
До 100 годин громадських робіт 
засудив Нововолинський місь-

кий суд Волинської області місце-
вого жителя за те, що він не спла-
чував аліменти. Підсудний, будучи 
зобов’язаним за виконавчим лис-
том Нововолинського міського суду 
сплачувати аліменти від всіх видів 
заробітку (доходу) на утримання 
неповнолітньої дочки в користь ма-
тері, починаючи з 2007 року і по те-

перішній час умисно ухилявся від їх 
сплати. У результаті це призвело до 
заборгованості по аліментах у сумі 
більше 5 тисяч гривень.

Чоловік свою вину визнав по-
вністю. Він пояснив, що дійсно, по-
чинаючи з 2007 року, не сплачував 
своєчасно аліменти на утримання 
неповнолітньої дочки. Причиною 
цьому було те, що він не міг пра-
цевлаштуватися, мав тимчасові за-
робітки, доходи яких не покривали 
необхідні потреби. На теперішній 
час батько вжив відповідних заходів 
щодо погашення заборгованості по 
аліментах і сплатив на рахунок по-
терпілої 3500 гривень.

Нововолинський міський суд 
Волинської області визнав підсуд-
ного винним у вчинені злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 164 КК України, 
призначивши йому покарання у ви-
гляді громадських робіт на строк сто 
годин.
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Події

Для онкохворих 
дітей в Україні 
немає ліків

Нововолинця засудили до 100 годин 
громадських робіт за несплату аліментів

Забезпечення ліками онкох-
ворих дітей за держаною 

програмою не відбувається у 
повному обсязі. Навіть із заде-
кларованих «ніби-то наявних» 
41% коштів від потрібних 100% 
– насправді є лише 25%. Про це 
розповів уповноважений Прези-
дента з прав дитини Юрій Пав-
ленко, передає УНН. 

За словами Павленка, 70% 
ліків, які зареєстровані в Украї-
ні є «ліками вчорашнього дня», а 
більшість сучасних ліків, якими 
користується весь світ, в Україні 
не зареєстровані. 

«Ми повинні змінити проце-
дуру лікування дітей за кордоном. 
Вона недосконала. А 14 мільйонів, 
які є в бюджеті, жодним чином не 
відображають потреб лікування 
хвороб дітей», — сказав він.

З неділі в Україну прийде 
похолодання
 «Зміну погодних умов, пов’язаних із вторгненням 
холодного арктичного повітря, варто очікувати в 
період з 11 по 15 листопада», — сказав директор 
Гідрометцентру Микола Кульбіда, додавши, що 
похолодання почнеться спочатку в північних і 
східних областях. Там температура понизиться до 
-2...-8 градусів, а вдень становитиме близько нуля 
градусів. Далі холодна погода пошириться на всю 
територію України.

З нового року подорожчають 
будівельні матеріали
Верховна Рада з 1 січня 2013 року підвищила ставки 
ввізного мита приблизно на 100 товарних позицій 
до максимально можливого рівня, обумовленого 
Україною зі СОТ. Документом передбачається підви-
щення ставок ввізного мита на продукти органічної 
і неорганічної хімії, штукатурні матеріали, вапно, 
цемент, барвники, пігменти, фарбувальні матеріа-
ли, замазки, лаки тощо. Підвищення ставок може 
принести в бюджет країни додатково 500 мільйонів 
гривень

7,5
стільки тисяч гривень стано-
вить в Україні середній розмір 
депозиту. Про це повідомляє 
Незалежна асоціація банків 
України (НАБУ).
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У минулому одне з найпотужніших 
підприємств області — Ківерців-
ський механічний завод - сьогодні 
перетворюється на руїну. За остан-
ніх два роки величезна територія 
підприємства стала улюбленим 
місцем відпочинку місцевих під-
літків. Тимчасовий прихисток там 
знаходять й бомжі та інші маргіна-
ли, а цигани намагаються рознести 
залишки металобрухту. Свого часу 
механічний був зданий в оренду, 
а нині, складається враження, уже 
не потрібний нікому. Держава без-
успішно, хоча й не надто активно, 
намагається повернути зданий в 
оренду комплекс, тим часом майно 
руйнується на очах і знецінюється 
зі швидкістю вітру.

