покриття лягло на 56 км лісових до-
ріг. А в 2011 році лісники вже збуду-
вали понад 70 км доріг із твердим 
покриттям. Та це тільки початок. За 
словами начальника Волинського 
обласного управління лісового та 
мисливського господарства Богдана 
Колісника, є з кого брати приклад: 
у Європі середня протяжність лісо-
вих доріг на 1000 га складає 50-60 км, 
тоді як у нас — не більше 8 км.      

Минулого тижня лісники від-
кривали шість кілометрів  новозбу-
дованої дороги в Мукошинському 
лісництві ДП «Любешівське лісо-
мисливське господарство», яку про-
кладали два з половиною місяці. 
Звивистий шлях, вимощений ще-
бенем, веде під самий білоруський 
кордон, зупиняючись фактично за 
500 метрів від нього. Але його при-
значення — не сполучення з пів-
нічними закордонними сусідами. 
Задумано, що дорога зробить кільце 
і з’єднає Мукошин із сусідами любе-
шівськими — великим селом Ветли. 

— Це велика підмога для людей, 
добробут створений, легше буде за-
готовляти дрова, не застряватимуть 
трактори і підводи, — радіє голова 

Гірківської сільської ради Лариса 
Зелик. — По ягоди, по гриби ходити 
буде простіше. Не думали-не гадали, 
що може робитись дорога в ліс.     

— Те, що у лісників Волині 
з’явилися гроші, то саме головне, — 
зауважив голова Волинської облдер-
жадміністрації Борис Клімчук. — У 
1996-1997 роках був підйом галузі, 
ціни на дерево були європейські, але 
лісники в результаті отримували 
тільки збитки. Зараз галузь знову на 
підйомі, ринкові підходи, ціну фор-
мує аукціон. Волинські лісівники у 
дороги цього року вклали 10 міль-
йонів із власних зароблених коштів. 
Коли таке було? Середня зарплата по 
Любешівщині — 2500 гривень, у Ма-
невичах є і 3 тисячі. 

— У зв’язку з появою лісових до-
ріг ми на кожному кубометрі дере-
вини економимо 50-60 гривень. Це 
чистий прибуток залишається, — 
пояснив, звідки беруться гроші, Бог-
дан Колісник. — Возиками акуратно 
вивозимо дерево з лісу, їх відразу ма-
шина забирає. Раніше ж було багато 
проміжних етапів: ми деревину з 
лісу вивозили на склади, там її пере-
робляли, знову завантажували тран-
спорт замовника, а кожна погрузка-
розгрузка обходиться у середньому 
в 10-15 гривень за кубометр. А тепер 
там, де є дороги, машини відразу 
заїжджають, вантажать по асорти-
менту, і замовлення прямо йде у двір 
споживача. 

Вільне пересування волинськи-

ми лісами — не єдине завдання лі-
сівників та обласної влади. Голова 
ОДА задумується і над тим, як по-
кращити насаджування лісу.

— От якби в область придба-
ти такий американський комплекс, 
який виходить на лісосіку після зрі-
зування, виймає пеньки, як зуби, 
струшує, відразу подрібнює, і ді-
лянка залишається чистою, готовою 
під посадку, — озвучив свій задум 
Борис Клімчук. — Так, зараз лісни-
ки навчились обходити пеньки, але 
коли насаджується ліс молодий по 
пеньках, це одне діло, втрачається до 
30% посадкового матеріалу, а коли 
по чистій площадці — зовсім інше. 
Одного такого комплексу на область 
вистачило б, але вартує він 60-70 ти-
сяч євро. 

І якщо про таке суперкорисне 
обладнання поки тільки мріється, то 
техніка для будівництва доріг і лісо-
вої меліорації уже прийшла.   

— Врахувавши, що Волинь має 
певні успіхи в будівництві лісо-
вих доріг, керівництво Державного 
агентства лісових ресурсів вирішило 
відзначити роботу волинських лісів-
ників новою технікою, — розповів 
Богдан Колісник. — Для обласного 
УЛМГ придбано три сучасних екска-
ватори і три бульдозери на 10 міль-
йонів гривень.

На 2012 рік у Волинському об-
ласному УЛМГ заплановано про-
класти у лісах 100 кілометрів доріг.

Ольга ЮЗЕПЧУК

Чи знайдеться господар для 
ківерцівського озера
Озеро Молодіжне, що у Ківерцях, 
як рекреаційний об’єкт досить при-
вабливе. Водойма площею майже 
два гектари знаходиться в межах 
міста та ще й має хороше тран-
спортне сполучення з обласним 
центром. Втім, що характерно для 
багатьох водних об’єктів області, 
навести там  лад нікому. Отож, 
колись мальовнича водойма по-
трохи перетворюється на болото. 
В бюджеті міста грошей на обла-
городження озера катма. А попри 
неодноразові спроби взяти його в 
оренду, руки господаря вона так і 
не побачила. Нині знову є охочий 
зайнятись розвитком рекреаційної 
зони, та чи вдасться йому хоч щось 
зробити, зважаючи на  сумний до-
свід попередників?

