
Під час останнього прийому грома-
дян міський голова Луцька Микола 
Романюк висловив думку, що ринок 
«Північний» треба перенести. При-
водом для цього стало звернення 
лучанина, який проживає поблизу 
базару. Чоловік поскаржився меру 
на те, що автомобілі продавців і 
покупців перекривають проїзд у 
двори, через що ні «швидка», ні по-
жежна машина не можуть дістатися 
до людей. Пригадав скаржник і про 
те, як у 2011 році на торговищі став-
ся прорив труб. Тоді мало не пів-
міста залишилося без гарячої води, 
оскільки під торговими павільйона-
ми не могли знайти місце прориву. 
Крім того, за словами городянина, 
навколо ринку накопичується 
сміття, яке доводиться прибирати 
небайдужим мешканцям. Дорікнув 
він і адміністрації за платну авто-
стоянку, якою, мовляв, мало хто 
користується, тому паркуються хто 
де може. 

Детальна інформація про це 
була надрукована у минулому номе-
рі газети «Відомості». Реакція під-
приємців ринку не забарилася. Вони 
звернулись у редакцію з проханням 
вислухати і їхню точку зору, мов-
ляв, у словах скаржника немає і долі 
правди. Крім того, їх надзвичайно 
обурило те, що про невдоволен-
ня мешканців щодо роботи базару 
вони дізнаються у пресі. 

— Чому ніхто з мешканців не пі-
дійшов до адміністрації ринку та не 
сказав, що саме їх не влаштовує, чим 
ми їм заважаємо? — обурювалися 
підприємці, які прийшли на зустріч 
із журналістом. 

Пані Оксана розповіла «Відо-
мостям», що десять років тому з 
боєм-криком їх уже переселили від 
нинішнього «Гостинця», бо потрібне 
було місце для будівництва торго-
вого центру. Цього разу підприємці 
налаштовані рішуче та кажуть, що 
просто так територію під ринком не 
віддадуть. 

— Ринок наданий в оренду на 
п’ятдесят років. Десять років ми-

нуло, і знову пішли чутки про пе-
ренесення торговища. Підприємці 
хвилюються, бо єдиним способом 
розірвати договір оренди є форс-
мажорні обставини. Не здивуємось, 
якщо наш ринок «випадково» підпа-
лять. Якщо Микола Романюк нала-
штований переносити його, то нехай 
спочатку приїде та подивиться, кому 
ми дійсно заважаємо, але якщо це 
місце вже продане, то тоді ми безси-

лі, — розповідає підприємець Марія. 
Тут варто зазначити, що біль-

шість лучан зараз задоволені тим, 
як виглядає «центр» 33-го кварталу. 
Погодьтеся: набагато приємніше ди-
витися на охайний торговий центр 
навпроти РАЦСу, ніж на базар, який 
би міг там розміститися. Міська вла-
да зробила правильно, що перенесла 
його. Інша річ — куди саме. Розта-
шувати «Північний» прямісінько 
на теплотрасі — це винятково про-
рахунки мерії, а не вина торговель-
ників. 

— Ми взагалі не розуміємо, які 
до нас можуть бути претензії. В нас 

найчистіший ринок із усіх у місті, ви 
ж подивіться. Автостоянка безко-
штовна, сніг прибирається вчасно, 
сміття теж вивозиться. Часом таке 
буває, що до наших смітників несуть 
свої пакети мешканці прилеглих бу-
динків, але ми їм не боронимо цього 
робити. Коли цього року випав пер-
ший сніг, то між рядами ми вибира-
ли його самі, а дирекція вивезла, за-
плативши за цю послугу одинадцять 

тисяч гривень. Крім того, сніг був 
прочищений і до жилих будинків, 
щоб і «швидка» могла доїхати, і ава-
рійні служби, — переконує підпри-
ємець Оксана. 

Директор «Північного» Едуард 
Полячек, як і підприємці, каже, що 
вперше чує про перенесення ринку. 
Офіційного повідомлення про це з 
міської ради не надходило. 

— У нас є договір оренди землі на 
п’ятдесят років, цільове призначен-
ня — будівництво й обслуговуван-
ня ринку, жодних порушень немає, 
тому, вважаю, підстав переносити 
базар нема. Ми всіляко сприяємо 
благоустрою ринку: нашим коштом 
два роки тому базар було обкладе-
но бруківкою. Коли сталась аварія 
на теплотрасі, ми теж зробили свій 
внесок — на 160 тисяч гривень при-
дбали труб і передали їх на баланс 
ДКП «Луцьктепло», — повідав пан 
Полячек. 