Як розповіла колишня працівни-
ця заводу Олена Костюк, Ківерців-
ський механічний завод був ство-
рений у березні 1956 року на базі 
ремонтних майстерень паровозного 
депо станції «Ківерці» Львівської за-
лізниці. На заводі виготовляли ме-

талеві контейнери для перевезення 
вантажу.

— Мехзавод поступово наро-
щував випуск середньотонажних 
контейнерів. Особливого розквіту 
почав набирати у 1989 році, тоді на 
підприємстві працювало понад 600 
чоловік. Уже в 1991-му завод став го-
ловним підприємством по виготов-
ленню середньотонажних контейне-
рів в колишньому СРСР, - розповіла 
пані Олена.

Та з розпадом Союзу на ме-
ханічний чекала така ж доля, як і 
більшість українських підприємств 
– занепад. У 2000-му завод остаточ-

но визнали банкрутом. У цей час, за 
розповідями місцевих, спритники 
почали виносити із заводу все, що 
тільки можна було. 

Як розповіла начальник регіо-
нального відділення Фонду держав-
ного майна України у Волинській 
області Тетяна Маслечко, в березні 
2007 року практично цілісний май-
новий комплекс державного підпри-
ємства було здано в оренду ТзОВ 
«Ківерцівський механічний завод», 
що утворилось на базі трудового ко-
лективу заводу. 

Директор товариства Леонід 
Романюк повідав, що з того часу 
на заводі налагодили виробництво 
металевих та броньованих вхідних 
дверей, сміттєвих баків, контейне-
рів. За його словами, діяльність була 
досить успішною.

— Все було добре до 2009 року, 
а потім усім відома криза просто 
зруйнувала завод, у нас не було мож-
ливості платити за оренду, тиснули 
податкові зобов’язання, борги зрос-
тали, - каже Романюк.

У вересні 2010 року регіональ-
не відділення Фонду державного 
майна України розірвало договір із 
товариством через значні борги по 
орендній платі. За словами Маслеч-
ко, вони сягали близько 600 тисяч 
гривень.

— Для чого було розривати до-
говори оренди, я не розумію, - ди-
вується Романюк. — Для вирішення 
проблеми можна було знайти різні 
шляхи. Скажімо, частину майна зда-
ти в суборенду і таким чином отри-
мати кошти для погашення заборго-
ваностей. Та у відділенні держмайна, 
незрозуміло чому, наполягали саме 

на розірванні договору.
Начальник регіонального від-

ділення Фонду держмайна України 
Тетяна Маслечко каже, що на сьо-
годні робиться усе можливе, аби по-
вернути дане підприємство державі. 
Та поки це не вдається через судову 
тяганину із товариством-орендарем.  

Директор товариства каже, що 
держава й не особливо поспішає 
прийняти майно у власність, поси-
лаючись на певні правові норми та 
рішення суду.

— Немає когось, хто б опікував-
ся цим заводом. Адже, якщо при-
йняти його у власність, то треба ко-
шти на утримання. Також потрібно 
буде шукати нового орендаря чи 
покупця, але ніхто цього робити не 
хоче, — зазначає Леонід Сергійович. 
— Отож механічний знаходиться в 
такому собі «підвішеному» стані. За-
раз і мені, й колишнім працівникам 
серце крається від того, на що пере-
творюється завод. 

