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Держдума Росії прийняла в тре-
тьому, остаточному, читанні 

президентський закон, що пе-
редбачає довічне ув’язнення для 
педофілів-рецидивістів і хімічну 
кастрацію. Також законом забо-
роняється умовне засудження за 
насильство над дитиною молодше 
14 років. 

Слід зазначити, що в Росії офі-
ційно вперше в кримінальне зако-
нодавство введено термін «педо-

філія». Вперше також передбачено 
застосування примусових заходів 
медичного характеру, включаючи 
хімічну кастрацію. 

Крім примусового, встановлю-
ється добровільний порядок хіміч-
ної кастрації при наявності клопо-
тання або згоди засудженого, який 
зможе попросити про це при роз-
гляді умовно-дострокового звіль-
нення або заміни невідбутої час-
тини покарання більш м’яким.
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Події

Екс-тренера «Волині» 
Кварцяного усунули 
від футболу
Як повідомляє «UA-Футбол», розгляд справи «щодо 
інтерв’ю Кополовця М.Н., Слободяна О.В., Кварцяно-
го В.В., Рабиновича В.З., які містять необґрунтовані 
звинувачення на адресу арбітрів та інших співробіт-
ників», яким займається контрольно-дисциплінарний 
комітет ФФУ, вже отримав деякі наслідки. Голова комі-
тету Стефан Решко підтвердив, що Віталія Кварцяного 
дійсно дискваліфікували до кінця сезону.

Споживання газу на Волині 
скоротили на 17%
Аналіз опалювальних сезонів 2010-2011 і 2011-
2012 років показав, що в області відбулася суттєва 
економія використання газу в бюджетній сфері. 
Зокрема обсяги споживання зменшено на 17%. 
Про це заявив заступник губернатора Волині Еду-
ард Стоєв. «Наша область має достатньо вугілля, 
великий попит торфу, значні площі знаходяться 
під лісами, потужно розвивається галузь лісопере-
робки, а отже, є відходи, вирощується енергетична 
лоза», — наголосив Стоєв.
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Тролейбусне депо знову нарощує 
заборгованість із зарплати

Депутату Луцькради не вдалося 
влаштувати сина в начальники

Обкомівська «Круча» стане солярієм?

У Росії ввели кастрацію 
для педофілів 

Спортзал Горохівської школи 
відремонтують завдяки Івахіву

У січні Волинь не отримала суб-
венцій із державного бюджету. 

Через це, ймовірно, збільшиться 
заборгованість із виплати заро-
бітної плати на Луцькому підпри-
ємстві електротранспорту. Про це 
під час оперативної наради розпо-
вів голова Волинської ОДА Борис 
Клімчук. «Маю недобре передчут-
тя щодо росту боргу на ЛПЕ. Ймо-
вірно, будемо мати невеликий ріст. 
На ЛПЕ може трохи не вистачити 
грошей. Якщо не піднімуться біль-
ше 1 мільйона, то будуть молодці. 
Вони ввійшли в 2012 рік із боргом 
у 650 тисяч гривень», — зауважив 

губернатор.
Також він розказав, що цього-

річ передано до обласної прокура-
тури документи щодо 24 установ 
та організацій, які боргують гроші 
працівникам.

Розпорядження про призначен-
ня Леоніда Лаби начальником 

відділу сім’ї та молоді Луцької 
міської ради прокуратура Луць-
ка визнала незаконним. Про це 
йдеться у відповіді прокуратури 
на звернення депутата Луцькради 
Павла Данильчука, який 29 грудня 
минулого року звернувся в проку-
ратуру міста з проханням провес-
ти перевірку та встановити закон-
ність рішення конкурсної комісії 
про призначення на посаду чіль-
ника відділу сім’ї та молоді міської 
ради Леоніда Лаби. 

Проти призначення Леоніда 
Лаби — сина депутата Луцькради 
від Партії регіонів Леоніда Лаби — 
протестували представники гро-
мадських організацій міста. Вони 
підписали відкрите звернення до 
Миколи Романюка з вимогою не 
брати на роботу сина депутата Ле-

оніда Лабу й провести новий кон-
курс на посаду. Проте Романюк 
усе-таки призначив Леоніда Лабу 
начальником відділу у справах 
сім’ї та молоді. 

Як ідеться у відповіді проку-
рора міста Сергія Даніліна, при 
перевірці було встановлено, що 
конкурсна комісія допустила пору-
шення вимог законів «Про службу 
в органах місцевого самовряду-
вання», «Про державну службу» 
та Порядку проведення конкур-
су на заміщення вакантних по-
сад державних службовців. Тому 
прокуратурою надіслано протест 
на розпорядження голови Луць-
кої міської ради про призначення 
Лаби. 

