
У багатоповерхівках Луцька за 
останній тиждень житлово-кому-
нальні підприємства (ЖКП) розвіси-
ли оголошення, зміст яких зводився 
до того, що власники супутникових 
антен повинні виробити на них тех-
нічну документацію або демонтува-
ти. Деталі з’ясовували «Відомості». 

Не одного лучанина оголошен-
ня збентежило. Ще б пак. Супутни-
ковим телебаченням користується 
дуже багато жителів багатоповер-
хівок. На дев’ятиповерховий буди-
нок обов’язково знайдеться більше 
десятка антен. І от тепер ЖКП по-
переджає, що «для встановлення 
супутникової антени необхідно: 
звернутися з відповідною заявою 
та отримати погодження на розмі-
щення та встановлення технічних 
елементів у власника будинку; ви-

готовити проект на установку су-
путникової антени. Проект повинен 
містити дані, висновки, розрахунки 
щодо міцності обладнання й еле-
ментів його кріплення, можливого 
негативного впливу установки об-
ладнання на конструкції та елементи 
будівлі» і т. д. 

Все це робиться відповідно до 
рішення виконкому Луцької міської 
ради від 20.03.2013 року №164, яким 
затверджено «Порядок розміщення 
та встановлення технічних елементів 
на будівлях і спорудах у місті Луцьку».

У разі невиконання вимог ЖКП 
грозяться демонтувати супутникові 
антени. 

Відразу ж виникає кілька запи-
тань. По-перше, що це за новела про 
виготовлення проекту на встанов-
лення супутникової антени? Хто цю 
проектну документацію виготовля-

тиме і, відповідно, хто на цьому за-
робить гроші? Адже проект коштує 
чимало. І друге запитання: чи мають 
юридичне право ЖКП демонтувати 
встановлені антени? 

Найперше ми відправились у 
технічний відділ ЖКП №3 як звичай-
ні споживачі. Виявляється, не все так 
страшно. Супутникові антени мають 
зняти лише ті громадяни, які розміс-
тили їх на димохідних і вентиляцій-
них каналах. Ті ж, чиї антени при-
кріплені до стін будинку чи балкона, 
можуть спати спокійно. Щоправда, з 
єдиною засторогою: «тарілочка» має 
бути розміщена на стіні, дотичній 
до вашої квартири. У разі, коли вона 
«заходить» на територію сусіда, по-
винен бути його дозвіл. Що ж до ви-
готовлення технічної документації, 
то це стосується лише фірм, які ве-
дуть у будинку кабельне телебачення 
чи Інтернет. 

Те, що демонтувати вже вста-
новлені супутникові антени мають 
лише ті громадяни, які зробили це 
з порушенням державних будівель-
них норм, підтвердив і начальник 
відділу експлуатації та ремонту жит-
лового фонду департаменту ЖКГ 
Луцької міської ради Юрій Крась. 

— Всі антени з димових і венти-
ляційних каналів мають бути зняті. 
Адже вони встановлені з порушен-
нями, — розповів посадовець. — 
Якщо це не зроблять добровільно 
їх власники, то демонтаж проведуть 
представники ЖКП чи ОСББ. Саму 
антену при цьому заберуть. Власни-
ку доведеться заплатити гроші за її 
демонтування. Вже встановлені без 
порушень супутникові антени ніхто 
чіпати не буде. Ті ж, хто захоче це 
зробити, мають узяти технічні умо-
ви у ЖКП. 

«Відомості» поцікавилися,  
скільки це коштуватиме. Ігор Крась 
відповів, що робитимуть це, найімо-
вірніше, безплатно. Адже головна 
мета комунальників — не гроші за-
робити, а навести лад. 

Постає питання: навіщо вивішу-
вати такі «страхітливі» оголошення? 
Щоб народ збурити? 

Наталка СЛЮСАР 
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Володимир ЗУБАНОВ: 

Цими днями Волинь відвідав не-
щодавно призначений радником 
Президента керівник благодійного 
фонду «Схід і Захід: разом» Володи-
мир Зубанов. Головна місія, з якою 
він завітав у наш край, — донести 
до громади позицію глави держави 
Віктора Януковича щодо необ-
хідності консолідації політичних, 
громадських, релігійних і культур-
но-освітніх організацій довкола 
засад державотворення. А оскільки 
Волинь тут може виступати як при-
клад для всієї України, свій перший 
візит у ролі радника Зубанов здій-
снив саме в нашу область. 

