
Головне фінансове управління 
Волинської облдержадміністра-

ції за результатами тендера підпи-
сало договір із ПП «Нова Аркада» 
на будівництво бази відпочинку 
на Світязі вартістю 8,78 мільйо-
на гривень. Про це повідомляють 
«Наші гроші» з посиланням на «Ві-
сник державних закупівель».

Згідно з технічним завданням, 
в урочищі Гряда, що в смт. Шацьк, 
мають побудувати спальний кор-
пус на 50 ліжко-місць (1,5 тис. кв. 
м) із кав’ярнею на 25 місць, а також 
баню (107 кв. м) і приміщення для 
охорони, озеленити територію. Ро-
боти фінансують із держбюджету, 
завершити базу відпочинку пови-
нні до кінця наступного року.

ПП «Нова Аркада» має п’ять 

тисяч гривень статутного фон-
ду і належить Новосаду Івану 
Ігоровичу. Єдиним конкурен-
том фірми на цьому тендері було 
ПАТ «Луцьксантехмонтаж №536», 
різниця пропозицій склала 0,2%. 
У конкурсній документації зазна-
чено, що перекриття над другим 
поверхом, покрівля, сходи й інше 
вже частково виконані. Хто їх ви-
конував і за які кошти невідомо, 
оскільки попередня закупівля з 
будівництва бази у 2011 році була 
скасована — відхилили пропозиції 
усіх учасників. ПП «Нова Аркада» 
тоді пропонувало збудувати за 
7,82 мільйона гривень, що було на 
1-1,5 мільйона дорожче за пропо-
зиції конкурентів, які на останній 
тендер заявок уже не подавали.

Минулого тижня на запрошення 
кандидата у народні депутати по 
23-му Маневицькому виборчому 
окрузі Анатолія Грицюка Луцьк 
відвідав заступник керівника 
Центрального виборчого штабу 
Об’єднаної опозиції «Батьків-
щина» Андрій Пишний. На прес-
конференції він розповів про 
особливості перебігу цьогорічної 
передвиборчої кампанії та стратегії 
боротьби Об’єднаної опозиції на 
виборах.

Відомий український політик 
надзвичайно позитивно оцінив 
підписання угоди про створення 
коаліції між Об’єднаною опозиці-
єю «Батьківщина» і ВО «Свобода» 
у парламенті. Він наголосив, що в 
опозиції очікували, що до коаліції 
увійдуть усі демократичні політси-
ли, які йдуть до парламенту, зокре-
ма й «УДАР». Але політсила Віталія 
Кличка від пропозиції підписати ко-
аліційну угоду відмовилася.

— Ми переконані, що домовля-
тися про об’єднання демократич-
них сил у майбутньому парламенті 
потрібно до виборів, — зазначив 
Андрій Пишний. — Таким чином 
політики беруть на себе певні полі-
тичні зобов’язання. Потім зможуть 
звітувати про їх виконання перед 
своїми виборцями. Наприклад, ми 
зобов’язуємося прийняти низку 
важливих законопроектів. Зокрема, 
про порядок імпічменту Президен-
та, закон про відкликання нардепа, 
що дасть змогу безпосереднього 
впливу виборців на обранців, за-
кон, який дає можливість звільни-
ти Юлію Тимошенко, закон, який 
забезпечить особисте голосування 
депутата. Це все надзвичайно важ-
ливі речі для формування в Україні 
якісно нової політичної системи. 
Безумовно, протидія від Партії ре-
гіонів цьому буде шаленою. А отже, 
ми вже сьогодні повинні розуміти, 
з ким будемо працювати, щоб при-
пинити в Україні еру Януковича і 
Партії регіонів. Тому підписання по-
літичної угоди — це принциповий 
момент. На жаль, сьогодні можемо 
констатувати, що наша рука зависла 
у повітрі. Проте ми не припиняємо 
перемовини з партією «УДАР». 

