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Події

У підприємств «Волтекс» і 
«Володимирцукор» 
заберуть землю
Оскільки підприємства збанкрутіли, чільник області 
Борис Клімчук радить міським головам рішеннями 
сесій забрати у них землю. Заступник начальника ДПА 
в області Мирослава Конечна розповіла, зокрема, що 
приміщення «Волтексу» використовує орієнтовно сто 
суб’єктів господарювання, а сплату за землю вносить 
лише чотири. Отже, бюджет Луцька недоотримує що-
місяця сто тисяч гривень.

Міліціонерам не вистачає 
зарплати на прожиття
Кожен четвертий міліціонер готовий звільнитися 
з міліції через соціальні проблеми. Про це заявив 
глава МВС Віталій Захарченко. Він зазначив, що, 
за результатами анонімного анкетування, 8 із 10 
співробітників міліції стверджують: забезпечити 
елементарні життєві потреби за зарплату, яку вони 
отримують, неможливо. «Одна третина скаржиться 
на незадовільні житлові умови, а через соціальні 
проблеми кожен четвертий міліціонер готовий 
звільнитися», — зазначив Захарченко.

ДО ДНЯ СОБОРНОСТІ 

НОВИЙ МЕТОД 

ПІСЛЯ ВИСТУПУ ГАЗЕТИ 

ЯРМАРКИ  

Зробимо Україну єдиною!

На Волині корів здаватимуть 
в оренду

Система контролю за міськими маршрутками 
поки відкладається

Волинські аграрії найбільше 
продукції продають на ярмарках

У неділю, 22 січня 2012 року, на 
Театральному майдані луча-

ни відзначатимуть 93-тю річницю 
проголошення Акта Соборності 
українських земель і утворять лан-
цюг єдності. 

Беручи приклад із першого 
«живого» ланцюга в Україні, який 
було утворено в січні 1990 року і 
котрий з’єднав Київ і Львів, 22 січ-
ня 2012 року в місті Луцьку, на 93-

тю річницю проголошення Акта 
Соборності українських земель, 
відбудуться заходи з відзначення 
Дня Соборності України. 

Активісти громадських ор-
ганізацій, лучани та гості міста 
утворять «живий ланцюг» від Теа-
трального майдану до пам’ятника 
Тарасові Шевченку, що символі-
зуватиме єдність українського на-
роду та соборність українських 
земель, а також спільно викона-
ють Державний Гімн України. 
Національна символіка стане 
невід’ємним атрибутом акції. 

Закликаємо усіх прийти 22 
січня о 12:00 год. на Театральний 
майдан Луцька!

Лише Самостійна Соборна 
Українська Держава забезпечить 
права та свободи людини й гро-
мадянина, захистить інтереси всіх 
українців.

Зробимо Україну єдиною!

Депутат обласної ради Сергій 
Мартиняк і його агропромис-

лова група «Пан Курчак» розпоча-
ли новий метод господарювання. 
Підприємство закуповує корів і 
надає їх, так би мовити, в оренду 
селянам. Про це розповів голова 
ОДА Борис Клімчук.

— Мартиняк вибрав правиль-
ну лінію та правильну логістику. 
Крупнотоварні виробники — це 
одне. А він пішов у молоко за 
принципом програми «Маєток». 
Ставить п’ять-шість корів у людей, 
невеличкий холодильник. Селяни 
зайняті — і для групи «Пан Кур-
чак» вигода. Це правильний метод, 
і нам треба радити його і Рожищен-
ському сирзаводу, і «Комо». Так, це 
затратно, але чому не використати 
те, що поруч — потенціал господа-
ря, — зауважив Борис Петрович.

Начальник обласного управ-
ління агропромислового розвитку 
Юрій Горбенко каже, що у Горохів-
ському та Локачинському районах 
уже зареєстровано п’ять кому-
нальних підприємств, які готові 
працювати за такою схемою.

