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У разі пожежі на вулицях Єршо-
ва, Карбишева чи Індустріальній 
рятувальники не зможуть дістатися 
палаючого місця через надмірну 
кількість автомобілів. Особливо у 
так звані «базарні» дні — четвер 
та неділю, оскільки на авторинок 
Луцька з’їжджаються охочі купити-
продати авто чи не з усієї України.

Відомо, що на території, яку об-
любували автовласники, розташова-
ні такі підприємства, як «Волиньо-
бленерго» та база нафтопродуктів. 
Організації не назвеш безпечними 
з погляду пожежної безпеки. Крім 
того, чергові бригади обленерго не 
завжди можуть вчасно виїхати з 
території підприємства у зв’язку з 
блокуванням шляху. А один із пра-
цівників нафтобази Петро К. розпо-
вів «Відомостям», що по четвергах 
виїхати з роботи до обідньої пори 
практично неможливо, хіба полями. 

Наскільки важко буде пробра-
тися пожежникам до можливого 
осередку пожежі на окраїнах 40-го 
кварталу, днями з’ясовували чинов-
ники, МНСники та працівники ДАІ. 
Очолив цю поважну делегацію, яка 
вчинила переполох серед автолю-
бителів, перший заступник голови 
ОДА Олександр Башкаленко.

Як повідомив головний ряту-
вальник області Володимир Грушо-
вінчук, автобазар може вміщувати 
всього дві тисячі автівок, у тому чис-
лі тих, які продаються, і тих, які про-
сто паркуються. А реально машин 
прибуває удвічі більше. 

— Ще рік тому ми укладали з 
ринком угоду та виставляли пожеж-
ний автомобіль, який би контролю-
вав ситуацію поблизу торговища. 
Тобто машина заїжджала за годину 
до початку роботи базару, а його ди-
рекція, відповідно, проплачувала за 
протипожежний захист. Зараз же та-
кої угоди немає, і пожежна машина 
у разі небезпеки не проїде між цим 
скупченням авто. Кожен, хто сюди 
приїжджає, хоче продати автівку, 
ціни — високі, проте ніхто не думає 
про ймовірну загрозу, яка нависне 
над ринком у випадку пожежі, — 
каже пан Грушовінчук.

В якості експерименту черго-

ва бригада пожежно-рятувальної 
служби спробувала проїхати ву-
лицею авторинку. Від кільця, що 
на КРЗ, вдалося подолати якихось 
кілька десятків метрів. Результатом 
перевіряльники залишилися невдо-
волені, тому пообіцяли прийняти 
кардинальне рішення стосовно ав-
тобазару. 

Олександр Башкаленко у комен-
тарі журналісту «Відомостей» на-
звав ситуацію, що склалася на ринку, 
бідою, яку треба вирішувати, й зіро-
нізував: «Це як у тому анекдоті. А що 
тато сказали? Пі-пі-пі». Мовляв, без 
лайки тут не обійтися. До слова, за 
словами Башкаленка, на жодному з 
ринків Луцька таких проблем немає. 

Заважає нормальному проїзду 
автівок і парковка, якою опікується 
сумнозвісне комунальне підпри-
ємство «АвтоПаркСервіс», питання 
«потрібності» якого не раз підніма-
ли у міській раді через неприбут-
ковість. Коли ж цей «бджолиний 
вулик» розворушили, він раптом 
почав приносити гроші до міської 
казни. Тож, окрім збору коштів, під-
приємство нічим більше, зокрема на 
авторинку, не займається. 

Під час перевірки виявили цілий 
ряд автомобілів, які припаркувалися 
без проплаченого талона. Та й, зре-
штою, самих паркувальників видно 
не було. Директор «АвтоПаркСерві-

су» Олександр Кралюк пояснив, що 
водії, котрі не мають паркувальних 
талонів, підписали договори на пар-
ковку на цілий місяць. 

Крім того, на ринку процвітає 
стихійна торгівля. Відвідувачі, які 
начебто просто припаркувалися, 
розміщують свої товари для прода-
жу: хто пральні порошки, хто про-
дукти харчування. У пана Кралюка 
і на це знайшлася відповідь, мовляв, 
паркувальники на мають права ви-
лучати товар, який навіть незакон-
но продають на території базару. Це 
справи муніципальної дружини.

