
З 17 по 19 серпня відбувався 
грандіозний рок-фестиваль «За-
хід-2012». За цей час відвідувачі 
могли почути наживо більше 50 
гуртів. Серед них були й такі зірки, 
як «Бумбокс», «Ляпис Трубецкой» і 
Zdob si Zdub.

Цьогоріч «найзахідніший» фест 
скликав прихильників рок-музики 
у табір «Сонячна галявина», що у 
селі Родатичі неподалік від Льво-
ва. Там діяло дві концертних сцени, 
арт-майданчик, традиційно для та-
ких дійств відбувалися різноманітні 
майстер-класи та мистецькі ярмар-
ки, було й кіно просто неба та висту-
пи театру «Гармидер». 

Виділити якийсь найяскравіший 
фестивальний день просто немож-
ливо: кожен був по-своєму цікавим. 
Коли першого дня натовп відривав-
ся під старе й нове від «Тартака», то 
другого всім зривало дах від опо-

зиційного «Ляписа Трубецкого». До 
слова, послухати свого земляка на 
фест приїхало чимало білорусів. В 
останній день відвідувачів «запа-
лював» гострий на слівце панк-гурт 
«Тостер», який свій виступ присвя-
тив нинішній владі й, зокрема, Ми-
колі Азарову. Далі був шалений і за-
пальний Zdob si Zdub, а завершився 
фестиваль яскравим виступом укра-
їнського гурту «Бумбокс».

Відвідувачі «Заходу-2012» без-
коштовно селились у наметах на 
території табору або ж у житлових 
корпусах за 50 гривень. Орієнтовно 
фестиваль відвідало більше п’яти 
тисяч осіб, тож можете собі уявити 
площу наметового містечка. 

Організатори зробили усе мож-
ливе, аби гості фесту почувалися 
зручно. Так, на території працювало 
близько двох десятків біотуалетів, 
діяло кілька душових, були й уми-
вальники та місця, де можна було 

набрати води. Щоправда, аби почис-
тити вранці зуби чи прийняти душ, 
доводилось доволі довго стояти в 
черзі. Найсміливіші купались у міс-
цевих ставках, які багатьох відляку-
вали зеленкуватою водою.

Аби хоч якось зберегти дерева 
поблизу табору, організатори част-
ково забезпечили готові дрова. Що-
правда, вони танули на очах, тож за-
готівлі дров у лісі уникнути таки не 
вдалося.

Ті ж, хто лінувався куховарити 
на вогнищі, голодними не лишили-
ся: їх виручали численні намети з 
наїдками, де пропонували смажену 
картоплю, сосиски, салати, шашли-
ки, супи, хот-доги й інше. Крім цьо-
го, усі три дні працювала польова 
кухня, де за 15 гривень можна було 
посмакувати ситним козацьким ку-
лішем.

Ольга УРИНА

На сцені під відкритим небом 
поблизу Аю-Дагу пройшов 

міжнародний пісенний конкурс 
молодих виконавців «Дитяча Нова 
хвиля». Виступило 16 дітей із два-
надцяти країн світу.

Головний приз конкурсу — 

«Кришталева хвиля» і поїздка в 
Юрмалу наступного року — діс-
тався 8-річній Лізі Пуріс із Ро-
сії. Вокал дівчинки журі відзна-
чило найвищими оцінками ще у 
перший конкурсний день, коли 
Ліза виконала хіт Вітні Х’юстон 
I have nothing. Друге місце посі-
ла 12-річна Сона Гюлхасян із Ві-
рменії. Журі вразило, як дівчинка 
по-дорослому переживає пісні 
на сцені. Замкнув трійку лідерів 
12-річний представник України 
Юрій Привика. Навіть Прези-
дент Віктор Янукович підспівував 
хлопцю: «Рідна мати моя, ти ночей 
не доспала», коли той виконував 
«Пісню про рушник».

Хлопцю подарували поїздку до 
«Діснейленду» в Парижі.

Приз глядацьких симпатій — 
«Діамантову хвилю» — отримала 
також українка Вікторія Литвин-
чук.

Адріано Челентано вперше за 20 
років дасть сольні концерти 

цієї осені в античному римському 
амфітеатрі Верони. 8 і 9 жовтня 
відбудуться два унікальні виступи 
маестро італійської естради. 

