
На минулому тижні у Луцьку ста-
лася надзвичайна подія, яка за-

слуговує на увагу. У туалеті міської 
ради знайшли пістолет — газовий, 
марки  ІЖ-79 калібру 8 мм. Факт 
надзвичайно цікавий, якщо враху-
вати, що зброю виявили у період, 
коли засідав виконком міської ради. 
Тобто у приміщенні були дуже по-

важні люди. Цікаво, хто із них уявив 
себе ковбоєм, який може заходити у 
будинок органу місцевого самовря-
дування зі зброєю? 

Міліція доволі оперативно по-
відомила, що ним виявився не хто 
інший, як заступник мера міста Ва-
силь Байцим. Питається, навіщо 
чоловікові, який позиціонує себе як 
нібито інтелектуал, носити пістолет? 
Психологи кажуть, що зброю носять 
невпевнені у собі чоловіки. Так що 
лучани можуть пофантазувати на 
тему комплексів заступника місь-
кого голови. До того ж поводитися 
зі зброєю він явно не вміє. Інакше 
б не забув у туалеті. Сам Василь Фе-
дорович повідомив ЗМІ, що зброю 
придбав для самозахисту. Мовляв, 

він кандидат у народні депутати, а 
кілька днів тому невідомі напали на 
його агітаторів.

Пояснення виглядає смішно. 
Адже Байцим балотувався у Ковелі. 
І судячи з результатів голосування, 
тамтешнім жителям його персона 
зовсім не була цікава. Тому питання 
навіщо йому пістолет на роботі — 
залишається відкритим. Луцьк ніби-
то не Чикаго 30-х років. Зі зброєю у 
мерію поки ніхто не вривався.  

У міліції повідомили, що дозвіл 
на зброю у пана Байцима є. А за те, 
що він її розкидає де заманеться, 
адміністративна відповідальність 
не передбачена. Тож він відбудеться 
профілактичною бесідою. 

Марко ВЕРЕМЧУК

Пожежники та газовики уже не пер-
ший рік називають Завокзальний 
ринок, особливо ту його  частину, 
що прилягає до вулиці Карпенка-
Карого, бомбою сповільненої дії. 
Справа в тому, що під торговими 
павільйонами проходить газопро-
від високого тиску, і у разі витоку 
газу ліквідувати аварію буде ой 
як непросто. В облспоживспілці 
кажуть, що їхні торгові павільйони 
усі без фундаменту, тому, у разі 
чого, їх можна буде легко демонту-
вати. Але газовиків така відповідь 
не влаштовує, мовляв, якщо витік 
газу почнеться, то справа піде на 
лічені секунди. У «Волиньгазі» на-
полягають: треба знайти торговим 
кіоскам інше місце або перенести 
сам газопровід. Обидва варіанти 
аналізували «Відомості».

Окрім того, що хаотичне розта-
шування торгових точок порушує 
санітарну зону газової труби, ця те-
риторія ще й не придатна для пере-
сування великогабаритної техніки, 
зокрема, пожежної машини.  Це під-
твердили уже не вперше проведені 
спільні тактичні навчання бійців 
МНС і газовиків: у випадку пожежі 
евакуювати людей з ринку, а тим 
більше дістатися до місця пожежі, 
практично неможливо. 

Газова труба діаметром 219 мм 
пролягає в межах 15 м від проїжджої 
частини вздовж вулиці Карпенка-
Карого поряд із торговим центром 
«Караван». Згідно з чинними нор-
мами газопостачання, для безпеки 
людей коридор санітарної зони га-
зопроводу має становити чотири 
метри для пересувних контейнерів і 
сім — для будівель із фундаментом. 
Тим часом на «Варшавці» фундамен-
ти стоять просто на газопроводі.

— Те, що ринок на трубі — це 
дуже небезпечно, комусь воно ви-
лізе боком, — каже керівник прес-
центру ПАТ «Волиньгаз» Олексій 
Дудич. — Труба прокладена на по-
чатку 90-х у зв’язку з тим, що тре-
ба було газифікувати частину 33-го 
кварталу та Привокзального райо-
ну. Коли прокладали її, то ринку як 
такого ще не було. З часом він по-

чав розростатися, і магазинчики 
з’явилися безпосередньо на трубі. 
Газовики забили на сполох, почали 
писати звернення у різні інстанції, 
адже у них немає права демонтува-
ти контейнери. Все безрезультатно. 
Якщо десь станеться витік газу на 
цій трубі, він підніметься вверх, за-
йде всередину контейнера, а будь-
яка іскорка спровокує сильний ви-
бух.