До повного букета зауважень до-
далося ще одне — звичайна людська 
потреба сходити до туалету. Його, як 
з’ясувалося, на авторинку катма. Во-
дії не приховують, що бігають у кущі 
або ж до найближчого кафе.

Олександр Кралюк переконує, 
що вони готові співпрацювати з 
МНС, і каже, що і кошти на опла-
ту послуг чергового пожежного 
автомобіля знайдуть, і туалет об-
лаштують. Тільки от питання: чого 
зволікали досі? Судячи з усього, 
проблеми автобазару чиновники 
вирішать або розширенням ринку, 
або ж його перенесенням на іншу те-
риторію, наприклад, за неофіційною 
інформацією, у село Крупа.

Ірина КОСТЮК

У Луцьку презентували унікаль-
ну книгу — «Історію органів 

державної безпеки на Волині». Це 
спільна праця науковців і співро-
бітників СБУ. Документально-пу-
бліцистичне видання базується 
на архівних матеріалах і спогадах 
працівників служби та розповідає 
про роботу органів державної без-
пеки на Волині з часів Російської 
імперії до сучасності.

— Робота органів безпеки у 
всі часи була особливою. Ми мак-
симально намагались уникнути 
ідеологічних моментів — прослав-
лення та знеславлення різних іс-
торичних періодів, натомість дати 
об’єктивний фактаж, — зазначив 
під час презентації начальник об-
ласного управління СБУ Володи-
мир Мельникович.

Він пообіцяв, що книга, яка 
вийшла накладом у тисячу при-

мірників у видавництві «Ініціал», 
обов’язково потрапить до волин-
ських бібліотек та архіву, аби її мав 
нагоду почитати кожен волиня-
нин, який цікавиться історією.

Наталка СЛЮСАР
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Санаторій «Згорани» не може 
забезпечити лікуванням усіх 
маленьких волинян

На підприємця працювало семеро 
нелегалів

Через скорочення посівних площ 
улітку овочі подорожчають на 30%

За привласнення державних грошей екс-чиновниця 
сяде на вісім років

На Волині вийшла книга 
про історію Служби безпеки

Дитячий протитуберкульозний 
санаторій «Згорани», що на 

Любомльщині, може оздоровити 
удвічі менше діток, аніж потрібно. 
Про це повідомили в прес-службі 
Волинської обласної ради.

Заснований він 50 років тому. 
Лікувальні та реабілітаційні фак-
тори, що застосовуються: меди-
каментозна терапія, лікувальна 
фізкультура, аерозольтерапія, фі-
тотерапія, масаж та інше. Паркова 
зона, хвойний ліс, природне озеро, 
яке знаходиться поблизу, суттєво 
підсилюють можливості оздоров-
лення дітей. 

За словами головного лікаря 
Олександра Сеня, заклад в області 

дуже потрібний. Протитуберку-
льозного оздоровлення потребу-
ють 4,5 тисячі маленьких волинян 
за результатами туберкулінових 
проб. 

Тим часом у санаторії за рік 
може оздоровитися 2,5 тисячі ді-
тей. Заклад, розрахований на 200 
місць, працює упродовж усього 
року, тож забезпечує безперервне 
навчання дітей за шкільними про-
грамами.

Та є потреба в поліпшенні ма-
теріальної бази закладу. Зокрема 
необхідно придбати комп’ютерний 
клас, подбати про енергозбере-
ження та знайти можливості для 
будівництва соляної шахти.

Незареєстровані наймані пра-
цівники перевозили пасажи-

рів у маршрутних таксі з райцен-
тру до столиці, інформує відділ 
оподаткування фізичних осіб ДПС 
у Волинській області. Семеро тру-
дових нелегалів виконували свою 
роботу тільки на підставі усних 
домовленостей із працедавцем. 
Під час проведення перевірки по-
датківці з’ясували, що жодних тру-
дових договорів між ними та при-
ватним підприємцем укладено не 

було. Тому за порушення норм по-
даткового законодавства бізнесме-
ну з Каменя-Каширського нараху-
вали 16,7 тисячі гривень податків.

Загалом за результатами спіль-
них заходів із Державною інспек-
цією праці у Волинській області, 
Пенсійним фондом і районними 
(міськими) прокуратурами во-
линські податківці цього року пе-
ревірили чотирьох підприємців і 
донарахували 24,4 тисячі гривень 
податків разом зі штрафами.

