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Розвиток новітніх технологій 
призводить до зміни пріорите-

тів у видах зв’язку. Якщо в 1990-х 
роках минулого століття практич-
но в кожній оселі було стаціонарне 

радіо, то останнім часом кількість 
користувачів цього виду зв’язку 
зменшується щороку.

За повідомленням головного 
управління статистики в області, 
на початок року на Волині нарахо-
вувалося понад 38 тисяч трансля-
ційних радіоточок звукового про-
водового мовлення (з них 90% — у 
населення), але це в 13 разів менше, 
ніж два десятки років тому. Тільки 
за минулий рік їх поменшало май-
же на дев’ять тисяч, в основному за 
рахунок відмов населення від цієї 
послуги. Забезпеченість жителів 
області на тисячу осіб основними 
радіоточками звукового проводо-
вого мовлення становила 37 оди-
ниць, як і у наших сусідів-рівнян, 
що менше, ніж у середньому по 
Україні (50) й у львів’ян (54).

В обласному центрі закінчили 
зведення телевежі: через кілька 

місяців вона має запрацювати, за-
вдяки чому покращиться прийом 
радіотелевізійних програм у місті 
Луцьку і в навколишніх районах. 
Про це інформує «ВолиньРost». До 
минулого року Луцьк був єдиним 
серед обласних центрів, що не мав 
телевізійної вежі. 

Висота вежі — 150 метрів. За-
раз триває монтаж антен, а через 
кілька місяців, коли його завер-
шать, сюди перенесуть передавачі 
з 16-поверхівки в центрі Луцька.

«Збудувавши цю вежу та пере-
нісши передавачі сюди, передусім 
покращимо прийом радіотелеві-
зійних програм в облцентрі та в 
навколишніх районах. Тобто в ра-
діусі приблизно 50-60 кілометрів 
значно покращиться прийом ра-
діотелевізійних програм», — роз-
повів директор ТзОВ «Телемережі 

України» Петро Семерей.
За його словами, запуск телеве-

жі дозволить забрати з житлових 
будинків антени, щоби зменши-
ти випромінювання в довкілля та 
зменшити скарги людей. 
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Події

В Україні виявили 478 
небезпечних дитячих 
атракціонів
Державна служба гірського нагляду і промислової 
безпеки виявила 478 дитячих атракціонів із підви-
щеною небезпекою, які діють у країні. Про це на бри-
фінгу повідомив Уповноважений Президента з прав 
дитини Юрій Павленко. З його слів, триває перевірка 
всіх атракціонів, які діють в Україні. Павленко відзна-
чив, що уже виявлено 552 порушення й притягнуто 
до відповідальності 50 керівників таких атракціонів.

Волинським ветеранам 
допомогли 16 мільйонами 
гривень
Цьогоріч 52 тисячі ветеранів військових дій, 
що проживають на території області, отримали 
до Дня Перемоги допомогу загальним обсягом 
майже 16 мільйонів гривень. «Інваліди війни І 
групи одержали 2200 гривень, ІІ групи — 1920, ІІІ 
групи — 1720 гривень. Майже 34 тисячі учасників 
війни отримали по 125 гривень», — розповів 
заступник голови ОДА Олександр Курилюк.

  СВАВІЛЛЯ

  ГОТУЄМОСЬ ДО ГОСТЕЙ

Хлопчик, який помирав, 13 разів викликав «швидку»

Турійська виконавча служба мало 
не відібрала у сім’ї будинок

  НАСЛІДКИ ПРОГРЕСУ

На Волині — свій сайт 
до Євро-2012

  ТЕЛЕВІЗІЯ

Зараз 7-річний Андрій у лікарні, 
його життю нічого не загрожує. 

Але згадувати день, коли мало не за-
гинув, не може й досі. Тоді був удома 
сам. Вийшов на балкон повісити ви-
прані штани, від висоти закрутилася 
голова. Не втримав рівноваги і впав 
на скло. Праву руку майже відрізало. 
Хлопчик каже: одразу став дзвонити 
на «103», як вчили в школі. У «швид-
кій» дитині не вірили. Потім підра-

хували — «103» Андрій набирав 13 
разів. 

Малий ледве вибрався з квар-
тири. У тамбурі його знайшла мати, 
яка відчула, що з сином щось не до-
бре. Коли лікарів викликала жінка, 
«швидка» приїхала через 10 хви-
лин. Мікрохірурги чотири години 
пришивали дитині руку. На станції 
швидкої допомоги Горлівки не за-
перечують, що на «дитячий» дзвінок 

могли не відреагувати. «Щодоби до 
нас надходять неправдиві виклики 
від дітей, які граються з мобільни-
ми телефонами, підлітків і навіть не 
надто тверезих дорослих», — пояс-
нює виконувач обов’язків заступни-
ка головлікаря станції Ірина Прода. 

Медики кажуть, що історія Ан-
дрія закінчилася щасливо. Хоча по-
переду ще шість років реабілітації 
— поки рука запрацює. 