Пан Дудич наголосив також, 
що облспоживспілка, яка керує За-
вокзальним ринком, давно знає про 
проблему, однак вирішувати її не по-
спішає.

У «Волиньгазі» підтримують два 
виходи із загрозливої ситуації: вони 
за перенесення труби і не проти пе-
реміщення контейнерів. Зрештою, 
їхню позицію можна зрозуміти: го-
ловне — ліквідувати джерело небез-
пеки, а от чиїм коштом — не пробле-
ма газовиків.

А грошей, як з’ясували «Відомос-
ті», треба чимало. Відтак, у безвихід-
ній ситуації опинилися підприємці. 
По-перше, вони не впевнені, що 
адміністрація ринку запропонує їм 
нові місця, якщо працівники ринку 
погодяться демонтувати свої кіос-
ки. А по-друге, вони не дуже хочуть 
платити шалені гроші за переміщен-
ня газопроводу.

Перший заступник голови Во-
линської обласної спілки спожив-
чих товариств Володимир Горгут 
розповів «Відомостям», що нині за 
квадратний метр магазинчика під-
приємці платять 60 гривень. Якщо ж 
міською радою буде ухвалене рішен-
ня про перенесення газопроводу, то 
сума за «квадрат» зросте у сотню 
разів.

— Є вимога газовиків, пожеж-
ників та влади, щоб газопровід ви-
сокого тиску винести за межі ринку. 
У 2009 році було відповідне роз-
порядження голови ОДА Миколи 
Романюка, ми виготовили техніко-
економічне обґрунтування для всієї 
території, включаючи ринок «Па-
саж», торговий центр «Караван» і аж 
до мосту, — каже Володимир Горгут. 
— В цінах 2010 року винести газо-
провід на проїжджу частину варту-

вало один мільйон гривень. Коли ми 
почали працювати із «Пасажем» та 
«Караваном», вони відмовилися, бо 
кажуть, що площа їхніх торгових па-
вільйонів на газопроводі незначна. 
Тому ми були змушені виготовити 
техніко-економічне обґрунтування 
перенесення газопроводу лише для 
тієї частини ринку, яка належить 
облспоживспілці. А винести його 
від межі з «Караваном» до межі з 
«Ювантом» коштує 750 тисяч гри-
вень. Їх же десь треба взяти! Якщо 
нам влізти у кредити, то ці кошти 
окупляться років через сім.

Таким чином, власники півсо-
тні павільйончиків, які працюють 
на ринку облспоживспілки, змушені 
будуть скинутися на перенесення 
газопроводу, заплативши за ква-
дратний метр трохи більше як дві 
тисячі гривень.

— Підприємець вносить у касу 
споживспілки гроші безповорот-
ною фінансовою допомогою, сума 
оприбутковується — і ми ці кошти 
спрямовуємо на перенесення газо-
проводу. Підприємці засумнівалися 
і кажуть, що згідні навіть зменшити 
свої торгові місця до потрібних роз-
мірів. Але наразі серед них збирають 
підписи під заявою, чи згідні вони 
сплатити дві тисяч за квадратний 
метр, — розповів пан Горгут.

Крім того, Володимир Горгут 
висловив журналісту «Відомостей» 
своє невдоволення цією проблемою.

— Металоконструкції, які зна-
ходяться на території ринку обл-
споживспілки в зоні газопроводу, 
усі без фундаменту, і у випадку ава-
рійної ситуації, витоку газу, ми змо-
жемо без проблеми вивезти чи де-
монтувати ці кіоски. Однак уздовж 
газопроводу є об’єкти з фундамен-
том, і газова служба повинна в пер-
шу чергу братися за них, а претензії 
чомусь мають тільки до нас, — наго-
лосив він.