Квитки на них були розкупле-
ні за лічені хвилини. І це не дивно, 
адже в Італії його альбом Facciamo 
Finta Che Sia Vero став платиновим 
двічі. 

Для майбутніх сольних висту-
пів 74-річний Челентано підготу-
вав дві абсолютно різні програми, 
які, звичайно ж, міститимуть пісні 
з його нового альбому.

74-річний Челентано вперше за 20 років 
дасть сольні концерти
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На «Міс світу» перемогла 
китаянка
У фіналі міжнародного конкурсу «Міс сві-
ту-2012», що відбувся 18 серпня у Китаї, перемо-
гла 23-річна китаянка Ю Венься. Вона відома в 
Китаї модель. Крім того, Ю навчається музиці, 
бо готується в майбутньому стати вчителем спі-
ву. Друге місце посіла мешканка Великобританії 
Елізабет Моулдс, третє — представниця Австра-
лії Мішель Кахаваті. Україну на конкурсі краси 
представляла 19-річна харків’янка, володарка 
титулу «Міс Україна-2012» Карина Жиронкіна.

Про Цоя створили 
пісочний фільм
Майстер пісочної анімації Ксенія Симоно-
ва презентувала оновлену версію фільму 
«Останній герой», присвячену річниці з дня 
загибелі лідера російського рок-гурту «Кіно» 
Віктора Цоя. Фільм було представлено на 
фестивалі «Кіно спочатку», що проходив у 
кінці липня в Судаку. Цікаво, що сама Симо-
нова у ролику постає у рокерському образі 
на великому чорному джипі.

Юрій Привика

Україна посіла третє місце на «Дитячій 
Новій хвилі-2012»
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На Львівщині відгримів найпотужніший 
західний фестиваль

Волинський аукціонний центр 
оголошує аукціон з продажу 
права оренди земельних ді-
лянок, що розташовані на 
території Рожищенського райо-
ну Волинської області: 
Лот №1 – право оренди земель-
ної ділянки №19 площею 0,7228 
га. 
Місце розташування – земель-
на ділянка розташована за меж-
ами с. Кобче Рожищенського 
району Волинської області. 
Категорія земель – землі рекре-
аційного призначення.
Цільове призначення – для 
будівництва й обслуговування 
об’єктів рекреаційного призна-
чення (бази відпочинку). 
Кадастровий номер – 
0724582800:01:004:0250. Почат-
кова ціна лоту – 58330,00 грн.
Нормативна грошова оцінка ді-
лянки – 25008,88 грн. 
Річна орендна плата – 5% від 
нормативної грошової оцінки, 
що становить 1250,44 грн. 
Термін оренди – 49 років.
Земельна ділянка багатокутної 
форми, рельєф місцевості рів-
нинний із незначними знижен-
нями, межує з заходу – землі 
Кобченської сільської ради 
(запас), на півночі, сході, півдні 
– землі Кобченської сільської 
ради  (не надані у власність чи 
користування). Розташована на 
відстані 3,0 км від центру насе-
леного пункту. Під’їзд буде здій-
снюватися з дороги без твердо-
го покриття. Земельна ділянка 
входить у водоохоронну зону. 
Зміну цільового призначення 
не передбачено. Встановлених 
обмежень (обтяжень) на ви-
користання земельної ділянки 
немає. Земельні сервітути не 
зареєстровані.
Лот №2 – право оренди земель-
ної ділянки №20 площею 0,6021 
га. 
Місце розташування – земель-
на ділянка розташована за меж-
ами с. Кобче Рожищенського 
району Волинської області. 
Категорія земель – землі рекре-
аційного призначення.
Цільове призначення – для 
будівництва й обслуговування 
об’єктів рекреаційного призна-
чення (бази відпочинку). 
Кадастровий номер – 
0724582800:01:004:0241. Почат-
кова ціна лоту – 48589,00 грн. 
Нормативна грошова оцінка зе-
мельної ділянки – 20832,66 грн. 
Річна орендна плата – 5% від 
нормативної грошової оцінки, 
що становить 1041,63 грн. Тер-