Андрій Пишний висловив упев-
неність, що опозиційні сили набе-
руть достатню кількість голосів для 
формування більшості. Адже для 
цього була проведена колосальна 
робота щодо об’єднання демокра-
тичних сил. Цим самим, за словами 
політика, було виконано один із за-
питів суспільства — на об’єднання. 
Виконали опозиціонери ще одну ви-

могу суспільства — оновлення по-
літичної еліти. За словами Андрія 
Пишного, майже 40% кандидатів від 
Об’єднаної опозиції балотуються до 
Верховної Ради вперше. 

— Ми йдемо у парламент із чіт-
ким планом дій. Вже маємо 80 на-
працьованих законопроектів, які 
стосуються усіх без винятку сфер 
життя, — розповів політик. — Ре-
формування розпочнеться з судової 
системи і закінчиться молодіжним 
кредитуванням. Це не гасла, а кон-
кретні законопроекти. Над ними 
працювали кращі мізки у цій країні. 

Політик зазначив, що після 2,5 
року правління Партії регіонів си-
туація в українській економіці над-
звичайно складна. Він наголосив, 
що виконання бюджету-2012 влада 
зриває. Найперше через те, що гроші 
з бюджету йдуть на утримання самої 
влади. 

— Один день Президента Вікто-
ра Януковича коштує українському 
бюджету 1,5 мільйона гривень, — 
розповів представник Об’єднаної 
опозиції. — Три мільярди виділено 
на утримання апарату Генпроку-
ратури. Минулого тижня виділи-
ли 250 мільйонів на забезпечення 
спецзв’язку Януковича під час його 
перельотів. Бюджет якої країни 
може таке витримати? Тим паче, що 
ми недавно провели Євро-2012, яке 
виявилося найбільшою корупцій-
ною оборудкою за часи незалежнос-
ті. Майже 90% закупівель ця влада 
здійснила без тендерних процедур. 
А це мільярди гривень. 

Андрій Пишний наголосив, що 
демократична більшість, сформова-
на у новому парламенті, розробить 
якісний бюджетний документ на 
2013 рік. Політик зауважив, що лік-
відація корупційної складової укра-

їнського бюджету дасть можливість 
вивільнити кошти для соціальних 
програм. 

— Ми бачимо можливість збіль-
шити протягом 2013 року прожит-
ковий мінімум удвічі. Інакше ка-
жучи, мінімальна заробітна плата 
повинна бути на рівні 2400 гривень. 
Гроші в країні є. Тільки одна цифра: 
за два з половиною роки правління 
Януковича в офшорні зони було ви-
ведено до 70 мільярдів доларів. І це 
передусім бюджетний ресурс. 

Заступник керівника Централь-
ного виборчого штабу Об’єднаної 
опозиції «Батьківщина» у Луцьку 
наголосив, що сьогодні українцям, 
аби зупинити нинішній режим, по-
трібно не лише проголосувати за 
опозицію, але й бути готовими від-
стояти свій вибір. 

— На вимогу опозиційних на-
родних депутатів у законодавство 
внесли норму про те, що всі виборчі 
документи зберігатимуться протя-
гом п’яти років. Саме її відсутність 
дозволила уникнути відповідаль-
ності тим, хто фальшував вибори у 
2004 році. Тому людям, які захочуть 
сфальшувати результати виборів, 
потрібно про це пам’ятати. Рано чи 
пізно вони обов’язково за це відпо-
відатимуть. 

