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Події

На кожного «зека» з дисбату 
Україна витрачає 14 млн. 
У єдиному на всю українську армію дисциплінарному 
батальйоні зараз є всього п’ять сержантів і солдатів, 
засуджених за злочини під час проходження строко-
вої служби. Про це пише «Сегодня», посилаючись на 
управління військових прокуратур ГПУ. У відомстві 
підкреслили, що порушників військового порядку об-
слуговує майже в 40 разів більша кількість персоналу, 
не менше 180 осіб, яким тільки на зарплату щомісяця 
виділяється 5,7 млн. гривень, а за рік набігає майже 
70 млн. 

Соціальне управління 
Волинської ОДА отримало 
нового начальника
Голова Волинської облдержадміністрації Борис 
Клімчук представив нового керівника головного 
управління праці, соціальних питань та у справах 
захисту населення від наслідків Чорнобильської 
катастрофи. На це місце призначено Світлану 
Мишковець, яка до цього обіймала посаду першо-
го заступника директора Волинського обласного 
центру зайнятості.
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Для пенсіонерів відкриють 
університет

Синоптики прогнозують сильні 
морози

Об’єднанням співвласників 
пообіцяли дев’ять мільйонів 
на ремонт мереж і фасадів

У 2012-му посилено 
ремонтуватимуть дороги

На Волині 
проживає більше 
40 пенсіонерів-
довгожителів

В Алчевську, що на Луганщині, 
відкриють університет для на-

вчання людей у віці від 55 років і 
старше. Про це повідомляє Алчев-
ська міська організація ветеранів.

Як повідомила голова організа-
ції Надія Горбенко, ідея створення 
такого вузу виникла давно, оскіль-
ки члени організації дуже активні 
та хочуть бути корисними місту. 

Навчання в університеті вес-
тиметься за шістьома спеціальнос-
тями: «Основи правових знань», 

«Основи здорового способу жит-
тя», «Основи комп’ютерної гра-
мотності», «Основи прикладного 
мистецтва», «Основи психології», 
«Література».

Також вона зазначила, що виш 
буде працювати завдяки фінан-
суванню, передбаченому міською 
радою для реалізації соціальних 
програм, а також за підтримки до-
норських організацій. Триває фор-
мування груп, а сам університет 
планують відкрити вже у лютому.

Начальник Українського гід-
рометеорологічного центру 

МНС Микола Кульбіда прогнозує, 
що з 25 січня до 4 лютого в Укра-
їні триматимуться сильні морози. 
Про це він заявив на брифінгу з 
представниками мас-медіа.

«Розпочнеться похолодання 
вже у ніч на 25 січня, починаючи зі 
східних і північно-східних облас-
тей України», — сказав Кульбіда і 
додав, що температурні показники 
впадуть до -14...-19°C. При цьому 
вночі на всій території країни буде 
мінус 15-21 градусів, удень — -10... 

-16°C. 
Найхолодніша погода очіку-

ється на Лівобережжі України, 
особливо у східних областях, а 
також на півночі Лівобережжя, де 
температура повітря сягне -22... 
-28°C. Тепліше буде в Криму: вночі 
— від -9...-14°C, вдень — від 2 до 
8 градусів нижче нуля. Коротко-
часне потепління в Україні можна 
очікувати протягом 4-7 лютого. 
Тоді ж очікується сніг і мокрий 
сніг, на півдні — з дощем. Але 8-9 
лютого знову відбудеться знижен-
ня температури.

За показниками сприяння роз-
витку бізнесу Волинь перебу-

ває на першому місці в державі, за 
розвитком інфраструктури — на 
24-му. Про це голова ОДА Борис 
Клімчук повідомив під час нара-
ди з питань підсумків роботи ви-
конавчих комітетів сільських, се-
лищних, міських рад у 2011 році та 
завдань щодо розвитку територій 
на 2012-й. 

— За сумарним інвестиційним 
показником область опинилася 
на 13-му місці, — зазначив Борис 
Клімчук. — Тож головним пріо-
ритетом цього року буде розвиток 
транспортної інфраструктури.

Він наголосив, що у держав-
ному бюджеті на будівництво і 
ремонт доріг районам Волині уже 
передбачено 56 мільйонів. Ще 32 
мільйони буде у розпорядженні 
голови ОДА. 

— Чекаю від районів пропози-
цій, — зазначив Борис Петрович і 
розповів, хто отримає гроші: — В 
першу чергу вкладатимемо кошти 

у дороги там, де створюватимемо 
пункти швидкої медичної допо-
моги. Де люди вирішать, що діти 
повинні вчитися не в малокомп-
лектній школі, а в нормальній 
сільській. Для цього їм потрібен 
автобус. Купимо.

Крім закладених у бюджеті 
мільйонів, очільник Волині споді-
вається, що область матиме додат-
кових 60 млн. від перевиконання 
бюджету. Підстави так думати є: за 
підсумками 2011 року Волинь до-
датково отримала 40 млн. грн.