Торговельники також розповіли 
«Відомостям», що не так давно пови-
лазили з кредитів за облаштування 
магазинів, тож їм прикро, що, коли 
начебто все стало спокійно, знову 
починається колотнеча. 

Щоб переконати мера в тому, що 
«Північний» навряд чи комусь за-
важає, підприємці запрошують Ми-
колу Романюка приїхати й особисто 
перевірити, чи так усе насправді, як 
поскаржився йому лучанин, бо за 
свої слова і міський голова повинен 
відповідати. 

Ірина КОСТЮК

Наприкінці листопада минуло-
го року «Відомості» у статті 

«Через забудовників Луцьк може 
втратити унікальні підземелля» 
писали про те, що на території 
Державного історико-культурно-
го заповідника «Старий Луцьк» 
за адресою Кафедральна, 13 зби-
раються звести житлово-офісний 
комплекс, що може стати причи-
ною руйнування будинку, в якому 
свого часу проживала Леся Укра-
їнка. Крім того, житлово-офісний 
комплекс закриє вид на костел 
Петра і Павла. Але найголовніше, 
що в результаті розкопок віднай-
дено частину підземної забудови 
Луцька 17-18 століть, яка стане не-
доступною туристам, науковцям, 
якщо новобудову зведуть. «Відо-

мості» попросили прокуратуру 
області вивчити це питання та 
з’ясувати законність будівництва. 

У відповіді, яка надійшла «Ві-
домостям», зазначено, що «на 
зимовий період проведено кон-
сервацію, накриття мурів плів-
кою та скловатою. І оскільки до-
говір на проведення рятівних 
археологічних досліджень (між 
ДП «Волинські старожитності» та 
ТзОВ «Луцькмістобуд») укладено 
до 31.12.2015, то на поточний рік 
заплановане розкриття західної 
частини ділянки та повне роз-
криття підвальних приміщень 
кам’яниць. Зважаючи на викладе-
не, проведення будівництва тор-
гово-офісного центру на цей час 
неможливе».

Колишньому прем’єр-міністру 
та лідеру партії «Батьківщина» 

Юлії Тимошенко, яка відбуває за-
раз термін у тюремній колонії, не 
вдалось ухилитися від звинувачень 
у корупції. Міжнародний суд ви-
знав такі заяви цілком обґрунтова-
ними. 

Причиною для судового роз-
гляду став виступ Прем’єра Украї-
ни Миколи Азарова 7 червня 2012-
го в ефірі німецького телеканалу 
ARD. Він продемонстрував теле-
глядачам копію рішення американ-
ського суду в справі колишнього 
прем’єр-міністра Павла Лазаренка 
та заявив: «Це для того, щоб ви пе-
реконались, яка Тимошенко полі-
тична ув’язнена. Я думаю, ви дові-
ряєте американській юстиції. Будь 
ласка, подивіться цей документ. 
Тут на кожній сторінці Тимошен-
ко звинувачується в корупції. Цей 
документ не український, це доку-
мент американського правосуддя, 
американського суду». 

Варто нагадати, що суд США 
розглядав справу про отримання 
Павлом Лазаренком хабара від 
Юлії Тимошенко і промислово-фі-
нансової корпорації «Єдині енер-
гетичні системи України», що їй 
належала. Після ефіру прес-служба 
уряду процитувала Прем’єра на 
офіційному сайті Кабміну. 

Юлія Тимошенко вирішила, 
що ніхто не має права підозрюва-
ти її в якихось фінансових махі-
націях, і звернулася з позовом до 
Окружного суду Гамбурга (Німеч-
чина), яким вимагала зобов’язати 

Прем’єра спростувати свою заяву, 
а також заборонити Миколі Аза-
рову порушувати цю тему в по-
дальшому. Та суд визнав її вимоги 
безпідставними і виніс негативне 
рішення. 

«Відповідач Азаров під час сво-
го виступу не робив конкретних 
заяв. У позові не названа конкрет-
на форма передбачуваного пору-
шення», — сказано в рішенні суду 
від 22 жовтня 2012 року. Понад те, 
гамбурзький суд вирішив, що за-
борона Азарову висловлюватися 
на цю тему розцінюється як заля-
кування та загроза свободі слова. 

