
Вантаж із тютюновими вироба-
ми білоруського походження 

автошляхами Волині, ймовірно, 
прямував до польського кордону. 

Вантажівку зі 170 коробами 
цигарок співробітники податкової 
міліції разом зі співробітниками 
Шацького райвідділу міліції та 
місцевого ДАІ затримали на те-
риторії Шацького району. Водій 
транспортного засобу, ковельча-

нин Сергій І., не надав жодних 
документів правоохоронцям, які 
б свідчили про законність похо-
дження та перебування в обігу 
тютюнового товару. Тому ван-
таж вартістю майже півмільйона 
гривень було вилучено. Наразі 
співробітники податкової міліції 
Волині з’ясовують канали неза-
конного постачання на територію 
України тютюнової контрабанди.

Дефіцит громадських вбиралень 
у Луцьку — проблема, яка вже не 
перший рік дошкуляє лучанам і 
гостям міста. Те, що їх можна по-
рахувати на пальцях однієї руки, 
— це одне, а ще гірше, що навіть ті, 
які є, не завжди працюють. Ска-
жімо, славнозвісна вбиральня на 
Театральному майдані вже більш 
як два роки в оренді у приватного 
підприємця, але до цього часу вона 
так і не запрацювала. Бізнесмена 
більше цікавить надбудова над 
туалетами, ніж сам нужник. Ось 
тому він всю увагу сконцентрував 
на землі, яку  нарешті йому вдалося 
взяти. Та є одне «але». Те, що він 
хоче звести біля драмтеатру,  не 
вкладається у Генплан Луцька.

Як розповів начальник відділу 
управління майном міської кому-
нальної власності Тарас Яковлев, у 
2009 році був оголошений конкурс 
на взяття в оренду громадської вби-
ральні на Театральному майдані, 8. 
Його виграв підприємець Патла-
шинський, який засвідчив наміри 
реконструювати туалети і влашту-
вати над ними виставковий зал і 
кафетерій. Того ж року він підписав 
договір оренди з оплатою 1100 гри-
вень на місяць. У вересні 2009-го 
землю над вбиральнями надали в 
оренду департаменту ЖКГ міста. А 
через п’ять місяців департамент пе-
редав цю ділянку площею 0,028 га в 
суборенду підприємцю Патлашин-
ському. 

У 2010 році рішенням виконав-

чого комітету Луцької міської ради 
департаменту житлово-комуналь-
ного господарства та підприємцю 
Патлашинському було дозволено 
проектування реконструкції міської 
вбиральні на Театральному майда-
ні, 8 із влаштуванням там виставко-
вої зали та кафетерію. Як розповідає 
начальник управління містобуду-
вання та архітектури Юрій Казмі-
рук, згідно з рішенням виконкому, 
департамент ЖКГ і підприємця було 
зобов’язано отримати містобудівні 
умови й обмеження забудови зе-
мельної ділянки та вихідні дані на 
проектування. Втім, цих документів, 
які мали б передувати розробці про-
ектно-кошторисної документації, 
немає й донині. 

— Підприємець Патлашинський 
двічі звертався до управління міс-
тобудування і архітектури, аби саме 
йому видали містобудівні умови 
й обмеження, а мав би це робити 
спільно з департаментом ЖКГ, який 
є балансоутримувачем об’єкта. Так 
само двічі підприємцю дали аргу-
ментовану відповідь, що потрібно, 
аби звернулися обидві сторони. Але 
звернення від департаменту не було 
і немає(!), — каже Казмірук.

Того ж 2010 року передпроектні 
пропозиції, надані Патлашинським, 
розглядалися на засіданні архітек-
турної містобудівної ради. Згідно з 

ними, за словами Казмірука, перед-
бачалася реконструкція громадської 
вбиральні з добудовою та надбудо-
вою приміщень на Театральному 
майдані. Втім, пропозицію Патла-
шинського звести двоповерхову 
споруду на Театральному містобу-
дівна рада не підтримала.