Ірина КОСТЮК 

Волинська асоціація фермерів 
дійшла згоди з керівництвом 

Луцька про виділення торгових 
площ для продажу власної продук-
ції. Отже, ярмарки товарів сіль-
ськогосподарського виробництва 
двічі на тиждень влаштовувати-
муть на вулиці Глушець і поблизу 
РАЦСу.

За словами головного менедже-
ра ярмарків Олега Галасуна, реалі-
зація селянської продукції завдяки 
ярмаркам зросла у п’ять-шість ра-
зів. Лише протягом минулого року 
на ярмарках продано 1700 тонн 
овочів, приблизно 28 тонн молока 
та майже 15 тонн м’яса. 

Інші способи реалізації, за сло-
вами пана Галасуна, є менш ефек-

тивними. Передусім через відсут-
ність в області переробної бази та 
овочесховищ.

Голова Асоціації фермерів Во-
лині Микола Собуцький каже, що 
ярмарки — це, звісно, добре, проте 
саме час замислитися про постій-
ні оптові ринки. Олег Галасун за-
уважив, що фермерів узагалі дивує 
позиція влади. Чиновники, даючи 
добро на організацію ярмарків, од-
разу встановлюють рекомендовані 
ціни на продукцію, а от вартість 
пального та мінеральних добрив, 
які за останній рік подорожчали 
в середньому на тисячу гривень, 
ніхто не знижує.

Ірина КОСТЮК

За зарплатами не залишається 
коштів на розвиток спорту
Нещодавно голова ОДА Борис Клім-
чук звернув увагу на Волинську 
школу вищої спортивної майстер-
ності. Мовляв, об’єкт практично 
віртуальний, а з бюджету на нього 
ідуть чималі кошти. Як з’ясувалося, 
школа насправді виглядає дивно: 
три кабінети для адмінперсоналу 
та жодного спортзалу, хоча, за сло-
вами керівництва, її вихованцями 
є 114 спортсменів. Більша частина 
грошей іде на заробітну плату.

Як розповів директор школи 
(якось дивно так її називати) Петро 
Чикида, її створено у 1992 році з ме-
тою підготовки спортсменів високо-
го класу для збірної команди Украї-
ни. За його словами, всього в Україні 
таких шкіл 34 і лише 11 із них мають 
бодай якісь об’єкти для тренування. 

— У нас своєї бази немає, але ми 
уклали угоди зі спортивними това-
риствами області, аби наші вихован-
ці тренувалися на їхніх об’єктах, — 
каже Чикида.

Всього у школі вищої спортивної 
майстерності (ШВСМ) виховується 
114 спортсменів, які представляють 
п’ять видів спорту: легку та важку 
атлетику, вільну боротьбу, веслуван-
ня на байдарках і каное, велосипед-
ний спорт. 

Штат працівників — директор, 
шістнадцять тренерів, аж два за-
ступники — з навчально-спортивної 
й адміністративно-господарської 
роботи, інструктор-методист, бух-
галтер і два водії. 

За словами чільника закладу, 
торік для його функціонування з 
обласного бюджету було виділено 
1 мільйон 700 тис. грн., з них на за-
робітну плату пішло 1 мільйон 230 
тисяч.

— Зарплатня нараховується або 
за групу вихованців, або «подуш-
но», тобто тренерам платять повну 
ставку за кожного спортсмена, що 
є членом збірної України, проте не 
більше двох ставок, — пояснює Пе-
тро Чикида. — Всі тренери у ШВСМ 
— вищої категорії. Кожен має певні 
чесноти, за які теж передбачається 
доплата, наприклад, 10% — за звання 
майстра спорту, 15% — заслуженого 
тренера, 20% — заслуженого праців-

ника, 20% — обов’язкова доплата за 
роботу в ШВСМ. 

Таким чином, за словами Чики-
ди, тренер у школі вищої спортивної 
майстерності отримує близько чоти-
рьох тисяч гривень щомісяця.