Радник Президента перекона-
ний, що реалізація української ідеї 
лежить у площині єдності східняків 
і західняків. Національна цілісність, 
об’єднання навколо засад україн-
ської державності зміцнить усталені 
традиції розвитку суспільства, еко-
номічного добробуту, зростання ду-
ховності, наголосив під час зустрічі з 
громадськістю Володимир Олексан-
дрович. 

Володимир Зубанов у ході візи-
ту зустрівся з працівниками облас-
ної наукової бібліотеки імені Олени 
Пчілки та взяв участь у врученні за-
кладу понад 5,5 тисячі книг, придба-
них коштом обласного бюджету, які 
розподілять між 570 бібліотечними 
установами Волині. 

Під час вручення літератури 
Володимир Зубанов наголосив, що 

Віктор Янукович завданням номер 
один на 2013 рік ставить питання 
розвитку сільських територій і со-
ціальної інфраструктури на селі. «В 
Україні понад 28 тисяч сільських на-
селених пунктів, у яких проживає 
третина населення нашої країни. І 
вирішення проблем розвитку сіль-
ських громад має стати окремою те-
мою для держави», — зазначив рад-
ник Президента. 

Прийнято вважати, що менталь-
но мешканці східної частини Укра-
їни відрізняються від жителів за-
хідних областей. Однак Володимир 
Зубанов вважає по-іншому: разом 
ми — один народ, одна нація. І на 
сході України є люди, які поважають 
українську культуру, мову, хочуть 
спільно шукати місце України у сві-
ті, вирішувати проблеми на її шляху 
до Європи. Тому сьогодні дуже важ-
ливо підтримувати тісну співпрацю 
між регіонами шляхом розвитку біз-
несових і туристичних проектів. 

На момент перебування Воло-
димира Зубанова на Волині у зам-
ку Любарта відбулася презентація 
спільного волинсько-рівненського 
проекту «Волинь туристична». «Я 
вважаю, що це дуже цікавий про-
ект. Це важливо не тільки для двох 
областей, які вирішили об’єднатися, 
а й для всієї держави. Якщо реалізо-
вувати такі проекти, то вони давати-
муть практичні результати», — ска-
зав радник Президента. 

Під час заходу він також предста-

вив гостям дві картини художника 
Артура Орльонова, що безпосеред-
ньо стосуються Волинської землі. 

Зі свого боку важливість роботи 
туристського порталу «Волинь ту-
ристична» відзначив Борис Клімчук. 
«Метою його є показати Велику Во-
линь. Чому Європою подорожують? 
А тому, що там усе добре організо-
вано. Тури Великою Волинню — це 
дуже цікаво та, надіюся, вигідно. Ми 
будемо мудрими, корпоративними і 
разом зароблятимемо. Люди мати-
муть копійку», — зазначив голова 

Волинської обласної державної ад-
міністрації. 

Відвідавши Волинь, радник Пре-
зидента Володимир Зубанов зробив 
ще один крок для втілення в життя 
українців принципу єдності народу. 
У своїх виступах він продемонстру-
вав далекоглядні плани глави держа-
ви на порозуміння та примирення у 
суспільстві, принципово зауважив-
ши, що нема підстав для радикаль-
них оцінок і заяв ані з боку політи-
ків, ані з боку громадських діячів. 

Олександр КРАВЧУК

Безробіття серед молоді 
у Євросоюзі досягло 23,5% 
Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії. За офіцій-
ними даними, кількість безробітних молодих людей у 
країнах Європейського Союзу становить 5,7 мільйона 
осіб, із них 3,6 мільйона проживає у єврозоні. Най-
нижчий рівень молодіжного безробіття зафіксований 
у Німеччині й Австрії (7,6%). Найбільше молоді, що не 
може працевлаштуватись, — у Греції (59,1%). 

«Газпром» витратив 
мільярд доларів на премії 
співробітникам 
«Газпром» направив 34 мільярди рублів на премії спів-
робітникам у зв’язку зі святкуванням 20-річного ювілею 
компанії. З цієї нагоди всі працівники отримали премії 
у розмірі місячного окладу. У звітності «Газпрому» за 
МСФЗ (міжнародні стандарти фінансової звітності) по-
відомлялося, що винагорода членам ради директорів і 
правління компанії за підсумками 2012 року склала 2,1 
мільярда рублів. 