А тим часом, поки проблема із 
газовою трубою не вирішена, по-
купці, відвідуючи ринок, ризикують 
своїм життям, а підприємці продо-
вжують працювати в умовах, що на-
гадують сидіння на пороховій бочці.

Ірина КОСТЮК
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Події
Влада хоче заборонити безкоштовні 
розмови по мобільному

Торгові павільйони на Завокзальному ринку 
можуть у будь-який момент злетіти в повітря

Цього року 28 чорнобильських 
родин забезпечать квартирами
Цього року 28 чорнобильських родин забезпечать 
власним житлом. На ці цілі держава виділила Волині 9,6 
млн. грн. Про це повідомив голова облдержадміністрації 
Борис Клімчук та підписав відповідне розпорядження. 
Зокрема, дві квартири знаходяться в Луцьку, сім — у 
Володимирі-Волинському та ще 19 — у Горохові. Також у 
цьому році 12-ти постраждалим сім’ям від наслідків ЧАЕС 
відшкодовано кошти за самостійно збудоване житло.

В Європі українці зароблять 
більше тільки за молдован
Середньостатистичний український працівник 
отримував у 2011 році 332 долари на місяць, 
випередивши тільки працівників Молдови, які 
заробляли по 271 долару. За розміром середньо-
місячної зарплати в минулому році, в перерахунку 
за офіційними курсами валют, Україна опинилася 
на 40-му місці в Європі. Трійку лідерів склали 
швейцарці, данці та норвежці з зарплатами відпо-
відно $7110, $6628 і $6429, пишуть «Коментарі» з 
посиланням на звіт Євростату.

15%
на стільки у другому кварталі 
поточного року порівняно з 
аналогічним періодом минуло-
го року збільшився реальний 
дохід населення, який визна-
чається з урахуванням цінового 
фактора.  

Нацкомісія, що здійснює держ-
регулювання зв’язку та інфор-

матизації (НКРЗІ), підготувала 
законопроект, який дає їй право 
втручатися в тарифну політику 
мобільних операторів і спрямова-
ний на те, щоб заборонити безко-
штовні розмови в рамках одного 
оператора, пише видання «Комер-
сант-Україна» з посиланням на 
власні джерела у відомстві.

Так, у новому законопроекті 
комісії «Про визначення та аналіз 
ринків послуг галузі електронних 
комунікацій» прописана норма, 
згідно з якою мобільні оператори 
будуть зобов’язані попереджати 
НКРЗІ про всі зміни тарифів. А в 
разі якщо регулятор визнає нові 
тарифи необґрунтованими, він 
може заборонити їх введення.

Втім, мета законопроекту — 
боротьба не з завищеними, а із за-
ниженими тарифами, стверджує 
джерело видання в НКРЗІ. Йдеть-
ся про безкоштовні внутріш-
ньомережеві розмови (безплатні 
дзвінки між абонентами одного 

оператора), які регулятор давно 
називає «шкідливою для розвитку 
конкуренції практикою».

«Безкоштовні дзвінки всереди-
ні мережі надаються дешевше собі-
вартості. Великі оператори можуть 
дозволити собі крос-субсидувати 
їх за рахунок більш рентабельних 
послуг, а дрібні змушені працю-
вати у збиток», — пояснила член 
НКРЗІ Людмила Єжова.

У звіті відомства за 2011 рік 
зазначається, що на внутрішньо-
мережеві дзвінки зараз припадає 
94% всього національного мобіль-
ного трафіку. Найбільші вигоди 
законопроект у разі його прийнят-
тя принесе третьому за величиною 
мобільному оператору «Астеліт» 
(ТМ life :)), вважає аналітик ІК 
Concorde Capital Олександр Па-
ращій. «Споживачі вже звикли до 
безплатних внутрішньомережевих 
дзвінків. Тож якщо» Астеліт «ста-
не єдиною компанією, у якої буде 
ця послуга, це дозволить їй значно 
збільшити абонентську базу», — 
упевнений експерт.
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Заступник луцького мера Байцим загубив пістолет у туалеті 
міської ради

Державне підприємство «Во-
линьторф» отримає у влас-

ність 205 гектарів волинської 
землі. Задля цього чиновникам 
з облдержадміністрації довело-
ся використовувати «короткий 
шлях» — урядову постанову. Про 
це під час оперативної наради роз-
повів голова ОДА Борис Клімчук, 
пишуть «ВН».