мін оренди – 49 років.
Земельна ділянка багатокутної 
форми, рельєф місцевості рів-
нинний із незначними знижен-
нями, межує з заходу – землі 
Кобченської сільської ради 
(запас), на півночі, сході, півдні 
– землі Кобченської сільської 
ради (не надані у власність чи 
користування). Розташована на 
відстані 3,0 км від центру насе-
леного пункту. Під’їзд буде здій-
снюватися з дороги без твердо-
го покриття. Земельна ділянка 
входить у водоохоронну зону. 
Зміну цільового призначення 
не передбачено. Встановлених 
обмежень (обтяжень) на ви-
користання земельної ділянки 
немає. Земельні сервітути не 
зареєстровані.
Лот №3 – право оренди земель-
ної ділянки №32 площею 0,5245 
га. Місце розташування – зе-
мельна ділянка розташована за 
межами с. Кобче Рожищенсько-
го району Волинської області. 
Категорія земель – землі рекре-
аційного призначення.
Цільове призначення – для 
будівництва й обслуговуван-
ня об’єктів рекреаційного 
призначення (стоянки авто-
мобілів). Кадастровий номер – 
0724582800:01:004:0238. Почат-
кова ціна лоту – 42327,00 грн. 
Нормативна грошова оцінка зе-
мельної ділянки – 57815,60 грн. 
Річна орендна плата – 5% від 
нормативної грошової оцінки, 
що становить 2890,78 грн. 
Термін оренди – 49 років.
Земельна ділянка багатокутної 
форми, рельєф місцевості рів-
нинний із незначними знижен-
нями, межує з заходу – землі 
Кобченської сільради (запас), 
на півночі, сході, півдні – землі 
Кобченської сільської ради (не 
надані у власність чи користу-
вання). Розташована на відстані 
3,0 км від центру населеного 
пункту. Під’їзд буде здійсню-
ватися з дороги без твердого 
покриття. Земельна ділянка 
входить у водоохоронну зону. 
Зміну цільового призначення 
не передбачено. Встановлених 
обмежень (обтяжень) на ви-
користання земельної ділянки 
немає. Земельні сервітути не 
зареєстровані.
Лот №4 – право оренди земель-
ної ділянки №11 площею 0,2586 
га. Місце розташування – за 
межами с. Кобче Рожищенсько-
го району Волинської області. 
Категорія земель – землі рекре-
аційного призначення.

Цільове призначення – для 
будівництва й обслуговуван-
ня об’єктів рекреаційного 
призначення (бази відпо-
чинку). Кадастровий номер –  
0724582800:01:004:0247. Почат-
кова ціна лоту – 20869,00 грн. 
Нормативна грошова оцінка зе-
мельної ділянки – 8947,56 грн.
Річна орендна плата – 5% від 
нормативної грошової оцінки, 
що становить 447,37 грн. 
Термін оренди – 49 років.
Земельна ділянка багатокутної 
форми, рельєф місцевості рів-
нинний із незначними знижен-
нями, межує з заходу – землі 
Кобченської сільської ради (за-
пас), на півночі, сході, півдні – 
землі Кобченської сільради (не 
надані у власність чи користу-
вання). Розташована на відстані 
3,0 км від центру населеного 
пункту. Під’їзд буде здійсню-
ватися з дороги без твердого 
покриття. Земельна ділянка 
входить у водоохоронну зону. 
Зміну цільового призначення 
не передбачено. Встановлених 
обмежень (обтяжень) на ви-
користання земельної ділянки 
немає. Земельні сервітути не 
зареєстровані.
Лот №5 – право оренди земель-
ної ділянки №8 площею 0,2098 
га. Місце розташування – зе-
мельна ділянка розташована за 
межами с. Кобче Рожищенсько-
го району Волинської області. 
Категорія земель – землі рекре-
аційного призначення. 
Цільове призначення – для 
будівництва й обслуговування 
об’єктів рекреаційного призна-
чення (бази відпочинку). 
Кадастровий номер – 
0724582800:01:004:0246. Почат-
кова ціна лоту – 16931,00 грн. 
Нормативна грошова оцінка зе-
мельної ділянки – 7259,08 грн. 
Річна орендна плата – 5% від 
нормативної грошової оцінки, 
що становить 362,95 грн. 
Термін оренди – 49 років.
Земельна ділянка багатокутної 
форми, рельєф місцевості рів-
нинний із незначними знижен-
нями, межує з заходу – землі 
Кобченської сільської ради 
(запас), на півночі, сході, півдні 
– землі Кобченської сільської 
ради (не надані у власність чи 
користування). Розташована на 
відстані 3,0 км від центру насе-
леного пункту. Під’їзд буде здій-
снюватися з дороги без твердо-
го покриття. Земельна ділянка 
входить у водоохоронну зону. 
Зміну цільового призначення 

