
Підприємці Завокзального ринку 
звинувачують Волинську облспо-
живспілку, яка надає їм в оренду 
торгові площі, у свавіллі. Причин 
для цього є декілька. По-перше, як 
стверджують підприємці, облспо-
живспілка не звітує перед ними 
про використані кошти, які збирає 
як благодійні внески для рекон-
струкції ринку. По-друге, площа 
їхніх торгових точок через так 
звану реконструкцію зменшується, 
натомість з’являються нові контей-
нери. По-третє, облспоживспілка не 
укладає з підприємцями договорів 
оренди на 22 роки, як того вимагає 
рішення міської ради. Ще однією 
болючою для базарників темою є 
газова труба, яку треба терміново 
перенести, щоб уникнути небезпе-
ки в майбутньому. Керівництво ОСС 
на все має власний погляд. Деталі 
конфлікту вивчали «Відомості». 

ЗА ЩО ПЛАТЯТЬ ПІДПРИЄМЦІ 
ОБЛСПОЖИВСПІЛЦІ? 

Почнімо з того, що проекту ре-
конструкції ринку, на який активно 
здійснюється збір коштів, жоден із 
підприємців у очі не бачив. Це стало 
приводом для того, щоб звернутись 
у прокуратуру. Під зверненням до 
правоохоронців підписалося дві со-
тні бізнесменів. Вони звинувачують 
облспоживспілку в свавіллі, мовляв, 
її керівництво примусово збирає зі 
своїх орендарів «благодійні» внески 
на реконструкцію ринку, проте, куди 
саме йдуть гроші, ніхто перед торго-
вельниками не звітує. 

— Якщо вони інвестують у ре-
конструкцію, то мають право чіт-
ко знати, за що та скільки платять. 
Окрім того, відомо, що облспожив-
спілка нав’язує одного підрядника 
робіт із реконструкції — облашту-
вання твердого покриття, виготов-
лення металічних контейнерів, ме-
талопластикового накриття рядів, 
— розповів «Відомостям» депутат 
міськради, голова тимчасової комі-
сії, яка має розібратись у «базарно-
му» конфлікті, Андрій Козюра. 

Під приводом реконструкції, за 

словами підприємниці Алли Сівак, 
з’являються нові контейнери. І це 
було б іще півбіди, якби не відбува-
лося за рахунок зменшення площі 
тих, які вже встановлені. 

— Якщо в ряді стояло 10 контей-
нерів, то в кожного обрізали по пів-
метра — і з’являється 11-й без номе-
ра, невідомо чий… Їм просто треба 
нас урізати і повпихати туди своїх. 
Облспоживспілка нахабно прихо-
дить, тисне і змушує це робити, — 
поскаржилася пані Сівак. 

Крім того, міськрада зобов’язала 
ОСС іще до 01.05.2012 р. розроби-
ти і погодити проект реконструкції 
ринку «Завокзальний». Пан Козюра 
стверджує, що проекту як офіцій-
ного документа, погодженого та за-
твердженого, досі немає. Виходить, 
що підприємці сплачують благодійні 
внески незрозуміло на що. 

ДЕ ОБІЦЯНІ ДОГОВОРИ 
ОРЕНДИ НА 22 РОКИ? 

Доля понад двох тисяч підпри-
ємців Завокзального ринку пере-
буває в руках ОСС іще й тому, що 
вона на власний розсуд укладає уго-
ди оренди торгових площ. Згідно з 
ЗУ «Про місцеве самоврядування» 
та правилами торгівлі на ринку, 
якщо земля комунальна, то будь-
який орендар, який забезпечує ор-
ганізацію торгівлі, зобов’язаний ви-
конувати рішення органів місцевого 
самоврядування. 

За словами Андрія Козюри, обл-
споживспілка настільки відчуває 
свою вседозволеність, що може вка-
зувати міській раді, куди йти і що 
робити, а її рішення не поспішає ви-
конувати. 

Згідно з рішенням сесії Луцької 
міської ради від 05.05.2011 р. №9/43, 
Волинській обласній спілці спожив-
чих товариств продовжено договір 
оренди землі на 22 роки. Цим же 
рішенням ОСС повинна була підпи-
сати господарські договори оренди 
торгових місць із підприємцями теж 
на 22 роки. Минуло вже два роки, а 
віз і нині там. 

