
17 лютого на Волині відбудуться 
довибори до обласної ради, 

оскільки двоє обранців пройшли до 
Верховної Ради за результатами пар-
ламентських виборів-2012. Проміж-
ні вибори проходитимуть у Луцьку, 
звідки до парламенту пройшов Ана-
толій Вітів, і в Турійському районі,   
де пройшов Сергій Мартиняк. 

Опозиційні сили Волині, а саме 
партії «Свобода», «Батьківщина» та 
«Фронт змін», домовилися про єди-
них узгоджених кандидатів, про що 
й повідомили на прес-конференції.

— У процесі довгих дискусій ми 
домовилися про формат співпраці 
трьох опозиційних сил, — заявив 
народний депутат України, голо-
ва Волинської обласної організації 
ВО «Свобода» Анатолій Вітів. — Ми 
узгодили, що в Луцьку опозицію 
представлятиме депутат міської 
ради й керівник міської організації 
«Свободи» Святослав Боруцький. У 
Турійському районі виставили кан-
дидата від «Фронту змін» Валерія 
Міщука. Це 34-річний підприємець, 
активний громадський і політичний 

діяч, у партії з 2010 року. Виборча 
кампанія дуже коротка — 23-24 дні, 
тому вибирали кандидатури більш-
менш відомі. 

— «Батьківщина» на проміжних 
виборах не висуває своїх кандидатів, 
ми підтримаємо колег-опозиціоне-
рів, — повідомив в. о. голови облас-
ної організації партії «Батьківщина» 
Григорій Пустовіт. 

— Ми спілкувались із керівника-
ми інших політичних сил, Народний 
рух і Партія підприємців і промис-
ловців висловили підтримку нашим 
кандидатам, — зауважив керівник 
«Фронту змін» в області Олександр 
Пиза. — «УДАР» висуває альтер-
нативного кандидата в Луцьку — 
Олександра Лазорка. 

— Ми знаємо, до якого олігар-
хічного клану він належить і що 
йому допомагатимуть адмінресур-
сом. На цих виборах буде боротьба 
ідей і грошей. Ми розуміємо, що два 
голоси в облраді великої ролі не зі-
грають, але нам важливо, щоб опо-
зиція закріпилася на місцевому рів-
ні, — додав Анатолій Вітів. 

Ольга ЮЗЕПЧУК
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Працівник Маневицької колонії постачав 
наркотики в’язням 

Слідчим відділом прокуратури 
області розслідувано кримі-

нальне провадження щодо молод-
шого інспектора Маневицької ви-
правної колонії №42, повідомили 
у прес-службі обласної прокура-
тури. 

Досудовим слідством установ-
лено, що він, зловживаючи служ-
бовим становищем, упродовж 
вересня–жовтня 2012 року за змо-
вою з засудженими отримував від 
невстановлених осіб, проносив на 
територію колонії та передавав за-
судженим психотропні речовини, 
наркотичні засоби й заборонені 
речі за грошову винагороду. 

Службовець був затриманий 

працівниками оперативного відді-
лу Маневицької виправної колонії 
№42 8 листопада 2012 року, коли 
проносив на територію установи 
для збуту засудженому психо-
тропну речовину — 0,0652 г амфе-
таміну. 

14 січня 2012 року прокурату-
ра уклала з підозрюваним угоду 
про визнання винуватості. Обви-
нувальний акт про підозру молод-
шого інспектора виправної колонії 
у незаконному придбанні, збері-
ганні та збуті наркотичних засо-
бів, психотропних речовин або їх 
аналогів і зловживанні службовим 
становищем із підписаною сторо-
нами угодою скерований до суду.

«Свобода», «Батьківщина» та «Фронт змін» висунули єдиних 
кандидатів на довибори 

Майже 80% молока 
виробляється в господарствах 
українців
У 2012 році в Україні було вироблено 11,4 мільйона тонн 
молока, що на 2,7% більше, ніж торік. Збільшення вироб-
ництва молока відбулось і у сільгосппідприємствах (2,5 
мільйона тонн), і в господарствах населення (8,9 мільйо-
на тонн), повідомив міністр аграрної політики Микола 
Присяжнюк. Він наголосив, що на сьогодні господарства 
населення виробляють 78% молока, більшу частину 
якого селяни реалізують на продовольчих ринках. 