Й справді будівлі колись потуж-
ного підприємства тануть на очах. 
Тепер там можна влаштовувати 
екскурсії не гірші, як у Чорнобилі. 
У підприємства практично зникла 
огорожа, ворота постійно відкриті 
навстіж, виробничі цехи світять ви-
битими вікнами, а в інженерно-по-
бутовій будівлі винесли навіть вхід-
ні парадні двері. Завод став чудовою 
розвагою для місцевих підлітків, 
котрі шукають там пригод на свою 
голову. Одні з них розповідали, що 
в підвальному приміщенні натра-
пляли навіть на таке собі лігво без-
притульних. У цехах можна знайти 

місця неодноразових пиятик. Так, в 
одній комірчині облаштована піч-
ка-буржуйка, стоїть стіл та лавки, 
валяється безліч пляшок, на поличці 
стоять надщерблені чашки, лежать 
недоїдки, в кутку приміщення хтось 
залишив  верхній одяг.

Не в кращому стані й 
п’ятиповерхова інженерно-побуто-
ва будівля. Там добряче протікає дах, 
внаслідок чого вода ллється просто 
зі стін, а у підвалі її мало не по кіс-
точки. До слова, перші два поверхи 
будівлі продані приватному підпри-
ємцю, там свого часу діяло підпри-
ємство з виготовлення яблучних 
чипсів. Тепер же в деяких кімнатах 
видно сліди від вогнища: хтось, аби 
зігрітись чи задля розваги, палив на 
підлозі різний мотлох. Купа пляшок 

та іншого непотребу - теж невід’ємні 
атрибути мало не кожної кімнати. 
Варто зауважити, що третій, четвер-
тий та п’ятий поверхи приміщення 
раніше були передані Державній су-
довій адміністрації України.  

Отож, як бачимо, держава не 
особливо поспішає стати повно-
правним господарем на заводі, 
взяти справи в свої руки та знайти 
нового орендаря чи інвестора. Тоді 
як майно руйнує час, природа та 
людина. Складається враження, що 
комплекс Ківерцівського механічно-
го заводу просто хочуть довести до 
повного занепаду, аби згодом прода-
ти якомусь «доброму підприємцю» 
за одну гривню, точно так як були 
продані українські шахти.

Ольга УРИНА

Ківерцівський механічний завод довели до ручки, 
аби продати за гривню?

У Луцьку презентували публічну 
кадастрову карту України

З 1 січня 2013 року кожен грома-
дянин України матиме можли-

вість в онлайн режимі побачити, 
скільки землі є в Україні і кому 
вона належить. Зробити це можна 
буде на новому порталі — «Пу-
блічна кадастрова карта». Про це 
під час її публічної презентації  у 
Луцьку розповів начальник від-
ділу регіонального розвитку ДП 
«Центр Державного земельного 
кадастру» Михайло Федишин. 

Він зазначив, що кожен грома-
дянин зможе побачити, які землі 
знаходяться у приватній власнос-
ті, а які належать до земель запасу. 
Можна буде дізнатися їх кадастро-
вий номер та побачити межі, зо-
рієнтуватися щодо якості ґрунтів, 
рельєфу. Ця інформація буде осо-
бливо цінною для тих, хто захоче 
взяти ту чи іншу ділянку в оренду. 
Планують також на карті відзна-
чити паркові зони, водні об’єкти,  

будівлі та об’єкти нерухомості
Голова Волинської облдержад-

міністрації Борис Клімчук заува-
жив, що подібні кадастрові карти 
є у багатьох розвинених країнах 
світу і з введенням її в дію у влас-
ників земельних ділянок на тери-
торії природних парків, водних 
об’єктів і т. д., можуть виникнути 
проблеми. Ними можуть зайняти-
ся прокурори. 

Публічна кадастрова карта 
стане доступною після виправлен-
ня всіх помилок і неточностей.  

За словами Михайла Федиши-
на, сайт заповнений лише на 30%. 
Наразы необхідно просканувати 
та внести в систему 18 мільйонів 
державних актів, які видавалися 
на землю. До речі, на Волині вже 
проскановано 60% державних зе-
мельних актів, виявлено наймен-
ше помилок. На сьогодні це – один 
з кращих показників у державі.