«Відомості» поцікавились у пер-
шого заступника голови правління 

Волинської облспоживспілки Воло-
димира Горгута, чому угоди досі не 
укладені, на що почули таке: 

— Коли приймали рішення про 
продовження договору оренди на 
22 роки, прокурор наголошував, 
що ця позиція в рішенні виконко-
му незаконна, тому що підписання 
договорів оренди торгового місця 
— це питання двох суб’єктів госпо-
дарювання, тобто облспоживспілки 
та підприємців, які безпосередньо 
провадять господарську діяльність. 
Міськрада в жодному разі не може 
давати такі рекомендації. Депута-
ти наполягли на цьому, і рішення 
пішло. У нас у місті 20 ринків. Де 
ви бачили, щоб був підписаний до-
говір оренди на 22 роки?! По-друге, 
за 22 роки може трапитися багато 
змін. Якщо ми укладемо таку угоду, 
то зупинимо діяльність усієї струк-
тури. Ми пропонуємо довгострокові 
договори оренди з правом на про-
лонгацію. Поки облспоживспілка 
та підприємці обговорюють термін. 
Оскільки кожен підприємець прагне 

максимальної вигоди для себе, роз-
робити єдиний текст договору для 
всіх складно, це на стадії обговорен-
ня, — повідав пан Горгут. 

Як пояснив депутат міськради 
Андрій Козюра, насправді прокурор 
не погоджувався з пунктом у про-
екті рішення, який стосувався права 
Луцькради розривати договір із обл-
споживспілкою в односторонньо-
му порядку за умови невиконання 
пунктів рішення, а от щодо договору 
на 22 роки прокурор нічого проти не 
мав. Тим паче, що і протесту на рі-
шення міськради не було. 

ЧЕРЕЗ ГАЗОВУ ТРУБУ 
ОБЛСПОЖИВСПІЛКА ПІДЕ 
ДО СУДУ

54 підприємці «Варшавки» ма-
ють іще один головний біль через 
газопровід, який пролягає під їхніми 
контейнерами. У листопаді минуло-
го року «Відомості» вже писали про 
те, що через газову трубу високого 
тиску торгові павільйони можуть у 

будь-який момент злетіти в повітря. 
За словами Володимира Горгута, 

щоб винести газопровід від межі з 
«Караваном» до межі з «Ювантом» 
на проїжджу частину, треба 750 ти-
сяч гривень. Кошти, зрозуміло, мали 
зібрати з підприємців у вигляді без-
поворотної фінансової допомоги. 

Однак уже сьогодні відомо, що 
36 із 54 підприємців пристали на 
умови облспоживспілки та підписа-
ли з нею тимчасові договори оренди: 
хто на один квартал, хто на півроку. 
За цей час базарники повинні об-
лаштувати свої торгові місця відпо-
відно до вимог газовиків і пожеж-
ників. 18 підприємців відмовилися. 
Володимир Горгут каже, що ОСС 
позиватиметься до них у суді за ви-
користання торгового місця без до-
звільних документів. 

Зважаючи на такий стан справ, 
підприємці Завокзального ринку ка-
жуть, що було б добре позбутися по-
середника в особі облспоживспілки 
й укладати угоди оренди торгових 
місць напряму з міською радою. 

Начальник управління розви-
тку підприємництва та реклами 
Олександр Козлюк переконаний, що 
навряд чи вдасться втілити це по-
бажання підприємців у життя. Адже 
розірвати договір оренди між місь-
кою радою та облспоживспілкою не 
так просто: ОСС своєчасно сплачує 
оренду та в принципі не порушує ін-
ших умов договору. 

— Ця справа затягнеться судами 
на довгі роки, облспоживспілка про-
сто так не віддасть землю, бо вклала 
у неї гроші, побудувала міст через 
залізницю... Навіть якщо розірва-
ти договір, потрібно буде проводи-
ти аукціон, на кожне торгове місце 
оформляти технічну документацію 
бюджетним коштом, а це чималі 
гроші. Є варіант передати ринок у 
комунальну власність і керувати 
ним через комунальне підприєм-
ство, тоді можна обійтися без аукці-
ону. Та поки облспоживспілка сама 
не відмовиться від базару, підпри-
ємцям не вдасться напряму оренду-
вати торгові місця у міської ради, — 
пояснив Олександр Козлюк. 

Ірина КОСТЮК
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Азаров виділив 325 мільйонів 
на енергоефективність 
Кабмін направив Мінторгівлі 324,802 мільйона гривень 
для фінансування заходів Державної програми енер-
гоефективності на 2010-2015 роки. Про це йдеться у 
розпорядженні Кабміну, опублікованому на сайті уряду. 
Згідно з розпорядженням, виділені кошти — це залишок 
грошей, що раніше надійшли до спецфонду держбюдже-
ту від ЄС у рамках фінансування програми підтримки 
Енергетичної стратегії України для сприяння енергое-
фективності та розвитку поновлюваних джерел енергії. 