Через значні збитки у цьому 
сезоні й скорочення посівних 

площ на наступний українські 
фермери готуються вже влітку під-
вищити на третину ціни на овочі. 
«Уже сьогодні можемо говорити 
про скорочення посівних площ 
на 20-25%», — розповів почесний 
президент Асоціації фермерів і 
приватних землевласників Іван 

Томич.
Щодо цін у новому сезоні, то 

експерти запевняють, що в роз-
дрібі вартість овочів у будь-якому 
разі зросте. Хоча й кажуть, що по-
года знову може врятувати. Так, 
керівник проекту «АПК-Інформ: 
овочі та фрукти» Тетяна Гетьман 
зазначає, що при більш-менш нор-
мальних погодних умов можна 
прогнозувати підвищення цін на 
картоплю на 30-35% у порівнянні 
з 2011 роком. 

«Що стосується цибулі й ка-
пусти, то тут ціни теж зростуть. 
Але пропозиція буде відповіда-
ти потребі ринку. Та якщо в Росії 
будуть проблеми з урожаєм, то 
вітчизняна продукція піде на екс-
порт, що спричинить зростання 
цін», — прогнозує фахівець. 

До восьми років позбавлення 
волі засуджено головного дер-

жавного виконавця другого відділу 
ДВС Луцького міського управління 

юстиції Наталію Трунову, яка при-
власнила понад 1 мільйон 200 тисяч 
гривень державних коштів. Про це 
інформує прес-служба прокуратури 
Волинської області.

Колишній головний державний 
виконавець у період із травня по 
листопад 2008 року шляхом зло-
вживання службовим становищем 
привласнила державні кошти на 
суму 1,24 мільйона гривень і вчини-
ла службове підроблення. 28 січня 
2011 року вироком Луцького місь-
крайонного суду Наталію Трунову 
було визнано винною. Їй призначе-
но покарання у вигляді восьми років 
позбавлення волі з позбавленням 
права обіймати посади, пов’язані з 
виконанням організаційно-розпо-
рядчих та адміністративно-госпо-

дарських функцій, на три роки та 
конфіскацією майна.

20 травня 2011 року Апеляцій-
ний суд Волинської області за апе-
ляцією засудженої пом’якшив при-
значене їй покарання до п’яти років 
позбавлення волі. 

Прокуратура Волині, не пого-
дившись із такою ухвалою апеляцій-
ного суду, подала касаційну скаргу 
до Вищого спеціалізованого суду 
України. Під час нового апеляційно-
го розгляду колегія суддів залишила 
призначене вироком Луцького місь-
крайонного суду від 28 січня 2011 
року Наталії Труновій покарання. 
Крім того, колишнього головного 
державного виконавця позбавле-
но тринадцятого рангу державного 
службовця.

Авторинок у Луцьку — бомба 
сповільненої дії

Українкам заборонили йти 
під вінець раніше 18 років
Верховна Рада підвищила мінімальний шлюбний вік 
для жінок. Депутати зрівняли шлюбний вік представ-
ників обох статей. За відповідні зміни до Сімейного 
кодексу України (щодо підвищення рівня мінімаль-
ного шлюбного віку) проголосувало 259 карток на-
родних депутатів. Відповідно до закону, шлюби і для 
чоловіків, і для жінок дозволені з 18 років. За чинним 
законодавством, шлюбний вік для чоловіків стартує 
з 18 років, для жінок — із 17 років.

У Мінекології вирішують, 
як утилізувати батарейки 
Постанова про порядок утилізації ртутьвмісних 
приладів і батарейок може бути прийнята вже про-
тягом місяця, сказав міністр екології та природних 
ресурсів Микола Злочевський. Зараз документ пе-
ребуває на погодженні. За даними екологів, обсяги 
твердих побутових відходів щорічно збільшуються 
на 4 млн. кубометрів. Тим часом у Європі тільки три 
заводи мають потужності для переробки батаре-
йок — у Німеччині, Франції та в Україні (Львівське 
державне підприємство «Аргентум»).

20%
на стільки може зрости вартість 
квитків напередодні Євро-2012. 
Таку ціну прогнозує авіакомпа-
нія «Аеросвіт».

Рятувальники у разі пожежі через авторинок не проберуться