не передбачено. Встановлених 
обмежень (обтяжень) на ви-
користання земельної ділянки 
немає. Земельні сервітути не 
зареєстровані.
Лот №6 – право оренди земель-
ної ділянки №13 площею 0,2173 
га. Місце розташування — зе-
мельна ділянка розташована за 
межами с. Кобче Рожищенсько-
го району Волинської області. 
Категорія земель – землі рекре-
аційного призначення. 
Цільове призначення – для 
будівництва й обслуговування 
об’єктів рекреаційного призна-
чення (бази відпочинку). 
Кадастровий номер – 
0724582800:01:004:0245. Почат-
кова ціна лоту – 17536,00 грн. 
Нормативна грошова оцінка зе-
мельної ділянки – 7522,04 грн. 
Річна орендна плата – 5% від 
нормативної грошової оцінки, 
що становить 376,10 грн. 
Термін оренди – 49 років.
Земельна ділянка багатокутної 
форми, рельєф місцевості рів-
нинний із незначними знижен-
нями, межує з заходу – землі 
Кобченської сільської ради 
(запас), на півночі, сході, півдні 
– землі Кобченської сільської 
ради (не надані у власність чи 
користування). Розташована на 
відстані 3,0 км від центру насе-
леного пункту. Під’їзд буде здій-
снюватися з дороги без твердо-
го покриття. Земельна ділянка 
входить у водоохоронну зону. 
Зміну цільового призначення 
не передбачено. Встановлених 
обмежень (обтяжень) на ви-
користання земельної ділянки 
немає. Земельні сервітути не 
зареєстровані.
Лот №7 – право оренди земель-
ної ділянки №7 площею 0,1749 
га. Місце розташування – зе-
мельна ділянка розташована за 
межами с. Кобче Рожищенсько-
го району Волинської області. 
Категорія земель – землі рекре-
аційного призначення. 
Цільове призначення – для 
будівництва й обслуговування 
об’єктів рекреаційного призна-
чення (бази відпочинку). 
Кадастровий номер – 
0724582800:01:004:0244. Почат-
кова ціна лоту – 14114,00 грн. 
Нормативна грошова оцінка зе-
мельної ділянки – 6015,54 грн. 
Річна орендна плата – 5% від 
нормативної грошової оцінки, 
що становить 300,78 грн. Термін 
оренди – 49 років.
Земельна ділянка багатокутної 
форми, рельєф місцевості рів-

нинний із незначними знижен-
нями, межує з заходу – землі 
Кобченської сільської ради 
(запас), на півночі, сході, півдні 
– землі Кобченської сільської 
ради (не надані у власність чи 
користування). Розташована на 
відстані 3,0 км від центру насе-
леного пункту. Під’їзд буде здій-
снюватися з дороги без твердо-
го покриття. Земельна ділянка 
входить у водоохоронну зону. 
Зміну цільового призначення 
не передбачено. Встановлених 
обмежень (обтяжень) на ви-
користання земельної ділянки 
немає. Земельні сервітути не 
зареєстровані.
Лот №8 – право оренди земель-
ної ділянки №28 площею 0,0434 
га. Місце розташування – зе-
мельна ділянка розташована за 
межами с. Кобче Рожищенсько-
го району Волинської області. 
Категорія земель – землі рекре-
аційного призначення.
Цільове призначення – для 
будівництва й обслуговування 
об’єктів рекреаційного призна-
чення (аптеки). Кадастровий но-
мер – 0724582800:01:004:0243.
Початкова ціна лоту – 3502,00 
грн. 
Нормативна грошова оцінка зе-
мельної ділянки – 47839,82 грн.  
Річна орендна плата – 5% від 
нормативної грошової оцінки, 
що становить 2391,99 грн. 
Термін оренди – 49 років.
Земельна ділянка багатокутної 
форми, рельєф місцевості рів-
нинний із незначними знижен-
нями, межує з заходу – землі 
Кобченської сільської ради 
(запас), на півночі, сході, півдні 
– землі Кобченської сільської 
ради (не надані у власність чи 
користування). Розташована на 
відстані 3,0 км від центру насе-
леного пункту. Під’їзд буде здій-
снюватися з дороги без твердо-
го покриття. Земельна ділянка 
входить у водоохоронну зону. 
Зміну цільового призначення 
не передбачено. Встановлених 
обмежень (обтяжень) на ви-
користання земельної ділянки 
немає. Земельні сервітути не 
зареєстровані.
Лот №9 – право оренди земель-
ної ділянки №29 площею 0,0232 
га. Місце розташування – зе-
мельна ділянка розташована за 
межами с. Кобче Рожищенсько-
го району Волинської області. 
Категорія земель – землі рекре-
аційного призначення.
Цільове призначення – для 
будівництва й обслуговування 