У ніч на неділю Україна 
перейде на літній час 
Згідно з постановою Кабінету Міністрів, на 
території України 31 березня 2012 року о 3:00 
за київським часом запроваджується літній час 
переведенням годинникової стрілки на одну го-
дину вперед. Перехід на літній час здійснюється в 
останню неділю березня. Раніше влада намага-
лася скасувати в Україні практику переведення 
годинників. 

24%
таку частку всіх запитів біженців, 
які просили притулку в Чеській 
Республіці у 2012 році, становили 
українці, інформує Євростат. 175 
біженців із 740, які торік попроси-
ли притулок у Чехії, — громадяни 
України. 

На Рівненщині розслідують ритуальне 
вбивство двох жінок 
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На Рівненщині міліціонери 
встановлюють обставини за-

гадкової загибелі двох жінок. На 
сполох забили жителі одного з бу-
динків на вулиці Волинської Диві-
зії в облцентрі. Від однієї з квартир 
поширювався неприємний запах, 
а її жительок — 53-річну матір і її 
29-річну доньку — близько тижня 
ніхто з жильців не бачив. Виклика-
ли міліцію. 

Двері довелося відчиняти з до-
помогою рятувальників. Від поба-
ченого у помешканні ті жахнули-
ся: скрізь були розкидані пігулки 

та шприци, на підлозі валялися 
пляшки, на стелі були намальова-
ні незрозумілі символи, у шафі — 
стоси окультної літератури. 

У квартирі правоохоронці ви-
явили тіла двох жінок із ножовими 
пораненнями. Крім них, у помеш-
канні знайшли зарізаного кота. 
Двері були зачинені зсередини. 

Однією з версій смерті людей 
слідчі називають проведення яко-
гось обряду. Сусіди кажуть, що 
жінки були замкнуті, практично 
не спілкувалися з мешканцями бу-
динку, скандалили. 

У Ковелі податківці 
виявили факт 
фіктивного 
банкрутства 

До стійкої фінансової неспро-
можності ковельське това-

риство протягом декількох років 
умисно підштовхували керівни-
ки підприємства. 

Співробітники податкової 
міліції Волині встановили, що 
саме посадові особи товариства 
свідомо вчинили низку дій і гос-
подарських операцій задля того, 
щоб підприємство зазнало пла-
тіжної скрути. 

В результаті такого госпо-
дарювання всі основні засоби 
товариства були відчужені в 
інтересах третіх осіб. Так Ко-
вельщина отримала банкрута, а 
держава — шкоду у вигляді не-
сплачених 1,1 мільйона гривень 
податків. 

За матеріалами, зібраними 
співробітниками відділу подат-
кової міліції Ковельської МДПІ, 
розпочате кримінальне прова-
дження відносно службових осіб 
одного з товариств міста Ковеля. 
В їхніх діях встановлено ознаки 
злочину, передбаченого ст. 219 
Кримінального кодексу України 
(доведення до банкрутства). 

У кримінальному прова-
дженні триває досудове розслі-
дування.

Події
Конфлікт між підприємцями «Варшавки» 
й облспоживспілкою набирає обертів 

Міський голова Нововолин-
ська Віктор Сапожніков під 

час прес-конференції розповів, що 
днями пройшов захист програми 
вугільників на 2013-2017 роки. На 
розвиток гірничих підприємств 
обіцяють виділити 50 мільйонів 
гривень. Перша та дев’ята шахти 
працюватимуть цього й наступно-
го року, а далі все залежатиме від 
видобутку вугілля. Оптимізація 
більше стосуватиметься праців-
ників допоміжних служб. Про це 
повідомили у прес-службі Ново-
волинської міської ради. 

— Гірницьких проблем у Но-

воволинську трішки поменшало. 
Пішла реалізація вугілля, шахтарі 
одержують заробітну плату. Спало 
напруження стосовно того, що ву-
гільні підприємства закриваються, 
— сказав Віктор Сапожніков. 

Під час спілкування з журна-
лістами міський голова розповів 
також і про кадрові зміни. Повідо-
мив, що ввели посаду першого за-
ступника генерального директора 
ДП «Волиньвугілля», на яку при-
значили Петра Солонинку, котрий 
наразі виконує обов’язки генди-
ректора.

На шахти Нововолинська виділять 
50 мільйонів гривень 