За словами губернатора, його 
візит до Києва, в Кабінет Міні-
стрів, залагодить проблему з ви-
діленням «Волиньторфу» 205 
гектарів землі. Водночас Клімчук 
пригадав, що кілька років тому 
обласна влада передала ці землі 
підприємству, але прокуратура рі-
шення опротестувала.

Тож владці, як сказав Клімчук, 
пішли коротким шляхом, а саме — 
«Волиньторфу» передадуть угіддя 
відповідно до постанови Кабміну. 

Насамкінець посадовець пові-
домив, що в підприємство можуть 
інвестувати 17 мільйонів гривень.

Нагадаємо, директор ДП «Во-
линьторф» Іван Киричик роз-
повідав «Відомостям», що зараз 
підприємство працює з тими зе-

мельними відводами, які були 
надані ще до 2002 року, але площ 
для видобутку торфу щоразу стає 
менше.

— Земельних відводів, які ми 
маємо, вистачить максимум на 
три роки. Цьогоріч ми забезпече-
ні площами для видобутку на 70%, 
наступного року — на 58%. Потім 
підприємство працювати більше 
не зможе, — розчаровано конста-
тував пан Киричик.

На Хмельниччині, в селі Ясенів-
ка Ярмолинецького району, за 

кошти чеських інвесторів за п’ять 
тижнів побудували першу соняч-
ну електростанцію потужністю 
1 мВТ. Про це повідомляє прес-
служба Хмельницької ОДА.

Представник компанії-вироб-
ника Алеш Коростенські розпо-
вів, що річне виробництво енергії 
становитиме 2,3 млн. кВТ/год. Він 

додав, що з часом потужність со-
нячної електростанції буде доведе-
на до 5 мВТ.

«Термін експлуатації електро-
станції становить 35 років. За-
галом на території Хмельницької 
області у 14 районах ми плануємо 
побудувати близько 40 сонячних 
електростанцій. Кінцевий термін 
їхньої здачі — 2016 рік», — підсу-
мував він.

«Волиньторфу» виділять 205 гектарів 
землі для розробки

В Україні з’явилася перша сонячна 
електростанція

 ОГОЛОШЕННЯ

Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу майна, 
що належить територіальним громадам сіл, селищ, міст Іваничівського району 

в особі Іваничівської районної ради Волинської області:
лот І – частина приміщення бувшого райпобуткомбінату загальною площею 55,0 кв.м 
Місцерозташування – вул.Жукова, буд. №12, смт.Іваничі, Волинської області.
Рік побудови – 1972, число поверхів у будівлі  – 2, група капітальності – І, загальна площа 
– 55,0 м, площа забудови – 68,75 кв.м, об’єм – 201,56 куб. м.
Конструктивні елементи: фундамент – бетонний стрічковий; стіни – цегла; перегород-
ки  – цегляні; підлога – цемент; перекриття – залізобетонні плити; покрівля – шиферна; 
отвори: вікна – відсутні, двері – відсутні. Оздоблювальні роботи –  звичайне. Інженерне 
обладнання в приміщенні – електропостачання. 
Початкова ціна лоту – 6550,00 грн. із урахуванням ПДВ. 
Грошові кошти в розмірі 655,00 грн., що становить 10% від початкової ціни об’єкта аукці-
ону та плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. вносяться на: 
р/р 26003203233 в ПАТ „Райффайзен Банк Аваль” у м.Києві, МФО 380805, код 21733635.
Отримувач: ПАТ ДАК “НМАЦ“ – філія “Волинський аукціонний центр”. 
Аукціон відбудеться через 20 днів після публікації інформації за адресою: м.Луцьк, вул.
Мельнична, 13. Кінцевий термін прийняття заяв та плата грошових внесків – три дні до 
початку аукціону. Заяви на участь в аукціоні приймаються у робочі дні з 9.00 до 17.00 за 
адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична, 13, тел. для довідок: (0332) 244-188, 242-065.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.