Андрій Пишний закликав воли-
нян підтримати по мажоритарних 
округах кандидатів від Об’єднаної 
опозиції. Зокрема, по Маневиць-
кому виборчому округу №23 пред-
ставником партії Юлії Тимошенко 
є Анатолій Грицюк. Сьогодні вкрай 
важливо обрати до Верховної Ради 
людей, які стовідсотково не прода-
дуться, не стануть «тушками», а по-
слідовно відстоюватимуть інтереси 
своїх виборців. 
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У Луцьку заборонять 
прибудову до 
багатоповерхівок
В Луцьку заборонять прибудови до 
багатоповерхівок через те, що вони можуть 
послаблювати міцність тримальних стін. Про це 
заявив міський голова Микола Романюк, пише 
«ВолиньРost». «Жодних голуб’ятників у Луцьку. 
Якщо міська архітектура даватиме дозвіл на такі 
добудови, то її працівники відповідатимуть за 
це», — зазначив мер.

Українці тримають у банках 
$65 мільярдів
На банківських депозитах українців у валюті 
перебуває близько $65 мільярдів. Про це 
повідомив виконавчий директор Міжнародного 
фонду Блейзера Олег Устенко, пише ТСН. «Рівень 
доларизації української економіки завжди був досить 
високим. Починаючи з 1991 року, в різних формах 
обсяг депозитів у доларах тримався на рівні 50%. У 
країні, яка виробляє 180 мільярдів доларів, близько 
65 мільярдів доларів перебуває на депозитних 
рахунках», — сказав він.

Прокуратура повертає сільській громаді майже 3 га землі

Андрій ПИШНИЙ:

Луцький міськрайонний суд задо-
вольнив позов прокурора облас-

ті в інтересах Піддубцівської сіль-
ської ради про визнання недійсними 
26 державних актів на право влас-
ності на землю, скасування їх дер-
жавної реєстрації, а також витребу-
вання земельних ділянок загальною 
площею 2,8 га з чужого незаконного 
володіння. 

Ці ділянки вибули з власнос-
ті сільської громади в результаті 
шахрайських дій землевпорядника 
Піддубцівської сільради, головного 
спеціаліста управління Держкомзе-
му в Луцькому районі та приватного 
підприємця. Протягом червня 2007 
року — жовтня 2008 року вони під-
робили рішення сільської ради про 
виділення сімнадцятьом підставним 
особам земельних ділянок. 

На підставі підроблених доку-
ментів було виготовлено технічну 

документацію та отримано державні 
акти на право власності на землю. 

Таким чином із земель резерв-
ного фонду Піддубцівської сільської 
ради у приватну власність незакон-
но вибули ділянки загальною пло-
щею 2,8 га, вартість яких на момент 

вчинення злочину становила 264 ти-
сячі 119 гривень.

Вироком Луцького міськра-
йонного суду землевпорядник Під-
дубцівської сільради засуджений 
до п’яти років позбавлення волі з 
забороною два роки обіймати орга-
нізаційно-розпорядчі та адміністра-
тивно-господарські посади зі вста-
новленням трирічного іспитового 
строку. 

Головного спеціаліста управлін-
ня Держкомзему в Луцькому районі 
та приватного підприємця засудже-
но до п’яти років позбавлення волі. 
Їм також встановлено відповідно 
дво- та трирічний іспитовий строк. 
Апеляційний суд Волинської області 
залишив цей вирок без змін.

Завдяки прокуратурі земель-
ні ділянки, які незаконно вибули з 
власності сільської ради, буде повер-
нуто громаді.

Восьмеро волинян із особливими 
потребами отримали автомобілі

Волинські чиновники збудують собі за 
державні гроші базу на Світязі
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У суботу заступник голови Во-
линської облдержадміністра-

ції Олександр Курилюк вручив 
вісьмом волинянам пакет доку-
ментів і ключі від автомобілів Sens 
Запорізького автозаводу. Машини 
придбані за кошти державного 
бюджету. Ціна одного легковика 
— 58,5 тисячі гривень. Інваліди з 
дитинства оплачують 30% вартос-
ті, решта пільговиків отримує авто 
безкоштовно. Олександр Курилюк, 
вітаючи новоспечених власників 
засобів пересування, сказав, що 
сьогодні значно покращилася си-
туація з забезпечення інвалідів 
спеціалізованим транспортом і 
черга поступово рухається. 