Наталка СЛЮСАР

Як чиновники на тендерах 
бюджетні гроші тринькають 
Цікавий документ з’явився на сайті 
Волинської облдержадміністрації, 
а саме — розпорядження голови 
Бориса Клімчука від 23 січня «Про 
результати контрольних заходів, 
проведених у сфері державних 
закупівель упродовж 2011 року». 
Цікавий цей документ тим, що у 
ньому зібрано всі факти порушень, 
які допустили чиновники від освіти, 
купуючи за бюджетні гроші про-
дукти у рази дорожчі від ринкової 
ціни.

Про факти зловживань при тен-
дерних закупівлях саме освітянськи-
ми чиновниками «Відомості» писали 
вже не раз. Варто лише згадати факт, 
коли восени минулого року Луцьке 
управління освіти закупило карто-
плю у посередника за ціною 2 гривні 
40 копійок за кілограм, витративши 
при цьому півмільйона гривень. Це 
при тому, що фермери були готові 
продати бульбу за 1 гривню 20 копі-
йок. 

У документі за підписом Бориса 
Клімчука є й інші обурливі прикла-
ди. Зокрема, відділом освіти Луць-
кої райдержадміністрації протягом 
2008-2010 років було здійснено за-
купівлю продуктів харчування на 
загальну суму 2,4 мільйона гривень 
без проведення тендерних проце-
дур. Відпуск продуктів харчування 
для загальноосвітніх шкіл району 
проводився ТзОВ АВТФ «Старк» 
із торговельною надбавкою від 
дев’ятнадцяти до вісімдесяти від-
сотків. Унаслідок здійснення від-
ділом освіти закупівлі продуктів 
харчування за цінами, які значно 
перевищують ті, що склались у тор-
говельних підприємствах області, 
протягом 2008-2010 років бюджету 
Луцького району завдано збитків на 
162 тисячі гривень.

Відділом освіти Рожищенської 
районної державної адміністрації у 
2010 році без проведення тендерних 
процедур було закуплено м’ясо, ков-
басні вироби та рибну продукцію на 
загальну суму 388 тисяч 900 гривень. 
При цьому м’ясо закупили за ціна-
ми, вищими від середньороздрібних, 
що призвело до зайвого витрачання 
коштів із місцевого бюджету на суму 
17,9 тисячі гривень.

Управлінням освіти Луцької 
міської ради протягом 2010 року 
придбано яблук і цитрусових на 
суму 178,3 тисячі гривень і гороху на 
50,2 тисячі без проведення тендер-
них процедур. Закупівлю продуктів 
харчування було здійснено всупереч 
вимогам законодавства внаслідок 
поділу їх на окремі види.

За результатами проведеного 
порівняння цін на продукти харчу-
вання, придбані управлінням освіти 
протягом 2010 року, з ринковими 

цінами встановлено, що закупівля 
проводилася за цінами, вищими від 
тих, які склалися в регіоні на відпо-
відний період, на суму 116 тисяч 500 
гривень.

Також у розпорядженні вказу-
ється про виявлені факти постачан-
ня продуктів харчування для бю-
джетних установ не виробниками, а 
посередниками.

Окремі бюджетні установи об-
ласті здійснювали закупівлю про-
дуктів харчування за цінами, ви-
щими від середньоринкових. У 
розпорядженні наводиться приклад, 
коли посадовці Ковельської райдер-
жадміністрації протягом 2011 року 
закупили у підприємців продуктів 
за завищеними цінами на загальну 
суму 36,5 тис. гривень. Чиновни-
ки Ратнівської РДА впродовж 2011 
року придбали м’ясо та масло, що 
призвело до зайвого використання 
бюджетних коштів на суму 25,5 тис. 
гривень.

Заболоттівською спеціаль-
ною загальноосвітньою школою-
інтернатом для дітей із вадами 
фізичного чи розумового розви-
тку І-ІІ ступенів протягом жовтня-
листопада 2011 року було придбано 
у ПП «Лабіринт Плюс» (Ковель) мас-
ло вершкове за завищеною ціною, 
внаслідок чого обласним бюджетом 
втрачено коштів на суму 10,5 тис. 
гривень.

Як бачимо, від дій чиновників, 
які відповідають за тендерні заку-
півлі, за продукти на Волині було 
переплачено сотні тисяч гривень. Це 
при нашій-то бідності. 

Чи будуть зроблені, як то ка-
жуть, оргвисновки?

Розпорядженням губернатор 

вказує головам РДА та рекомендує 
міським головам «у січні-лютому 
2012 року розглянути на засіданнях 
колегій, виконавчих комітетів місь-
ких рад чи нарадах питання про по-
силення контролю за проведенням 
державних закупівель товарів, робіт 
і послуг за бюджетні кошти». А та-
кож «у встановленому законодав-
ством порядку притягнути до відпо-
відальності керівників установ, які 
допустили порушення у сфері дер-
жавних закупівель, що призвело до 
зайвого використання бюджетних 
коштів». 

Головам Старовижівської та Рат-
нівської РДА наказано вжити захо-
дів щодо притягнення до дисциплі-
нарної відповідальності начальників 
відділів освіти, якими придбано про-
дукти харчування за цінами, вищи-
ми від середньоринкових.