Тепер, відповідно до законо-
давства, має бути оголошено но-
вий конкурс на заміщення вакант-
ної посади.

Депутат Волинської обласної 
ради Степан Івахів узявся від-

ремонтувати спортивну залу Го-
рохівської школи №1, допомогти 
горохівським родинам, де вихову-
ються хворі діти, а також провести 

виїзний прийом громадян на Го-
рохівщині. Про це йшлося під час 
робочої зустрічі Степана Івахіва 
з головою Горохівської районної 
державної адміністрації Жанною 
Савчук.

В ході зустрічі Степан Івахів 
запланував найближчим часом 
провести виїзний прийом гро-
мадян у Горохівському районі та 
допомогти трьом родинам Бужа-
нівської сільської ради, де вихову-
ються хворі діти. 

На зустрічі також ішлося про 
ремонт спортивної зали Горохів-
ської школи №1, де Степан Івахів 
пообіцяв особисто оглянути залу, 
проаналізувати проблему та допо-
могти з обладнанням. 

Лучани ще довго ходитимуть 
«у туалет» по кущах 

Кажуть, що за станом громадських 
туалетів можна визначити культур-
ний рівень громадян країни. Нам 
ще далеко до місць громадського 
користування з музикою та підігрі-
вом, як це заведено у розвинених 
країнах. Сьогодні ми готові терпіти 
неприємні запахи, брудні кабінки 
у сортирах. Тільки ж от халепа: де 
б знайти вбиральню, коли додому 
ще далеко, а в туалет хочеться вже. 
Ситуацію в Луцьку вивчали «Відо-
мості».

Днями відбулося засідання гро-
мадської ради при міському голові, 
де скарги лучан на відсутність ту-
алетів озвучила директор громад-
ської організації «Гендерний центр» 
Оксана Ярош. Науковець розповіла, 
що допікає ця проблема, можливо, 
не стільки лучанам, як тим людям, 
які приїжджають до нашого міста.

— Мені довелося проаналізу-
вати ситуацію з туалетами в інших 
містах. Проблеми є всюди, — каже 
Оксана Богданівна. — В Києві, на-
приклад, прийнята ціла програма, 
яка називається «Громадські туале-
ти». Нею передбачається до Євро-
2012 зробити не просто туалети, а 
облаштувати зупинки так, аби там 
знаходилися довідкова, вбиральна,, 
місце для куріння та власне зупин-
ка. Чому б і нам не подумати про це. 
Йдеться і про туристичну привабли-
вість: якщо ми розробимо хороший 
брендинг, то без доступу до туалетів 
у людей не складеться хороше вра-
ження від нашого міста. 

Розповіла пані Ярош і про те, що 
у Києві навіть страйк влаштували 
через відсутність туалетів. Тоді один 
із чиновників відповів, що клозе-
ти будь-якого бару можуть слугу-
вати громадським туалетом. «Але 
ми знаємо, як до таких відвідувачів 
ставляться в кафе, їх часто просто 
виставляють на вулицю», — наголо-
сила Оксана Ярош. 

З «привітними» адміністратора-
ми барів і кафе, мабуть, зустрічалося 
чимало лучан. Якщо нічого не замо-
вити, то до вбиральні тобі — зась!

Невдоволення тим, що Палац 
культури Луцька використовують 
не як місце відпочинку, а як гро-
мадський туалет, висловив керівник 
установи Юрій Войнаровський.

— У 70-х роках біля кінотеатру 
«Батьківщина» був громадський ту-
алет, там оркестр грав, навіть фон-
тан був. Тепер туди, мабуть, і бомжі 
не ходять. Як директор Палацу куль-
тури я маю проблеми, бо якщо на 
Театральному майдані проводяться 

якісь масові заходи, то весь натовп 
іде до нас у туалет. Палац культури 
вміщає 475 осіб, є три жіночих вби-
ральні та дві чоловічих, але якщо в 
центральній частині міста прогу-
люється одночасно тисяча осіб, то 
в туалеті черги, — поскаржився пан 
Войнаровський.

Директор департаменту 
житлово-комунального господар-
ства Іван Кубіцький здивувався, 
коли журналіст «Відомостей» по-
цікавилась у нього станом громад-
ських вбиралень. «Вам що, писати 
немає про що?» — запитав він.

Як з’ясувалося, найближчим ча-
сом ані планів, ані завдань, ані ко-
штів у міському бюджеті на ремонт 
чи будівництво громадських туале-
тів немає. 