Крім цього, Юрій Казмірук за-
певняє, що розпочати будівництво 
на місці вбиралень забороняє й чин-
не законодавство. 

— У березні 2011 року прийня-
то Закон України «Про регулюван-
ня містобудівної діяльності». Ним 
чітко й однозначно обумовлено, що 
рішення з питань планування та за-
будови території приймають міські 
ради з урахуванням вимог містобу-
дівної документації, себто Генераль-
ного плану міста, плану зонування 
території та детального плану тери-
торії. З них у Луцька є тільки Генп-
лан, і він не передбачає жодного бу-
дівництва на Театральному майдані. 
Подобається це комусь чи ні, ми не 
маємо права його порушувати, — 
резюмує головний архітектор. 

Час ішов, вбиральні перебували 
в оренді, та налагоджувати їх роботу 
ніхто не збирався. 

Чому за більш як два роки туа-
лети не запрацювали, ми вирішили 
з’ясувати у відділі управління май-
ном міської комунальної власності. 

Його чільник Тарас Яковлев зазна-
чив, що існує домовленість із під-
приємцем, аби вбиральні відкрива-
ли на час масових гулянь у місті. За 
його словами, певний час туалети 
не працювали, бо були проблеми з 
електро- та водопостачанням. Зараз 
вони уже вирішені, одначе вбираль-
ні не відкривають, бо, мовляв, готу-
ють до комплексної реконструкції.

У департаменті житлово-кому-
нального господарства Луцька, на 
балансі якого перебуває об’єкт, по-
відали, що неодноразово проводили 
бесіди з підприємцем і його посеред-
никами. Втім, реакції не було.

Не зважаючи на те, що підпри-
ємець як може затягує з реконструк-
цією вбиралень, у квітні цього року 
департамент ЖКГ передав у субо-
ренду Патлашинському ще шма-
ток землі площею 0,0617 га на Теа-
тральному майдані, звісно, поруч із 
вбиральнями. Виникає запитання: 
наскільки логічно знову давати в 
оренду землю підприємцю, який за 
два роки практично не підтвердив 
спроможності організувати роботу 
клозетів?  

Головний архітектор Луцька на-
голошує, що на недавно переданій 
в оренду ділянці для реконструкції 
вбиралень знаходяться пожежні ре-
зервуари обласного музично-драма-
тичного театру імені Т. Г. Шевченка. 

В разі забудови шлях до них буде 
перекритий.

Начальник департаменту ЖКГ 
Іван Кубіцький каже, що резервуа-
ри для пожежогасіння мають бути 
збережені, втім, за його словами, їх з 
легкістю можна замінити на сучасні-
ші пожежні гідранти. На його думку, 
якщо підприємцю таки дозволять 
будуватися на Театральному, ці ви-
трати мають лягти на його плечі.

На нещодавньому засіданні 
виконавчого комітету Луцькради 
управлінням архітектури та міс-
тобудування було запропоновано 
проект рішення, який передбачав 
скасування рішення виконкому від 
22.10.2010 року, де підприємцю на-
давалось майно для реконструкції 
вбиральні з влаштуванням там ви-
ставкової зали та кафе, і дозволяв 
лише реконструкцію. Утім, члени 
виконкому його не підтримали.

— Сьогодні Театральний май-
дан сформований як архітектурний 
ансамбль. Із робіт залишилося лише 
облаштування підземного переходу 
та будівництво фонтана. І поява та-
ких чужорідних об’єктів на терито-
рії площі, якщо вона не обумовлена 
документацією, — це порушення ви-
мог чинного законодавства. З таким 
самим підходом можна сказати, що 
на Київському майдані тривалий час 
не функціонує фонтан, то, може, на 
його місці збудувати піцерію чи ав-
тозаправну станцію? — обурюється 
архітектор  Казмірук.