З січня цього року на Волинь 
надійшло 25 машин, тоді як у 2011-
му отримали всього сім. Крім того, 
цьогоріч 20 інвалідів забезпечені 
спецтранспортом, який область 
одержала в якості гуманітарної до-

помоги, ще сім — автомобілі, що 
були в користуванні, повернені 
управлінню праці, соціальних пи-
тань й у справах захисту населення 
від наслідків Чорнобильської ката-
строфи облдержадміністрації.

Станом на 19 жовтня на обліку 
з забезпечення автотранспортом в 
області перебуває 2355 інвалідів, із 
них у порядку першочергового за-
безпечення — 147 осіб, у порядку 
позачергового — 347, у загальній 
черзі — 1861 особа. 

Лікар Тимошенко приїхав у Луцьк, щоб 
розповісти правду про її здоров’я

20 жовтня в Луцьку з при-
ватним візитом перебував 

лікар-невропатолог берлінської 
клініки «Шаріте» Лутц Хармс. Як 
відомо, професор Хармс — керів-
ник лікування Юлії Тимошенко у 
ЦКБ №5 «Укрзалізниці» в Харкові. 
У Луцьку, в актовому залі готелю 
«Профспілковий», він зустрівся 
з усіма охочими дізнатися біль-
ше про стан здоров’я ув’язненої 
опозиціонерки. Пояснив тим, що 
громадськість отримує обмежену 
інформацію щодо лікування Тим-
ошенко, оскільки вона не має від-
критого спілкування з пресою.

Днями Юлія Володимирівна 
попрохала повернути її з лікарні у 
колонію, бо вона вже не витримує 
постійного відеоспостереження, 
яке за нею ведеться.

— У кожному кутку стелі в 
палаті встановлені камери, вони 
рухаються і «бачать» кожен мілі-
метр кімнати, — підтвердив Лутц 
Хармс. — Ні для кого не добре, 
коли за ним стежить багато камер. 
Це постійний стрес, що погіршує 
стан Тимошенко.

Водночас німецький професор 

не схвалює переведення пацієнтки 
у колонію:

— Разом із харківськими лі-
карями ми дійшли висновку, що 
Юлія Володимирівна потребує 
лікування у медичному закладі. В 
клініці, безперечно, умови кращі, 
ніж у в’язниці.

Що стосується діагнозу лідер-
ки опозиції і методів її реабілітації, 
то Лутц Хармс сказав, що не може 
вдаватися у подробиці, оскільки 
це лікарська таємниця.

— У травні вона прибула до 
клініки з сильними болями в спи-
ні, — повідомив професор. — За-
раз її стан стабільний, але досить 
важкий. Тимошенко постійно від-
чуває біль у нижній частині спини, 
що сковує її рухи. Діагноз — про-
лапс (випинання органа чи його 
частини. — Авт.), що перейшов 
у хронічну форму. Рік тому, поки 
Юлія Тимошенко не потрапила 
до в’язниці, вона не жалілася на 
здоров’я, нічим серйозно не хво-
ріла. Пролапс може виникнути в 
кожного, а стрес, який переживає 
Юлія Володимирівна, призвів до 
швидкого прогресування хвороби.

Термінів і гарантій одужання 
своєї пацієнтки Лутц Хармс не 
озвучує.

— Ніхто не знає на 100%, чи 
можна її вилікувати, — зауважує 
лікар із Берліна. — Все залежатиме 
від методів і умов лікування. Зараз 
проводиться комбіноване лікуван-
ня медпрепаратами і фізіотерапія. 
Рекомендуємо займатися з ганте-
лями, навіть мінімальні спортивні 
навантаження дуже корисні, бо 
вона перебуває в замкнутому про-
сторі й мало рухається.

Ольга ЮЗЕПЧУК

Ми йдемо у Верховну Раду 
з чітким планом змін