Німці позичать Україні 
грошей для стимулювання 
бізнесу 
Мінфін підписав договір із компанією KfW щодо на-
дання 10 мільйонів євро позики та 2 мільйонів євро 
гранту для проекту «Підтримка малих і середніх під-
приємств». Про це інформує «Інтерфакс-Україна». 
«Кошти будуть направлені на фінансування інвести-
ційних проектів через українські банки-партнери в 
гривні та євро, а кошти гранту — на консультаційну 
підтримку банків», — ідеться в повідомленні.

386
стільки тисяч безробітних укра-
їнців отримали в грудні минуло-
го року допомогу від держави. 
Середній розмір допомоги на 
одного безробітного цього 
місяця виріс із 971 до 1028 грн., 
розповіли у Держстаті.
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Cауна без рушників, побите джакузі, прокурена 
кімната відпочинку, адміністратори-хами
Такий спектр послуг за 180 гривень пропонують у Луцьку відвідувачам

Cауна без рушників і з мокрими 
простирадлами, поламаним чайни-
ком, побитим джакузі, яке швидше 
виконує функцію ванни, прокурена 
холодна кімната відпочинку й ад-
міністратори-хами — спектр таких 
послуг коштує 180 гривень. Ви 
скажете, що такого не може бути. А 
от і може! Майже в центрі Луцька, 
недалеко від будівлі облдержадмі-
ністрації, є заклад із інтригуючою 
назвою «Печерські сауни». Година 
перебування там журналіста «Відо-
мостей» залишила по собі купу 
негативних вражень. 

До цього доводилося бувати у 
кількох таких закладах у Луцьку — 
десь гірші умови, десь кращі, але за-
галом усе влаштовувало. Домовила-
ся в одному з таких про візит 1 січня, 
проте за годину до зазначеного часу 
знайома, в якої замовляла сауну, ска-
зала, що нас прийняти не зможе. Але 
ж настрій погрітися, поніжитись у 
теплій бані з аромаолійками лишив-
ся. Тому в телефонному довіднику 
почала шукати інші варіанти, однак, 
оскільки святковий день, усюди було 
зайнято, хтось узагалі не працював. 
Зателефонувала у «Печерські сау-
ни». Почула у слухавці: 

— Так, у нас вільно, можете при-
ходити, проте мінімальне замовлен-
ня — дві години, година коштує 80 
гривень. 

Я перепитала, чи у них чисто? У 
відповідь тактовно запевнили, що 
так. Також поцікавилася послугами. 
Сказали, що є джакузі замість ба-
сейну, кімната відпочинку на друго-
му поверсі, телевізор — одне слово, 
все необхідне. Їдемо. Зустріла чемна 
жіночка, я відразу розрахувалася. 
Кажу:

— Дайте нам простирадла та 
капці. 

— Це за окрему плату, — пояс-
нює, — але у нас нема сухих прости-
радл. 

— Як немає? Знайдіть, — напо-
лягаю. 

Правда, знайшли. Заходимо все-
редину — і я розумію, що потрапила 
не туди, куди планувала. Так зване 
джакузі — надбите, однак адміні-
стратор, мабуть, помітивши мій по-
гляд, одразу пояснила, що у них так 
Новий рік відсвяткували відвідува-
чі, але заспокоїла, що все продезін-

фіковане та чисте. 
Добре, думаю, коли вже приїха-

ли, заплатили гроші, то дві години 
погріємось. Але ж потім згадую, що 
не взяли рушників. Телефоную до 
адміністратора. А вона: 

— А в нас нема.
— Як нема? Мусять бути. Чим 

же витиратися? Дайте хоч ще якесь 
простирадло, — прошу. — А чай мо-
жете зробити?

— Ні, — відповідає, — я вам чай-
ник принесу. 

Принесла і чайник, і цукор у 
пластмасовому стаканчику, і мокре 
простирадло замість рушника, по-
радивши нам його підсушити. 

Ото, думаю, і потрапили. У джа-
кузі напустила воду, увімкнула... 
виявилось, що не джакузі, а просто 
ванна. Добре, думаю, обійдемося ду-
шем. Підіймаюсь у так звану кімна-
ту відпочинку на другому поверсі, а 
там так холодно, що й зуби цокотять. 
Дивлюся — вікно відчинене. Ну це 
вже перебір, терпець увірвався! До 
того ж і принесений чайник не пра-
цював. Ми одягнулись, і я прийшла 

«подякувати» адміністраторам за зі-
псований настрій. Але замість того, 
щоб вибачитися, мені кинули: 

— Вам щось не так? А перед вами 
люди були, то їм усе сподобалося. 

Кажу:
— Поверніть мені кошти, бо я 

пробула тут лише годину, а не дві, за 
які заплатила. 

