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Поліські райони Волині в силу своїх 
природних особливостей позбав-
лені можливості розвивати сільське 
господарство, як зрештою і про-
мисловість. Окрім пилорам та тор-
гових точок, місцевим жителям на 
роботу піти нікуди. Відтак, чоловіки 
змушені виїжджати на заробітки, а 
жінки — вести домашнє господар-
ство. Принаймні такі реалії спо-
стерігаються на Камінь-Каширщині. 
Однак і на цій землі вирує життя: 
йде будівництво, зростає народжу-
ваність, не зважаючи на бюджетну 
бідність району. А все завдяки 
ініціативам місцевих громад. Чим 
живуть камінь-каширці, бачили 
«Відомості», супроводжуючи голову 
облради Володимира Войтовича у 
робочій поїздці в район.

Голова Камінь-Каширської рай-
держадміністрації Іван Вовк розпо-
вів, що район на 88,7% є дотаційним, 
тобто власних надходжень практич-
но немає. Камінь-Каширщина знана 
озерами, болотами та лісом, який 
вкриває майже половину території 
району. Зрозуміло, що в таких умо-
вах про потужне виробництво гово-
рити не доводиться. 

Сутужно й з розбудовою соці-
альних об’єктів: шкіл, садочків, ФА-

Пів тощо. Грошей у районній казні 
вистачає, аби покрити витрати на 
заробітну плату бюджетникам. Але 
це зовсім не означає, що мешкан-
ці Камінь-Каширщини позбавлені 
можливості відвідувати садочки чи 
отримати належну медичну допо-
могу на місці. Районна влада всіляко 
вітає та підтримує бажання громади 
навести лад у своїх населених пунк-
тах, особливо, коли селяни готові це 
робити власними силами та коштом.

Прикладами того, як дбає грома-
да про своє село, є зразкові соціальні 
об’єкти — ФАП у селі Кримне, дитя-
чий садочок у голландському стилі в 
селі Видричі та клуб у Краснилівці.

СТАРИЙ ФАП ГРОМАДОЮ 
ЗНЕСЛИ ЗА ПІВТОРА ДНІ

Село Кримне Броницької сіль-
ської ради минулого року святку-
вало новосілля у фельдшерсько-
акушерському пункті. Від старого 
ФАПу не залишилося й сліду. Бро-
нівський сільський голова Петро 
Кошелюк підтримав ініціативу гро-
мади відбудувати запущений ФАП. 
Всього за півтора дні місцеві жителі 
розібрали старе приміщення. Пан 
Кошелюк розповів, що роботу з від-
новлення розпочали в червні, а вже 
у серпні заклад був готовий до екс-
плуатації.

— Спочатку ми громадою наве-
ли лад на сміттєзвалищі, кладовищі, 
засвітити 50 світлоточок, — каже 
сільський голова. — Руки дійшли 
і до ФАПу, але, як з’ясувалося, на 

ремонт більш як півсотні ФАПів 
у районному бюджеті залишалося 
всього 3 тисячі 600 гривень. Але все-
таки нам вдалося «вибити» 15 тисяч 
у районної влади, 15 тисяч виділила 
районна лікарня, 20 тисяч зібрали 
громадою та ще десятьма тисяча-

ми допомогли бізнесмени. Коли ж 
до нас приїхали подивитися, що ми 
зробили, то головний лікар район-
ної лікарні сказала, що таке можливе 
тільки в Брониці. Дошки для парка-
ну збирали цілим селом. Вірите чи 
ні, але коли починали ремонт ФАПу, 
в кишені було всього три тисячі гри-
вень, яких вистачало лише на зміну 
електрики.

Тепер, за словами Петра Коше-
люка, люди ходять та питають: «А 
що ж далі будемо робити?» До сло-
ва, після ФАПу вдалося довести до 
пуття і клуб. Броницький сільський 
голова каже, якщо буде бажання та 
можливості, то незабаром і в сіль-
ській раді зроблять ремонт. У селі 
відкрили навіть швейний цех, в яко-
му до останнього часу «щурі з миша-
ми бігали». Наразі на завершальній 
стадії ремонту і ветеринарна аптека.

ДИТЯЧИЙ САДОЧОК, 
ЯК У ГОЛЛАНДІЇ

У Камінь-Каширському районі 
щороку народжується більше тися-
чі діток. Майже половину яких, за 
словами начальника відділу освіти 
та науки РДА Віктора Пася, батьки 
віддають до виховних закладів. На 
Камінь-Каширщині діє всього 24 
дитсадки. Тому проблему почали ви-
рішувати шляхом експлуатації при-
міщень, які не використовувалися за 
призначенням. Приміром, у селі Ви-
дричі з колишньої контори колгоспу 
зробили ексклюзивний дошкільний 
навчальний заклад. За кілька остан-

ніх років вдалося відновити роботу 
п’яти дошкільних закладів. 