На запитання журналіста, яка 
ж платня у директора, Петро Чики-
да так і не назвав конкретної суми, 
зазначивши лише, що ставка — пів-
тори тисячі гривень плюс низка до-
плат.

До слова, у власності ШВСМ є 
два мікроавтобуси для перевезення 
спортсменів і велотехніки. На ор-
ганізацію навчально-тренувальних 
зборів і відрядження спортсменів 
було виділено лише 340 тисяч гри-
вень. Через брак фінансування на-
віть на всі змагання не вдалося ви-
їхати.

— Як бачите, в нас фінансують-
ся об’єкти, зарплати, енергоносії, а 
на підтримку спортсменів чи на ор-
ганізацію навчально-тренувальних 
зборів, як правило, грошей не виста-
чає або лишається мізер, — резюмує 
заступник голови ОДА Олександр 
Курилюк.

На 2012 рік школі передбачено 2 
мільйони 100 тисяч гривень. Із них 
тільки 170 тис. піде на придбання 
нового інвентарю, 337 тис. — на тре-

нувальні збори, участь у змаганнях. 
— Цьогоріч, у зв’язку з підви-

щенням зарплат, знову левова частка 
видатків піде на платню. Проте ми 
будемо залучати кошти на підтримку 
спортсменів через федерації, — каже 
Курилюк. — Скажімо, маємо на меті 
підтримати волинських претенден-
тів на участь в Олімпійських іграх, 
а таких серед вихованців ШВСМ 
дванадцять, а також претендентів на 
перемогу в чемпіонатах світу. Сьо-
годні розглядається положення про 
премії цим спортсменам. Це будуть 
додаткові кошти — в межах 200 ти-
сяч гривень. 

Дивує те, що за двадцять років 
функціонування школи з такою ви-
сокою назвою вона так і не спромо-
глася набути хоч один спортивний 
об’єкт. Ніби є заклад, а водночас 
нема. 

— Але це питання як до наших 
попередників, так і до керівництва 
управління сім’ї, молоді та спорту, — 
підсумовує заступник голови ОДА.

Олександр Курилюк також за-
певнив, що про будь-яку реоргані-
зацію школи не йдеться. З його слів, 
усе залишається на місцях, просто 
діяльність закладу намагатимуться 
зробити дещо раціональнішою.

Ольга УРИНА

У позаминулому номері «Відомос-
ті» підіймали тему встановлен-

ня GPS-навігаторів у маршрутках. 
Луцька мерія тоді вирішила, що до 1 
січня 2012 року всі маршрутки міста 
повинні мати GPS-систему. Проте 
така затія викликала спротив у пере-
візників і хвилювання серед лучан. 
Перші категорично відмовлялися 
співпрацювати з фірмою «Візор», 
яка виграла конкурс на встановлен-
ня GPS-навігаторів, через завищені 
ціни, лучани ж боялися, щоб після 
новацій не зросла вартість проїзду.

Нагадаємо, що за один GPS-
комплект директор підприємства 
«Візор» Степан Чухрій просив аж 
5850 гривень. Це втричі дорожче від 
вартості тих навігаторів, які пропо-
нує ринок. А маршруток у нашому 
Луцьку курсує близько 250-ти.

Пан Чухрій переконував: якщо 
власники маршруток забажають 
придбати GPS-навігатори в інших 
фірм за дешевшою ціною, їм ніхто не 
боронитиме це робити. Але в такому 
разі затія міської ради втрачає сенс, 
адже «невізорівські» GPS-прилади 
фіксуватимуть на карті Луцька лише 
рух маршрутки без додаткових по-
казників.

Компромісу вдалося досягти 
після зустрічі міського голови Ми-
коли Романюка з перевізником і з 
директором «Візора». В результа-
ті луцька мерія відтермінувала час 

встановлення на міські маршрутки 
систем GPS-навігації до 1 лютого та 
дозволила перевізникам за бажан-
ням не купувати GPS-комплекти у 
«Візора».