За словами Івана Кубіцького, 
підприємець нібито готує нову пе-
редпроектну пропозицію, яку зго-
дом збирається подати на розгляд 
містобудівної ради. 

Хто знає, може, трапиться диво, і 
підприємець передумає забудовува-
ти чи не єдиний зелений куточок на 
Театральному. Тим більше, нещодав-
но місто позбулось пивного намету, 
який псував картинку майдану.

Одначе, зважаючи на швидкість 
роботи підприємця, невідомо, скіль-
ки ще доведеться чекати на цивілізо-
вану, а головне — робочу вбираль-
ню. 

Ольга УРИНА
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Події

На курортниках 
Волинь може 
заробити 10 млн.

Вилучили 85 тисяч пачок контрабандних 
цигарок

Від чиновників віднині можна вимагати 
відомості про майно

Не заблукати вулицями Луцька допоможе 
інтернет-сайт

Завдяки діяльності рекреаційних 
закладів і баз відпочинку на Во-

лині бюджети усіх рівнів щорічно 
можуть отримувати додаткових де-
сять мільйонів гривень. Про це свід-
чать підсумки торішнього курорт-
ного сезону.

Цьогоріч кількість об’єктів від-
починку на Волині зросла. Такими є 
результати паспортизації баз відпо-
чинку та фізичних осіб, які надава-
тимуть приміщення відпочивальни-
кам. «Цього літа у трьох курортних 
районах Волині житлові кімнати 
пропонуватимуть у 256 базах відпо-
чинку. Кількість облікованих місць 
для відпочинку — понад п’ять ти-
сяч. Під час обходу цих об’єктів, 
окрім індивідуальних консульта-
цій, податківці роздавали пам’ятки 
з роз’ясненнями для громадян, які 
отримуватимуть доходи від літнього 
бізнесу», — розповіла заступник го-
лови ДПС у Волинській області Інна 
Степанюк. Посадовець зазначила, 
що лідер за сумами сплачених подат-
ків у курортний сезон — Шацький 
район. До слова, за курортний сезон 
2011 року суб’єкти підприємництва 
сплатили понад дев’ять мільйонів 
гривень податків лишень за послуги, 
надані відпочивальникам на терито-
рії Шацьких озер.

Українські ЗМІ та громадяни 
матимуть доступ до інфор-

мації про доходи державних чи-
новників. Про це заявив глава 
Адміністрації Президента Сергій 
Льовочкін, коментуючи підписан-
ня Президентом Закону «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих 
актів України у зв’язку з прийнят-
тям Закону України «Про засади 
запобігання та протидії корупції». 
«Законом, зокрема, внесено зміну 
до редакції статті 6 Закону «Про 
доступ до публічної інформації», 
— цитує чиновника прес-служба 
АП.

«Відтепер не належать до ін-

формації з обмеженим доступом 
відомості, зазначені в деклара-
ції про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового харак-
теру, оформленій за формою та у 
порядку, що встановлені Законом 
«Про засади запобігання і протидії 
корупції», крім відомостей, зазна-
чених у пункті 7 приміток додатка 
до цього закону», — уточнив він.

«Таким чином, усі деклара-
ції про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового харак-
теру, подані держслужбовцями, є 
публічними, а отже, доступ до них 
не може бути обмежений», — за-
певнив Льовочкін.

Вбиральня на Театральному майдані за більш як два 
роки оренди так і не запрацювала

Нобелівська премія 
зменшилася на два мільйони
Фонд Нобеля оголосив, що лауреати престижної 
премії відтепер отримуватимуть за свої видатні 
досягнення на 20% менше. Причина банальна — 
економічна криза. В останні роки витрати на діяль-
ність нобелівських комітетів значно перевищували 
прибутки від вкладення капіталу. Наразі розмір 
премії за видатні наукові досягнення становить 10 
мільйонів шведських крон. Але вже наступного 
разу лауреатам вручать лише вісім мільйонів.