— Садочок у Видричах відкри-
ли у минулому році, а до цього село 
тільки мріяло про нього, — каже 
голова обласної ради Володимир 
Войтович. — Крім коштів районного 
бюджету, залучили гроші й місцевої 
громади. Був і меценат, який дав для 
садочка 50 тисяч гривень. Заклад 
працює повний робочий день, є дві 
групи по 15 діток. 

Садочок приваблює своїм зо-
внішнім виглядом. Будівля розписа-
на за ескізами голландського худож-
ника 20-го століття Піта Мондріана. 
Такі будинки можна побачити лише 
у Голландії, Москві та у Видричах.  
Проект розпису розробили москов-
ські архітектори. А розмальовували 
майстрині з Каменя-Каширського 
фарбою, яка теж була передана з 
Москви. Дитячий заклад зустрічає 
написом над входом: «Ласкаво про-
симо в світ щасливих дітей». Як ще 
зекономити кошти, у Видричах теж 
продумали. Поблизу дитячого са-
дочка знаходиться школа, на два 
освітніх заклади — один директор, 
якого жартівливо охрестили вуса-
тим нянем. 

ЩОБ МОЛОДЬ НЕ НУДИЛАСЯ, 
ЗВЕЛИ КЛУБ

Село Краснилівка за радянських 
часів було звичайним бригадним 
селом, проте і тоді, і до останнього 
часу молодь нудилася вечорами че-
рез відсутність закладу, де можна 
було б провести дозвілля. 

Зовсім молодий, проте ініціатив-
ний місцевий голова Микола Пана-
сюк зумів організувати громаду, і в 
результаті село отримало повноцін-
ний клуб.

— Вони звели звичайний сіль-
ський клуб без копійки державних 
коштів. Все самі — фундамент, стіни, 
хіба дах допомогли спонсори звести. 
Цьогоріч закінчать фасадні роботи, 
— розповів голова обласної ради.

Пан Панасюк пояснює, що буду-
вати двоповерхову будівлю не було 
потреби, бо ж село невеличке, а га-
баритний клуб був би недоречним. 

Ірина КОСТЮК

Міністерство енергетики та ву-
гільної промисловості Украї-

ни дало відповідь на звернення де-
путатів Волинської обласної ради 
щодо передачі ДП «Волиньторф» у 
спільну власність територіальних 
громад сіл, селищ, міст області.

«Відповідно до статті 7 Закону 
України «Про передачу об’єктів 
права державної та комунальної 
власності», цілісний майновий 
комплекс ДП «Волиньторф» не є 
об’єктом безоплатної передачі з 
державної у комунальну власність. 

На сьогодні ДП «Волиньторф» 
не може бути запропонованим до 
приватизації, оскільки зазначене 
державне підприємство включене 
до Переліку об’єктів права дер-
жавної власності, що не підляга-
ють приватизації, але можуть бути 
корпоратизовані», — йдеться у 
відповіді.

Враховуючи наведене, Міне-
нерговугілля України не може по-
годити передачу ДП «Волиньторф» 
у спільну власність територіальних 
громад сіл, селищ, міст області.

Соцопитування Центру Разум-
кова показало, що 58% влас-

ників земельних паїв або ділянок 
землі сільськогосподарського при-
значення перебувають на межі ви-
живання. 17% із них знаходяться 
ще нижче цієї межі (грошей не 
вистачає навіть на необхідні про-
дукти), а 41% — трохи вище межі 
(вистачає на харчування та при-
дбання необхідних недорогих ре-
чей). Третина повідомили, що на 

життя їм вистачає, але «купівля 
речей тривалого користування, 
таких як телевізор, холодильник 
тощо, вже викликає труднощі». І 
тільки 6% українських землевлас-
ників сказали, що живуть забез-
печено, щоправда, на великі по-
купки, як то будинок чи машина, 
грошей не мають. Лише кожен 
сотий власник полів (1%) заявив, 
що його сім’я може дозволити собі 
практично все, що захоче.

Відомості.UA

№ 10 (598)

8 - 14 березня 2012 року

http://vidomosti-ua.com/

Події

  СИТУАЦІЯ

  ОФІЦІЙНО

  СТАТИСТИКА

Міненерго не віддає «Волиньторф» 
у комунальну власність

Податкова міліція викрила  
тендерну оборудку на 300 тис. грн.

Більшість власників земельних 
паїв ледве зводять кінці з кінцями

Кошти з бюджету на рахунки 
отримала волинська фірма як 

переможець тендера. Керівництво 
цього приватного підприємства 
переконувало, що спроможне за-
безпечити інвентаризацію земель 
несільськогосподарського призна-
чення одразу у трьох районах Во-
лині, — інформує  управління по-
даткової міліції ДПС у Волинській 
області. 