об’єктів рекреаційного призна-
чення (торгового павільйону). 
Кадастровий номер – 
0724582800:01:004:0239. Почат-
кова ціна лоту – 1872,00 грн. 
Нормативна грошова оцінка зе-
мельної ділянки – 25573,36 грн.  
Річна орендна плата – 5% від 
нормативної грошової оцінки, 
що становить 1278,67 грн. 
Термін оренди – 49 років.
Земельна ділянка багатокутної 
форми, рельєф місцевості рів-
нинний із незначними знижен-
нями, межує з заходу – землі 
Кобченської сільської ради 
(запас), на півночі, сході, півдні 
– землі Кобченської сільської 
ради (не надані у власність чи 
користування). Розташована на 
відстані 3,0 км від центру насе-
леного пункту. Під’їзд буде здій-
снюватися з дороги без твердо-
го покриття. Земельна ділянка 
входить у водоохоронну зону. 
Зміну цільового призначення 
не передбачено. Встановлених 
обмежень (обтяжень) на ви-
користання земельної ділянки 
немає. Земельні сервітути не 
зареєстровані.
Лот №10 – право оренди зе-
мельної ділянки №16 площею 
0,2539 га. Місце розташування – 
земельна ділянка розташована 
за межами с. Кобче Рожищен-
ського району Волинської об-
ласті. Категорія земель – землі 
рекреаційного призначення.
Цільове призначення – для 
будівництва й обслуговування 
об’єктів рекреаційного призна-
чення (бази відпочинку). 
Кадастровий номер – 
0724582800:01:004:0249. 
Початкова ціна лоту – 20490,00 
грн. 
Нормативна грошова оцінка зе-
мельної ділянки – 8784,94 грн. 
Річна орендна плата – 5% від 
нормативної грошової оцінки, 
що становить 439,25 грн. 
Термін оренди – 49 років.
Земельна ділянка багатокутної 
форми, рельєф місцевості рів-
нинний із незначними знижен-
нями, межує з заходу – землі 
Кобченської сільської ради 
(запас), на півночі, сході, півдні 
– землі Кобченської сільської 
ради (не надані у власність чи 
користування). Розташована на 
відстані 3,0 км від центру насе-
леного пункту. Під’їзд буде здій-
снюватися з дороги без твердо-
го покриття. Земельна ділянка 
входить у водоохоронну зону. 
Зміну цільового призначення 
не передбачено. Встановлених 