У Луцьку беруться вирішувати 
житлові проблеми дітей-сиріт
У Луцьку затвердили міську Програму забезпечення 
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, на 2012-2015 роки. Станом на травень у місті на 
первинному обліку є 242 дитини з цієї категорії: дітей-сиріт 
— 74, дітей, позбавлених батьківського піклування, — 168. 
Із них під опікою перебуває 192 дитини, в прийомних сім’ях 
і дитячих будинках сімейного типу — 12, у державних 
закладах — 38. Із загальної кількості знедолених діток 74 
мають житло на правах власності, 101 — на правах користу-
вання, 67 не мають житла.

58%
майже на стільки з початку року 
(у січні-травні) НАК «Нафтогаз 
України» скоротила імпорт ро-
сійського газу — на 13,9 млрд. 
куб. м, порівняно з аналогіч-
ним періодом 2011 року — до 
близько 10,1 млрд. куб. м.

А таку споруду хочуть звести 
над вбиральнями

Такий вигляд має єдиний зелений куточок на Театральному майдані

Луцьк став десятим містом, 
у якому можна спланувати 

маршрут і обрати зручний громад-
ський транспорт через Інтернет. 
Проект Еasyway на сайті ewey.in.ua, 
офіційно використавши карти і всі 
дані про місто компанії Google-
Україна, пропонує без проблем ви-
значити напрям руху й самостій-
но, без розпитувань у перехожих, 
доїхати в будь-яку точку міста.

— Лучанину чи гостю міста на 
сайті треба задати шлях від і до, 
тобто звідки вирушає і куди має 
дістатись, — розповідає один із 
реалізаторів проекту Назар Зелін-
ка. — З’явиться повна інформа-
ція стосовно обраного маршруту: 
оптимальний варіант, швидкий, 
дешевий чи без пересадок, тролей-
бусом чи маршруткою. Розписана 
інформація про час пересування 
між зупинками і загальна (серед-
ня) тривалість шляху, тобто за 
скільки хвилин можна доїхати з 
пункту А в пункт Б. Аналогічно 
можна вирахувати шлях для влас-
ного автомобіля, знявши помітку 
про пересування громадським 
транспортом.

Старт цій навігаційній ініці-
ативі дали міста, що приймають 
Євро-2012. Далі підключили до 
проекту Дніпропетровськ, Запо-
ріжжя, Вінницю, Євпаторію і Тер-

нопіль. Тепер запустили Луцьк, а 
до кінця року плануємо долучити 
всі обласні центри. Зате обласний 
центр Волині стане першим міс-
том, у якому маршрути громад-
ського транспорту накладуть на 
GPS-трекери маршруток, аби від-
стежувати їх переміщення у режи-
мі реального часу.

— Також скоро введемо мо-
дуль, який показуватиме час згід-
но з графіками руху міського тран-
спорту, — запевнив Назар Зелінка. 
— У планах — додати на карту рух 
автобусів за приміськими марш-
рутами (у радіусі 30 км), адже вони 
проходять по території міста, під-
бирають пасажирів. 

— Наразі ще 30% маршрутів не 
в системі GPS, але так чи інакше 
вони там будуть або перевізники 
взагалі не працюватимуть у місті, 
— додав заступник міського голо-
ви Луцька Василь Байцим. — Про-
ект Еasyway допоможе зорієнтува-
тись у місті. Думаю, буде не менше 
ста тисяч переглядів. Щоб покра-
щити ситуацію з перевезеннями, 
в міськраді розробляється тран-
спортна схема. Планується, що в 
центрі міста курсуватиме тільки 
екологічний транспорт, а автобуси 
ходитимуть там, куди нема досту-
пу тролейбусам.

Ольга ЮЗЕПЧУК
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Зате в бізнесмена грандіозні плани на земельну ділянку в центрі міста  