У мешканця села Маковичі Ту-
рійського району на Волині 

неправомірно хотіли відібрати бу-
динок. Щоправда, у суді чоловіку 
вдалося відстояти власну оселю. 
Про це повідомили в Асоціації за-
хисту прав молоді Волині.

Чоловік зіткнувся з несправед-
ливими діями з боку Державної 
виконавчої служби. Підставою для 
накладення арешту на майно стала 
незрозуміла для нього заборгова-
ність у рамках виконавчого про-
вадження. І це при тому, що його 
сім’я справно сплачувала всі суми 
щомісячно, про що є відповідні 

квитанції.
Під час детального вивчення 

справи вдалося встановити, що 
державний виконавець збільшив 
обсяг щомісячних виплат. Однак 
чоловіку ніхто про це і про значну 
заборгованість чомусь не повідо-
мив. Тож будинок арештували. 

Зрештою, правову оцінку діям 
державного виконавця дав суд. 
Служителі Феміди розглянули 
скаргу на посадовця та визнали 
його дії неправомірними. Суд ска-
сував постанову державного вико-
навця про накладення арешту на 
будинок селян.

В області презентували інтернет-
сайт, присвячений майбутньому 

чемпіонату Європи з футболу. Фак-
тично портал виконуватиме роль 
туристичного путівника по Волині. 
Про особливості сайту «Євро-2012. 
Волинь» (www.euro2012.volyn.ua) 
розповів головний спеціаліст від-
ділу інформаційно-комп’ютерного 
забезпечення облдержадміністра-
ції Сергій Свінцицький. За його 
словами, основні акценти порталу 
зосереджені на об’єктах інфра-
структури й історико-культурного 
значення.

Сайтом із легкістю зможуть 
користуватись іноземці, оскільки 
вся інформація надається чотирма 

мовами: українською, російською, 
польською та англійською.

«Євро-2012. Волинь» склада-
ється з кількох підрозділів. Так, у 
розділі «Об’єкти інфраструктури» 
перелічені готелі, ресторани, мага-
зини, АЗС, лікарні й аптеки, які є 
на Волині. Також ці об’єкти позна-
чені на карті. Крім цього, на сайті 
є розділи: «Культура і мистецтво», 
«Євро-2012», «Довідкова інформа-
ція».

Сергій Свінцицький зазна-
чив, що після завершення чемпіо-
нату з футболу сайт не перестане 
функціонувати, а буде перепрофі-
льований на туристичний портал 
Волині.

Голова Горохівської райради 12 років 
користується землею без документів
Яскравим прикладом того, як 
чиновники не бажають слідувати 
букві закону, є історія, в якій фігу-
рує нинішній голова Горохівської 
районної ради Леонід Андрійчук. 
«Відомостям» потрапив до рук акт 
інвентаризації земельної ділянки, 
датований 15.02.2012 року, в якому 
йдеться про те, що дружині пана 
Андрійчука у селі Ощів була надана 
земельна ділянка для сінокосу. Од-
нак насправді гектар, відведений у 
користування родині Андрійчуків, 
давно перестав бути місцем для 
косіння трави. Це швидше мальов-
нича місцина для відпочинку з 
невеликим дерев’яним будиночком 
і двома викопаними водоймами, 
яка знаходиться в кількох десятках 
метрів від будинку, де проживає 
сім’я голови райради. Все б нічого, 
якби не один нюанс. 

Дивує те, що другий за значиміс-
тю посадовець у районі, який мав би 
першочергово юридично грамотно 
оформити право оренди, проігно-
рував законодавство та без належ-
них документів, без зміни цільового 
призначення користується землею 
сільської ради, як власною.

Леонід Андрійчук — відома у ра-
йоні особа, бо перед тим, як його у 
листопаді 2010 року обрали головою 
районної ради, він обіймав посаду 
голови Горохівської райдержадмі-
ністрації. Дружина Андрійчука, 
Надія Іванівна, до останніх виборів 
тривалий час працювала у Терешків-
цівській сільській раді секретарем. 
Певно, впливовості обох Андрій-
чуків ніхто перечити не зміг, тому 
відмовити у виділенні ділянки для 
сінокосу сільська рада не могла. Але 
й з упорядкуванням документів ро-
дина Андрійчуків не поспішала. Аж 
поки до Ощева не навідався ревізор 
із Луцької міжрайонної державної 
фінінспекції. 

У складеному акті інвентари-
зації земельної ділянки читаємо: 
«Гр. Андрійчук Н. І. рішенням се-
сії Терешківцівської сільської ради 
від 25.03.2004 року №11/5 надана в 
оренду земельна ділянка для сіно-
косіння розміром 1 га з земель не-
сільськогосподарського призначен-
ня (болото), яка знаходиться в селі 
Ощів Горохівського району в меж-
ах населеного пункту, з орендною 
платою 100 гривень за 1 га. Договір 
оренди на земельну ділянку не укла-
дений, із 2004 року по 13.02.2012 р. 
орендна плата від Андрійчук Н. І. 
в Терешківцівську сільську раду не 
надходила».