Уже бозна скільки років навколо 
озера Молодіжного у Ківерцях нія-
кої інфраструктури: ні нормального 
пляжу, ні перевдягалень, ні туалетів, 
ні смітників. Та й практично щоліта 
СЕС забороняє там купатись, реє-
струючи у воді  надто високий вміст 
кишкової палички. Місто з озером 
не справляється. Це підтвердив і 
міський голова Володимир Жгутов.

— Ми не можемо забезпечи-
ти належного утримання даного 
об’єкта, — каже Володимир Володи-
мирович. — Існують жорсткі вимо-
ги, а  нам не вистачає на це коштів. 
Багато нарікань на водойму влітку, 
зокрема на невчасне прибирання та 
вивезення сміття. 

Нещодавно до міської ради звер-
нувся охочий орендувати Молодіж-
не. Ним виявився лучанин Сергій 
Литвиненко, який під час сесії місь-
кради розповів про свої плани щодо 
озера. Як з’ясувалось, у водойму хо-
чуть запустити рибу та заробляти на 
платній риболовлі. Охочим пориба-
лити на Молодіжному доведеться 
купувати квиток, який коштуватиме 
близько 50 гривень.

— Ми також плануємо навко-
лишню територію облагородити, — 
каже пан Сергій, — вирівняти пляж, 
викласти бруківкою доріжки, по-
ставити  бесідки. Вхід на територію 
буде безкоштовним, кожен зможе 

покупатись та відпочити, оскільки 
озеро є власністю громади.

Окрім солодких обіцянок про 
пляж, претендент в орендарі зазна-
чив, що на прибережній території 
здаватимуть місця для ведення тор-
гівлі.  

Почати якісь роботи в цьому на-
прямку підприємець зможе лише за 
умови, що виграє конкурс на право 
оренди водойми. Проведення такого 
заплановано на наступний рік.

Втім стати переможцем конкур-
су — це ще далеко не все. Мало того,  
що сама процедура надання водних  
об’єктів непроста, то ще й Ківерці 
мають приклади, коли навіть подо-
лавши всі бюрократичні перепони, 
підприємці так і не змогли взятися 
за облагородження Молодіжного. 
Як уже говорилося, взяти в приватні 
руки озеро хотіли неодноразово. По-
чинаючи з 2004 року, це намагалися 
зробити двічі. Один із екс-охочих 
господарювати на озері Молодіжно-
му розповів, чому розпочати бодай 
якусь роботу так і не вдалося.

Ківерчанин пан Олег ще у 2007 
році мав намір взяти в оренду озеро 
та чималу частину прибережної тери-
торії — загалом п’ять гектарів. Плану-
вав почистити водойму, звести кафе, 

спорудити тенісні корти. Для початку  
збирався вкласти в рекреаційну зону 
близько 370 тисяч гривень. 

— Пройшовши усю нелегку про-
цедуру надання в оренду водойми і 
отримавши на руки погодження від 
обласної ради, був змушений відмо-
витись від задуму, — каже пан Олег.

Перепоною для наведення ладу 
на водоймі, за словами пана Олега, 
стала надто велика орендна плата, 
та й озеро давали в оренду лише на 
п’ять років. На його думку, саме че-
рез це ніхто не береться й за інші 
водні об’єкти поблизу Молодіжного. 

Тоді підприємця відштовхнула 
вартість оренди. Цього разу, судячи 
зі слів міського голови Ківерців Во-
лодимира Жгутова, оренда водного 
плеса коштуватиме  400 гривень на 
рік, а землі, враховуючи й прибереж-
ну територію, — близько п’яти тисяч 
гривень. Щоправда, суми ці зовсім 
приблизні, оскільки ніяких замірів 
території, яку надаватимуть в орен-
ду, поки не проводили. 

Отож, чи вдасться знайти гос-
подаря для місцевого озера, покаже 
час, хоча владці запевняють, що зі 
свого боку робитимуть усе можливе 
для цього. 

Ольга УРИНА

Про це повідомив Уповнова-
жений Президента України 

з прав дитини Юрій Павленко. 
«У дошкільних установах показ-
ник харчування тримається на 
70-90% від норми, а в загально-
освітніх навчальних закладах — 
від 75% до 85% від норми. Най-
краще організоване харчування 
дітей в інтернатах. Там вони на 
95-100% забезпечені необхідни-
ми продуктами», — відзначив 
Павленко.

Як підкреслив Павленко, 
продукти щоденного вживання 
(молоко, хліб, масло вершкове) 
використовуються в рамках ден-
ної норми, а такі продукти, як 
сир, риба, м’ясо, фрукти, овочі, 
соки, кисломолочна продукція, 
потрапляють на столи лише 
кілька разів у тиждень.

«Повноцінність харчування 
залежить від його якості. Що 
вища вартість, то харчування 
ближче до норми. От, наприклад, 
за цінами в торговельній мережі 
обласного центру середня вар-
тість харчування на одну дитину 
в день у дошкільній установі по-
винна становити 18 грн. 60 коп., 
а в нас вона коливається в межах 
6-15 гривень», — відзначив Пав-
ленко.

ОГОЛОШЕННЯ 

Студентський квиток на ім’я студентки Волинського технікуму національного 
університету харчових технологій Матиюк Ірини Петрівни прохання вважати 
недійсним у зв’язку зі згубою.