А начальникові управління осві-
ти та науки обласної державної адмі-
ністрації наказано внести на розгляд 
голови обласної ради питання щодо 
притягнення до дисциплінарної від-
повідальності директора Заболоттів-
ської спеціальної загальноосвітньої 
школи-інтернату для дітей із вадами 
фізичного чи розумового розвитку 
І-ІІ ступенів, якою здійснено заку-
півлю продуктів харчування за ціна-
ми, вищими від середньоринкових 
на суму 10,5 тисячі гривень.

Також Борис Клімчук розпо-
рядився передати матеріали реві-
зій правоохоронним органам для 
притягнення до відповідальності 
осіб, які допустили порушення, що 
передбачають кримінальну відпові-
дальність або містять ознаки коруп-
ційних діянь.

На початку грудня минулого 
року Асоціація ОСББ «Луча-

ни» розпочала реалізацію проекту 
«Створення Програми підтримки 
ОСББ у місті Луцьку». Як резуль-
тат, 27 грудня 2011 року Програ-
му сприяння діяльності ОСББ на 
2012-2014 роки було ухвалено на 
сесії Луцької міської ради.

За словами директора депар-
таменту житлово-комунального 
господарства Івана Кубіцького, на 
реалізацію програми влада планує 
виділити дев’ять мільйонів гри-
вень, два мільйони — вже до кінця 
2012 року. В 2013-2014 роках — іще 
три й чотири мільйони гривень 
відповідно. Фінансування надхо-
дитиме з бюджету міста, а також 
за рахунок залучених коштів спів-

власників приміщень, установ, ор-
ганізацій, приватних осіб.

Програмою передбачається фі-
нансування капітального ремонту 
мереж холодного, гарячого водо-
постачання, фасадів; капремонту 
та модернізації ліфтів житлових 
будинків; встановлення засобів 
обліку води та теплової енергії; 
технічного переоснащення, по-
кращення техніко-економічних 
показників житлових будинків, 
опалення і каналізації.

Сьогодні у Луцьку нарахову-
ється 96 ОСББ, а з загальної кіль-
кості житлового фонду приватизо-
вано 1 млн. 995 тис. кв. м загальної 
площі житла, тобто 41015 квартир. 
Загальний обсяг приватизованого 
та викупленого житла сягає 88%.

ОГОЛОШЕННЯ 

Інформаційне повідомлення 
ПАТ ДАК “НМАЦ” – філії “Волинський аукціонний центр” 

Підлягає приватизації шляхом продажу на аукціоні:
Частина нежитлового приміщення аптеки в Луцьку на вул.Теремнівській, 68. Балансоутриму-
вач: ДВТП “Волиньфармпостач”.

Волинський аукціонний центр оголошує аукціон з продажу права оренди земельної 
ділянки, що розташована на території Торчинської селищної ради Луцького району 
Волинської області: 
лот І – право оренди земельної ділянки площею 0,2047 га.       
Місцерозташування – земельна ділянка розташована за адресою: вул.Петровського, 21а, смт.
Точин, Луцького району Волинської області. 
Категорія земель – землі, які використовуються в комерційних цілях.
Цільове призначення – для будівництва та обслуговування приміщення по виготовленню над-
гробних пам’ятників на території Торчинської селищної ради.
Кадастровий номер – 0722855400:01:001:1357.
Початкова вартість продажу лоту – 24626,00 грн.    
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 37316,81 грн.  
Річна орендна плата – 12% від нормативної грошової оцінки.
Термін оренди – 5 років.
Земельна ділянка багатокутної форми. Межує з землями загального користування та з земля-
ми наданими у власність фізичним особам – підприємцям.
Обмеження відсутні, сервітути не встановлені.
Грошові кошти в розмірі 2462,60 грн., що становить 10% від початкової вартості об’єкта аукціо-
ну (гарантійний внесок) та плата за реєстрацію заяви в розмірі 536,50 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 робочі дні до 
початку аукціону. Ознайомитися з технічною та землевпорядною документацією можна в ПАТ 
ДАК “НМАЦ“ – філії “Волинський аукціонний центр” за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична, 13. 
Заяви приймаються за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична.13, контактна особа – Мельничук 
Мирослава Степанівна, тел. (0332) 244-188.

Заступник начальника головно-
го управління Пенсійного фонду 

України у Волинській області Марія 
Ковалюк розповіла про те, що ста-
ном на 1 січня 2012 року на обліку 
органів Пенсійного фонду в регіоні 
перебуває більш ніж 275 тисяч пен-
сіонерів, 47 тисяч із яких — пра-
цюючі. Марія Ковалюк навела ста-
тистику, згідно з якою на території 
Волинської області проживає понад 
40 осіб, які досягли 100-річного віку.

Під час розширеного засідання 
колегії головного управління Пен-
сійного фонду України у Волинській 
області пані Ковалюк також розпо-
віла, що протягом минулого року в 
регіоні провели сім масових пере-
рахунків пенсій і призначили більш 
ніж 3000 нових пенсій. 