Крім того, інвентаризаційна ко-
місія виявила на земельній ділян-
ці дерев’яну господарську будівлю 
площею 12 «квадратів» і два водні 
об’єкти розмірами 0,174 та 0,165 га. 

Аби трохи прояснити ситуа-
цію, «Відомості» звернулися до Те-
решківцівського сільського голови 
Тамари Войтович. Чиновниця роз-
повіла, що після ревізії Андрійчуки 
одразу звернулися до сільради та по-
дали заяву про надання дозволу на 
інвентаризацію земельної ділянки, 
яку сесія сільської ради розглядала 
16.02.2012 року. 

— Було прийнято рішення про 
надання дозволу на розробку тех-
нічної документації щодо інвента-
ризації цієї земельної ділянки. Ми 

дали згоду на розробку проекту, 
спираючись на рішення сесії, які 
були затверджені раніше, — повіда-
ла пані Войтович. — Згідно з архів-
ною випискою, рішенням сільради 
від 2 вересня 1999 року №6/5 «Про 
розгляд заяв громадян» земельна ді-
лянка площею один гектар була на-
дана у постійне користування. Але 
стосовно цієї ж ділянки було при-
йняте ще одне рішення. Отже, пер-
ше рішення скасували, а 25.03.2004 
року прийняли інше — №11/5 — про 
оренду на підставі заяви від Андрій-
чук Надії Іванівни, у якій заявниця 
просить надати їй земельну ділянку 
несільськогосподарського призна-
чення для сінокосіння в оренду тер-
міном на 49 років із орендною пла-
тою сто гривень за один гектар. 

Однак, як з’ясувалося, і це під-
тверджує перевірка ревізії, орендної 
плати землекористувачі не сплачу-
вали протягом кількох років.

— Кажу як є, що сплачували 
вони всього вісім гривень земель-
ного податку. Договору, який мав би 
бути підписаним у 2004 році, немає. 
Заявники не подали його сільській 
раді. І вони не платили. Лише під 
час ревізій було сплачено чотири-
ста гривень орендної плати, але до-
говору оренди нема. Таким чином, 
правовстановлюючі документи, які 
підтвердили б законність користу-
вання земельною ділянкою, відсутні. 
Кожного року платили лише земель-
ний податок, а орендної плати, поки 
не прийшло КРУ, не надходило. Ви-
ходить, що рішення сільської ради 
є, але документів — жодних: ні тех-
нічної документації, ні проекту від-
воду, хоча вони мали бути, оскільки 
йдеться про 2004 рік, — розповіла 

сільський голова Тамара Войтович.
«Відомості» звернулися за 

роз’ясненням і до голови районної 
ради Леоніда Андрійчука, у якого 
поцікавилися, чому він допустив 
таку недбалість у документації. Ле-
онід Олександрович розповів, що 
спочатку цією земельною ділянкою 
опікувався його батько і вона дій-
сно використовувалась як сінокос. 
Однак, за словами Андрійчука, зго-
дом там відкрилося джерело, і те-
риторія почала заростати очеретом, 
з’явилася можливість облаштувати 
водойму. Стосовно договору, який, 
як стверджують у сільській раді, 
зник, чиновник зізнався, що його 
взагалі не було.

— Дружина, коли ще працюва-
ла в сільській раді, вважала, що сто 
гривень орендної плати за гектар — 
то нормальна ціна, — розповів Ан-
дрійчук.

А на запитання, чому і їх не спла-
чували протягом останніх кількох 
років, голова райради відповів: «А 
то дружина дала маху. Я взагалі ні за 
що не плачу, навіть не знаю, скільки 
коштує газ, вода».

Крім того, Леонід Андрійчук 
переконував, що проект відводу в 
нього вже готовий, а договір із сіль-
ською радою буде укладений з дня 
на день. До всього ж орендна плата 
зросте в десяток разів: після про-
веденої інвентаризації за гектар зе-
мельної ділянки треба буде платити 
не сто, а майже 1200 гривень. Сума 
не надто тішить пана Андрійчука, бо 
у розмові з журналістом він дорік-
нув, мовляв, відомий на Горохівщині 
господарник Андрій Турак платить 
за гектар родючої землі 400 гривень, 
а йому доведеться за гектар болота 
платити втричі більше.

Голова районної ради каже, що 
не вбачає у тому, що користується 
землею без документів, якогось по-
рушення, мовляв, він багато чого 
зробив для місцевих жителів: і до-
рогу облаштував, щоб селяни могли 
дістатися своїх городів, та й узагалі 
жителі Ощева вільно відпочивають 
біля його викопаних водойм. Що-
правда, коли журналіст «Відомос-
тей» прибула на місце відпочинку, 
то там, незважаючи на жарку погоду, 
не було ні душі. 

Ірина КОСТЮК

Стосовно договору, який, 
як стверджують у сільській 
раді, зник, чиновник зі-
знався, що його взагалі не 
було.

Волиняни відмовляються 
від радіоточок

  БАЙДУЖІСТЬ ЛІКАРІВ

У Луцьку запрацює нова телевежа