Єдиним комунальним туалетом 
є той, що розташований при вході в 
Центральний парк, біля кафе «Сні-
жинка». Він підпорядковується жеку 
№3. Працює лише в літній період, бо 
в інші пори року туалет не прибут-
ковий, відвідувачів мало. 

Решта вбиралень, за словами Ку-
біцького, або відомчі, або приватні. 
Головний комунальник міста назвав 
ще три клозети, які колись були ко-
мунальними, — біля драмтеатру, 
поблизу стадіону «Авангард» і на 
вокзалі.

— Є ще біля торгового центру 
«Гостинець», але я не знаю, на чиєму 
він балансі. На базарах є туалети, — 
розповів Іван Євгенович.

Прикро, та якщо у міській раді 
не знають точну кількість місць, де 

можна справити свою природну по-
требу, то що вже говорити про самих 
лучан і приїжджих. Тож роблять це 
там, де є можливість. Чого гріха таї-
ти: в під’їздах, підвалах, у кущах. Як 
на те, за цим пильно слідкують пра-
воохоронці. Як розповіли «Відомос-
тям» хлопці, яких міліціонери засту-
кали, так би мовити, «на гарячому», 
співробітникам правоохоронних 
органів байдуже, що туалетів у місті 
немає. Тому, кажуть, треба бути обе-
режними, аби не довелося платити 
штраф.

«Відомості» з’ясували: якщо 
людина вирішила справити потре-
бу в непристосованому для цього 
громадському місці, такі дії можна 
розцінювати, як дрібне хуліганство. 
У міському відділі дільничних ін-
спекторів повідомили, що сходити 
«в туалет» на вулиці підпадає під 173 
статтю Адміністративного кодексу 
України. Згідно з нею, дрібне хулі-
ганство (нецензурна лайка в громад-
ських місцях, образливе чіпляння 
до громадян та інші подібні дії, що 
порушують громадський порядок і 
спокій громадян) тягне за собою на-
кладення штрафу від трьох до семи 
неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян (51-119 гривень) 
або громадські роботи на строк від 
сорока до шістдесяти годин, або ви-
правні роботи на строк від одного 
до двох місяців із відрахуванням 
двадцяти процентів заробітку, або 
адміністративний арешт на строк до 
п’ятнадцяти діб. 

Ірина КОСТЮК

Головний архітектор Луцька Юрій 
Казмірук познайомив представ-

ників ЗМІ з майбутнім імовірним 
виглядом колишньої обкомівської 
дачі «Круча». Про це йшлося під 
час засідання виконавчого комітету 
міської ради, інформує «Волинська 
правда». 

Юрій Казмірук представив ес-
кізний проект майбутнього Центру 
серцево-судинної реабілітації та 
профілактики на вулиці Дубнівській, 
26а. Нагадаємо, там раніше був бу-
динок для відпочинку працівників 
обкому партії. Згідно з ескізним про-
ектом, на цокольному поверсі «Кру-
чі» розмістять приміщення для ліку-
вальних процедур, кухню, де лише 
підготовлятимуть їжу для вживання 
(привозитимуть її з інших місць). На 
першому поверсі будуть адміністра-
тивний блок, пункт прийому хворих, 
лабораторії, конференц-зал із гарде-
робом тощо. На другому та третьо-
му — палати для хворих. А на даху 

приміщення, на терасі, облаштують 
місця для тимчасового перебуван-
ня — солярій та аерарій (майданчик 
для приймання повітряних ванн). У 
приміщенні буде й медичний ліфт. 
Також Казмірук показав, як «Круча» 
виглядає нині та як вона виглядати-
ме у майбутньому.

Головний архітектор міста роз-
повів, що перед розробленням ес-
кізу відбувалися і геологічні вишу-
кування. Зроблено низку технічних 
висновків. Виконком таки затвердив 
ескізний проект. Далі буде розро-
блено проектно-кошторисну доку-
ментацію. Проект також має пройти 
низку експертиз. Казмірук назвав 
ситуацію «першим кроком».

Нагадаємо, у квітні минулого 
року обранці волинської громади 
почали мізкувати над тим, що зро-
бити з «Кручею».

Додамо, що раніше головний са-
нітарний лікар Луцька Іван Ульчак 
повідомляв, що будівля оздоровчого 

комплексу на вулиці Дубнівській, 
26а не може бути пристосована ані 
під готель, ані під медзаклади, бо 
це суперечитиме всім санітарно-
епідеміологічним вимогам, адже 
недалеко від будинку розміщена 
хлораторна, де зберігається газопо-
дібний хлор.

Навіть комунальники не знають точну кількість громадських вбиралень

ОГОЛОШЕННЯ 

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.