А жінка знову мені:
— А ми грошей не повертаємо.
Отак. 
У Луцькій міській раді депутати 

наголошують на пріоритеті розви-
тку в місті саме туристичної галузі, 
маючи на меті зробити обласний 
центр привабливим для закордон-
них гостей. Але з такими суб’єктами 
господарювання, напевно, реалізу-
вати це буде складно. Іноземці та-
кого «бізнесу» по-луцьки просто не 
зрозуміють. 

Захотілося почути думку влас-
ника «Печерських саун» із приводу 
обслуговування. Знову телефоную 
і уже представляюся журналістом. 
Відповіді відразу не почула, та через 
кілька хвилин жіночий голос назвав 

ім’я та прізвище — Вадим Нечаєв. 
Запитую, як можу з ним зв’язатися. 
Відповідають, що номер телефону 
дати не можуть. Але невдовзі той, із 
ким ми хотіли поспілкуватися, по-
дзвонив сам. Щоправда, не власник, 
а, як відрекомендувався, виконувач 
його функцій Анатолій Байдоха. 

Заклад, яким він опікується, не 
вважає поганим: 

— А що ви хотіли за такі гроші? 
(Нічого собі, майже двісті гривень 
— це мало? — Авт.) У нас є інші са-
уни, набагато кращі, але дорожчі, 
треба було туди завітати. А то ви-
брали «студентські». Люди є різні, 
і той, хто кращого не бачив, то для 
нього це нормальна сауна. А рушни-
ків там не було і не буде. Туди треба 
зі своїми приходити. 

— Але ж по телефону мене не 
попередили! — перебиваю співроз-
мовника. 

— А вони і не зобов’язані всім про 
все розповідати по телефону. Мокре 
простирадло не мали права прино-
сити. А вікно не зачинили, бо забу-
ли, напевно, провітрювали кімнату. 

І гроші за невикористаний час ми не 
повертаємо. Але я готовий вам повер-
нути за ту годину, яку там не пробули. 

Ще пан Анатолій дуже нарікав 
на відвідувачів, які, мовляв, дебо-
ширять у сауні, пляшки кидають 
із другого поверху, ламають меблі, 
крадуть телевізори. 

Але ж, напевно, власник, госпо-
дар, який себе поважає, цього не до-
зволить у своєму закладі. 

Голова громадської організації 
захисту прав споживачів Геннадій 
Кожевніков каже, що у цьому разі 
порушено закон про захист прав 
споживачів. 

— По-перше, має висіти прей-
скурант із зазначенням того, яка по-
слуга надається та що в неї входить, 
— зауважує Геннадій Геннадійович. 
— Сауна — це не тільки парна, тут 
надаються послуги миття, так, як 
у лазні. Є ГОСТ, який регламентує 
їх, і є Правила з надання послуг ла-
зень, а також Правила з побутового 
обслуговування. Обов’язково має 
бути куточок споживача, де вказано 
прізвище підприємця, книга скарг і 
відгуків. Повинна бути аптечка на 
місці. І в сауні, і в лазні обов’язково 
мусять бути одне простирадло на 
людину, рушники та капці. Перед 
входом має висіти інструкція, як 
правильно поводитись у сауні, з за-
стереженням, що «курити і вживати 
алкоголь заборонено». Вкінці мають 
видати розрахунковий документ — 
чек — і подякувати клієнту. А тут, 
виходить, послугу надають, а за пра-
цю свою не відповідають. А це зна-
чить, що цей суб’єкт уже давно не 
перевіряли контролюючі органи. 

За словами Геннадія Геннадійо-
вича, такі заклади має перевіряти 
хоча б раз у рік санітарна служба, і 
про це повинен бути відповідний 
документ. Також таку діяльність 
контролюють пожежники й пра-
цівники ЖЕКу, які мають слідку-
вати за внутрішньобудинковими 
мережами, зокрема вентиляцією та 
функціонуванням димоходів. Саме 
ці моменти мають важливе значен-
ня, адже, як відомо, нещодавно у 
Чернігівській області в одній із саун 
через розгерметизацію опалюваль-
ного котла стався вибух, двоє людей 
отримали важкі опіки окропом і па-
рою. 

Людмила ШИШКО

Громадська приймальня Ігоря Палиці 
працює для лучан
У Луцьку за адресою: вулиця Винниченка, 26, кабінет 308, у приміщенні 
бізнес-центру «Директорія» працює громадська приймальня народного 
депутата України Ігоря Палиці.
Прийом громадян здійснюється у понеділок, середу та п’ятницю з 10 до 
15 години. Телефон: 78-22-08.