Однак правоохоронці вста-
новили: жодні з зазначених у 
тендерних угодах польові роботи 
фірма не проводила. Більш того, 
як свідчать матеріали цієї справи, 
посадовці приватного підпри-
ємства навіть наміру виконувати 
взяті зобов’язання не мали. Тому 
й подали на розгляд тендерного 
комітету неправдиві відомості про 
склад працівників підприємства. 
Кваліфіковані «геодезист» та «зем-
левпорядник» насправді не мали 
відповідної фахової підготовки. 
Один із цих «спеціалістів» на той 
час навіть не перебував у трудових 
відносинах із фірмою.

Однак, поданий кошторис за-

планованих робіт у тендерному 
комітеті підтримали. Відтак, по-
садовці приватного підприємства 
отримали 300 тисяч гривень із 
бюджету і... кримінальну справу за 
фактом привласнення бюджетних 
коштів в особливо великих розмі-
рах, що спричинило тяжкі наслід-
ки. Справа порушена за ознаками  
злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 
КК України.

Розслідування кримінальної 
справи здійснює прокуратура 
Луцька. Співробітники відділу 
податкової міліції  Луцької ОДПІ 
увійшли до складу слідчо-опера-
тивної групи для подальшого су-
проводу справи.

Камінь-Каширський район розбудовують 
місцеві жителі своїми силами

Антимонопольний комітет 
стежить за яйцями
Антимонопольний комітет рекомендував 39 най-
більшим птахофабрикам та основним торговельним 
мережам не підвищувати ціни на курячі яйця про-
тягом березня-квітня 2012 року. АМКУ вимагає, щоб 
птахофабрики та мережі магазинів відзвітувалися у 
10-денний термін, що взяли до уваги рекомендацій 
Комітету. «Обов’язкові для розгляду рекомендації 
спрямовані на забезпечення цінової стабільності на 
цьому ринку, в тому числі напередодні Великодніх 
свят», — кажуть в АМКУ.

Користувачів Skype хочуть 
обкласти податками 
Глава Нацкомісії з питань регулювання зв’язку та 
інформатизації Петро Яцук повідомив, що влада 
має намір обкласти податком користувачів Skype 
та інших інтернет-месенджерів. «Оператори зв’язку 
хочуть і мають право заробляти на передачі даних 
інтернет-додатків. На сьогоднішній день всі мережі 
використовуються лише як транзитна труба», — за-
явив Яцук. «Ось яскравий приклад — Skype. За три 
роки з невідомої компанії вона перетворилася в 
мільярдний за вартістю актив», — додав він. 

60%
майже стільки українців ходять 
на роботу навіть тоді, коли 
відчувають нездужання. 22,1% 
українців займаються само-
лікуванням, працюючи під час 
хвороби вдома, 18% — оформ-
ляють лікарняний. 

Новенький фельдшерсько-акушерський пункт у селі Кримне

Сільський голова Микола Панасюк

Такого дитячого садочка, як у Видричах, немає більше ніде в Україні

Волинський аукціонний центр оголошує аукціон 
з продажу земельної ділянки, 

що розташована на території Боратинської сільської ради Луцького району Волин-
ської області: 
лот №1 – земельна ділянка площею 0,0889 га.       
Місцерозташування – земельна ділянка розташована в с.Рованці Боратинської 
сільської ради Луцького району Волинської області. 
Категорія земель – землі комерційного призначення.
Цільове призначення – для будівництва та обслуговування магазину по продажу 
продовольчих товарів. Кадастровий номер – 0722880700:04:001:6408.
Початкова вартість продажу лоту – 20883,00 грн.    
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 20883,00 грн.  
Експертна грошова оцінка земельної ділянки – 25221,00 грн.
Земельна ділянка багатокутної форми. Межує: з землями загального користування 
(вулиця ш-12 м), з землями Боратинської сільської ради, не передані у власність 
та не надані у користування, з землями Подольського І.Д. (у власності), землі 
Луцького ДЕП (ш-19 м). Земельна ділянка розташована поряд з дорогою, яка веде 
до Луцька та знаходиться на відстані 0,5 км від межі м.Луцьк. Обмеження відсутні, 
сервітути не встановлені.
Грошові кошти в розмірі 2088,30 грн., що становить 10% від початкової вартості 
об’єкта аукціону (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 10 квітня 2012р. об 11 год. за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнич-
на, 13.
Кінцевий термін прийняття заяв та плата грошових внесків – три робочі дні до по-
чатку аукціону.
Ознайомитися з технічною та землевпорядною документацією можна в ПАТ ДАК 
“НМАЦ“ – філії “Волинський аукціонний центр” за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнич-
на, 13. 
Заяви приймаються за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична, 13, контактна особа – 
Мельничук Мирослава Степанівна, тел. (0332) 244-188.
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