За словами заступника місько-
го голови Василя Байцима, переві-
зники самі попросили міську владу 
продовжити їм термін для встанов-
лення GPS-системи. Крім того, біль-
шість придбала для своїх автобу-
сів обладнання інших виробників, 
під’єднання якого до системи «Візо-
ра» потребує часу.

Пан Байцим наголосив, що міська 
влада жодним чином не нав’язувала 
перевізникам конкретну фірму для 
придбання у неї пристроїв. 

Крім того, нарешті з’ясували, хто 
ж виступатиме диспетчером цьо-
го процесу. Раніше йшлося, що ці 
функції виконуватиме або «Візор», 
або Луцьке підприємство електро-
транспорту. Проте Василь Байцим 
пояснив, що закон забороняє функ-
цію диспетчеризації класти на будь-
кого з перевізників, зокрема й на 
комунальне підприємство електро-
транспорту.

Тож диспетчером виступатиме 
відділ транспорту та зв’язку місь-
кої ради. Фактично ж уся технічна 
робота, за словами Василя Байци-
ма, покладена на фірму «Візор», яка 
надсилатиме звіти до відділу тран-
спорту, проте керувати чи якимось 

чином впливати на рух маршруток 
не зможе. 

Одначе досі незрозуміло, для 
чого ці звіти відділу транспорту. 
Що стосується болючого для лучан 
питання про здорожчання проїзду, 
то пан Байцим каже, що вартість 
квитків може зрости, але це не треба 
пов’язувати зі встановленням GPS-
системи. Мовляв, луцькі перевізни-
ки вже давно ставлять у приклад 
інші міста України, де проїзд дорож-
чий, аніж в обласному центрі.

— Витрати на GPS-систему мі-
зерні та разові. Перевізники постій-
но говорять про свої щоденні витра-
ти. Проїзд може подорожчати через 
ріст ціни на пальне, амортизацію. 
Лучани теж мусять зрозуміти пере-
візників, бо інакше ходитимуть піш-
ки, — резюмував заступник мера. 

Ірина КОСТЮК

Продається квартира (півбудинку) в центрі Локач. 
Три кімнати, велика кухня. Жила площа 60 кв.м. Подвір’я, прибудинкові будівлі. 
Газ підведений до будинку. Вода в будинку. Може бути під магазин. Розглянеться 
варіант обміну на однокімнатну в Луцьку. 
Телефон: (050) 378-04-03, (050) 378-04-33.

Інформаційний лист філії “Волинський аукціонний центр” про аукціон
Філія „Волинський аукціонний центр” ПАТ ДАК „НМАЦ”

повідомляєпро проведення аукціону з продажу необробленої деревини
лісогосподарських підприємств системи Міністерства аграрної політики України 
у Волинській області, який відбудеться за адресою: м. Луцьк, вул.Мельнична, 13, 
03.02.2012 року о 10год. Реєстрація учасників о 9 год. 30хв.
Заявки на участь приймаються по 01.02.12р. включно. 
Довідки: філія „Волинський аукціонний центр” вул. Мельнична, 13, (2 поверх), м. 
Луцьк, 43025, з 9 до 18 год., тел./факс (0332) 24-41-88, та на веб-сайті  lt.nnac.com.ua
Покупці сплачують реєстраційний внесок в сумі 17 грн. (в т.ч. ПДВ) за лот та вно-
сять гарантійний внесок в розмірі 5 відсотків початкової вартості лотів (без ПДВ) 
на рахунок : 26003203233 в ВОД ВАТ „Райффайзен Банк Аваль”, МФО 380805, код 
21733635. 
Отримувач: ПАТ ДАК “НМАЦ“ – філія “Волинський аукціонний центр”. 

ОГОЛОШЕННЯ 