За рішенням суду Юлія Тим-
ошенко повинна виплатити 300 
тис. євро судово-процесуальних 
витрат. Ці кошти є державним 
митом на користь суду за ведення 
справи. В окружному суді Гамбур-
га заявили, що справа вже закрита. 
«На сьогодні справа вважається 
закритою, оскільки жодна зі сто-
рін не подала апеляцію», — заявив 
представник суду Олександр Вітт.

У Верховній Раді впевнені, що 
рішення Окружного суду Гамбурга 
є серйозним підтвердженням про-
вини Юлії Тимошенко. «Це судове 
рішення свідчить про те, що, по-
рушуючи питання про корупцію 
колишніх чиновників, Прем’єр-
міністр Микола Азаров діє у 
правових рамках», — заявив за-
ступник голови парламентського 
комітету з законодавчого забезпе-
чення правоохоронної діяльності 
Володимир Олійник. 

Михайло ЛЕВЧЕНКО

Відомості.інфо

№6 (646)

7 - 13 лютого 2013 року

http://www.vidomosti.info/

Події

В інтернатах Волині немає повноцінного 
розвитку для дітей-сиріт 

Зводити торгово-офісний комплекс у 
Старому місті Луцька поки що не будуть 

Заступник голови ОДА Олек-
сандр Курилюк у Луцькраді 

провів розширену нараду з питань 
координації роботи соціальних 
служб міста. Він зазначив, що го-
ловним у роботі соціальних служб 
повинно стати надання допомоги 
тим, хто реально її потребує. Для 
цього в області передбачені ко-
шти і скоординована робота всіх 
служб. Курилюк нагадав, що торік 
прийнято національну стратегію 
подолання соціального сирітства. 

«Дитина повинна виховува-

тись у сім’ї. Ми відходимо від 
утримання дітей-сиріт у інтер-
натних структурах до їх повно-
цінного розвитку в будинках 
сімейного типу, — підкреслив 
Курилюк. — У Луцьку на сьогод-
ні проживає 222 дитини-сироти. 
Минулого року 33 взято під опі-
ку та п’ять усиновлено. 28 дітей-
сиріт перебуває у інтернатах, що 
є негативним явищем у роботі 
міських соціальних служб». 

В облцентрі створено чотири 
прийомні сім’ї, в яких виховуєть-
ся дев’ятеро дітей, ще одна з трьо-
ма дітьми була створена торік. 

Найболючішим питанням за-
ступник голови ОДА називає за-
безпечення дітей-сиріт житлом. 
Минулого року в області дах над 
головою отримали 22 дитини, ще 
для 35-ти житло відремонтували. 
Цьогоріч на придбання соціаль-
ного житла з обласного бюджету 
планують виділити 1,5 мільйона 
гривень. У планах також будівни-
цтво соціального гуртожитку по-
близу Луцька.

Міжнародний суд визнав Юлію Тимошенко 
корупціонером 

Завдяки «спрощенцям» бюджет 
Волині збільшився у 1,5 разу 
У січні 2013 року до бюджету сплачено понад вісім міль-
йонів гривень єдиного податку. Це в півтора разу більше, 
ніж торік, інформують у Податковій службі. «Минулого 
року утвердилася тенденція до зростання сплати єдиного 
податку. За підсумками 2012-го волинські «спрощенці» 
сплатили 73,5 мільйона гривень єдиного податку, або в 
2,5 разу більше, як у 2011 році», — розповів голова ДПС у 
Волинській області Володимир Михалчич. 

Банки почали знижувати 
депозитну ставку в гривні 
Минулого тижня ставки за вкладами у всіх основних 
валютах переважно знизились, особливо це помітно 
за депозитами у гривні. За даними моніторингу п’яти 
найбільших банків, найбільше зниження відзначено 
за депозитами на строк від 1 до 3 місяців (до 15,55%). 
Що стосується вкладів у доларах, середні процентні 
ставки виросли тільки для безстрокових вкладів (до 
3,08%). Для інших термінів депозитів процентні став-
ки знизилися: для вкладів на строк від 1 до 3 місяців 
— до 4,87%, від 6 до 12 місяців — до 6,96%.

18,8
стільки мільярдів гривень 
державних коштів Нацагентство 
з питань Євро-2012 в 2011-2012 
роках використало непрозоро, 
неефективно та безконтрольно. 
Про це йдеться у звіті про стан 
держзакупівель.

Підприємців обурює те, що про перенесення ринку вони дізналися з газети

Парковка на ринку ніколи не була платною

Смітники Північного ринку
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Підприємці Північного ринку бояться, 
що їхні магазинчики підпалять 