обмежень (обтяжень) на ви-
користання земельної ділянки 
немає. Земельні сервітути не 
зареєстровані.
Лот №11 – право оренди зе-
мельної ділянки №14 площею 
0,2544 га. Місце розташування – 
земельна ділянка розташована 
за межами с. Кобче Рожищен-
ського району Волинської об-
ласті.  Категорія земель – землі 
рекреаційного призначення.
Цільове призначення – для 
будівництва й обслуговування 
об’єктів рекреаційного призна-
чення (бази відпочинку). 
Кадастровий номер – 
0724582800:01:004:0248.
Початкова ціна лоту – 20530,00 
грн. 
Нормативна грошова оцінка зе-
мельної ділянки – 8802,24 грн. 
Річна орендна плата – 5% від 
нормативної грошової оцінки, 
що становить 440,11 грн. 
Термін оренди – 49 років.
Земельна ділянка багатокутної 
форми, рельєф місцевості рів-
нинний із незначними знижен-
нями, межує з заходу – землі 
Кобченської сільської ради 
(запас), на півночі, сході, півдні 
– землі Кобченської сільської 
ради (не надані у власність чи 
користування). Розташована на 
відстані 3,0 км від центру насе-
леного пункту. Під’їзд буде здій-
снюватися з дороги без твердо-
го покриття. Земельна ділянка 
входить у водоохоронну зону. 
Зміну цільового призначення 
не передбачено. Встановлених 
обмежень (обтяжень) на ви-
користання земельної ділянки 
немає. Земельні сервітути не 
зареєстровані.
Лот №12 – право оренди зе-
мельної ділянки №12 площею 
0,2173 га. Місце розташування – 
земельна ділянка розташована 
за межами с. Кобче Рожищен-
ського району Волинської об-
ласті. Категорія земель – землі 
рекреаційного призначення.
Цільове призначення – для 
будівництва й обслуговування 
об’єктів рекреаційного призна-
чення (бази відпочинку). 
Кадастровий номер – 
0724582800:01:004:0242.
Початкова ціна лоту – 17536,00 
грн. 
Нормативна грошова оцінка зе-
мельної ділянки – 7518,58 грн. 
Річна орендна плата – 5% від 
нормативної грошової оцінки, 
що становить 375,93 грн. 
Термін оренди – 49 років.
Земельна ділянка багатокутної 

форми, рельєф місцевості рів-
нинний із незначними знижен-
нями, межує з заходу – землі 
Кобченської сільської ради 
(запас), на півночі, сході, півдні 
– землі Кобченської сільської 
ради (не надані у власність чи 
користування). Розташована на 
відстані 3,0 км від центру насе-
леного пункту. Під’їзд буде здій-
снюватися з дороги без твердо-
го покриття. Земельна ділянка 
входить у водоохоронну зону. 
Зміну цільового призначення 
не передбачено. Встановлених 
обмежень (обтяжень) на ви-
користання земельної ділянки 
немає. Земельні сервітути не 
зареєстровані.
Грошові кошти в розмірі 
5833,00 грн. (лот №1), 4858,90 
грн. (лот №2), 4232,70 грн. (лот 
№3), 2086,90 грн. (лот №4), 
1693,10 грн. (лот №5), 1753,60 
грн. (лот №6), 1411,40 грн. (лот 
№7), 350,20 грн. (лот №8), 187,20 
грн. (лот №9), 2049,00 грн. (лот 
№10), 2053,00 грн. (лот №11), 
1753,60 грн. (лот №12), що ста-
новить 10% від початкової ціни 
об’єкта аукціону (гарантійний 
внесок), і плата за реєстрацію 
заяви в розмірі 551 грн. за лот 
вносяться на: р/р 26003203233 
у ВОД ВАТ «Райффайзен Банк 
Аваль», МФО 380805, код 
21733635.
Отримувач: ПАТ ДАК «НМАЦ» – 
філія «Волинський аукціонний 
центр». 
Спеціальні умови – витрати 
на виготовлення технiчної 
документацiї з землеустрою 
щодо складання документів, що 
посвідчують право на оренду 
земельних ділянок, підготовку 
та проведення земельних тор-
гів відшкодовує переможець 
аукціону.
Аукціон відбудеться через 30 
днів після публікації інформації 
за адресою: м. Рожище, вул. Не-
залежності, 60а (зал засідань 
«Укртелеком»).
Кінцевий термін прийняття 
заяв і плати грошових внесків 
– три робочі дні до початку 
аукціону.
Ознайомитися з технічною та 
землевпорядною документа-
цією можна в ПАТ ДАК «НМАЦ» 
– філії «Волинський аукціонний 
центр» за адресою: м. Луцьк, 
вул. Мельнична, 13. 
Заяви приймаються за адре-
сою: м. Луцьк, вул. Мельнична, 
13, контактна особа – Мель-
ничук Мирослава Степанівна, 
тел. (0332) 244-188.

 ОГОЛОШЕННЯ