1,7
майже стільки мільярдів іно-
земців відвідає столицю України 
цього року. Про це свідчать 
дані «Глобального індексу міст», 
який підготувала компанія 
MasterCard. 

Луценко повертається, щоб збудувати 
«третю українську республіку» 

Екс-міністр внутрішніх справ 
Юрій Луценко повертається в 

Україну після лікування, передає 
«Українська правда». 

«Я зараз у Берліні, оскільки 
маю запрошення офісу канцлера 
Німеччини на зустріч для політич-
них консультацій. Візит заплано-
вано на цей тиждень», — розповів 
Луценко. 

«Найближчим часом я планую 
повернутися в Україну. Активна 
фаза мого «ремонту» завершила-
ся. Хочу приїхати для того, щоб 
організувати круглий стіл інтелек-
туалів із написання плану «третьої 
української республіки». Україну 
потрібно повернути у стратегіч-
ність, а не тактичність», — наголо-
сив він. 

На уточнювальне запитання, 
що він розуміє під «третьою рес-
публікою», екс-міністр внутрішніх 
справ відповів: «Перша республіка 
— це УНР, яка, на жаль, зазнала 
поразки на початку минулого сто-
ліття. Друга — це радянська респу-
бліка, на фундаменті якої двадцять 
із лишком років ми намагаємося 
ліпити незалежну та нібито євро-
пейську державу, але з цього нічо-
го не виходить». 

«Сидячи у тюрмі, я постійно 
розмірковував над тим, чому не 
вийшов «помаранчевий» здвиг, 
чому в мене не вийшло великого 
успіху в МВС», — додав Юрій Лу-
ценко. 

Колишній глава МВС пові-
дав, що якось попросив відвідати 
камеру, де раніше розстрілювали 
людей. «І там до цього часу масна 
підлога», — каже він. 

«Бути у тому приміщенні, де 
тисячами стріляли людей, справ-
ляє велике враження. Коли я по-
вернувся до камери, то під цим 
впливом зрозумів, що навіть 
якщо всю Лук’янівську в’язницю 
знести, як Бастилію, та побудува-
ти зверху над нею офісний центр, 
то він не встоїть, він провалить-
ся. Оскільки вся тюрма знизу 
прокопана різними підземними 
переходами», — розповів екс-
міністр. 

«Я зрозумів, що Україна, яка 
хоче бути європейською держа-
вою, не має шансу бути збудова-
ною на радянському фундаменті. 
Тому зараз ми потребуємо плану 
нової держави, я це називаю «тре-
тя українська республіка», — за-
значив Луценко. 

«Тоді можна буде сподіватися 
не тільки на більшу підтримку гро-
мадян, але і на нову демократичну 
хвилю суспільства у 2015 році, яке 
голосуватиме не стільки проти 
Януковича, не тільки за нового лі-
дера опозиції, а за нову програму 
нової команди нової країни. Ця 
робота зараз є найважливішою, і 
саме це я хочу робити в Україні», 
— підсумував він. 

Для українців 
готують 
підвищення 
пенсійного віку 
до 64 років 
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Національний інститут стра-
тегічних досліджень при 

Президентові України оприлюд-
нив аналітичну доповідь «Пен-
сійний вік: іноземний досвід і 
вітчизняні реалії». У документі 
зазначається, що в майбутньому 
українців чекає чергове підви-
щення пенсійного віку. 

«Враховуючи, що процеду-
ра підвищення пенсійного віку 
для жінок унаслідок реформи 
2011 року закінчиться в 2016-му, 
однією з можливих модельних 
апроксимацій є така: у 2025 році 
пенсійний вік збільшується до 
64 років, а в 2035-му — до 68 ро-
ків для обох статей», — ідеться в 
документі. 

Нагадаємо, з 1 жовтня 2011 
року набрала чинності пенсій-
на реформа, що передбачає, зо-
крема, підвищення пенсійного 
віку для жінок із 55 до 60 років 
із щорічним його збільшенням, 
починаючи з 1 вересня. Строк 
трудового стажу становить 35 
років для чоловіків, 30 років — 
для жінок. 

Середня очікувана трива-
лість життя в Україні — близько 
69 років. 

Події

Володимир Зубанов із заступником голови Волинської ОДА Олександром Курилюком

Минулого тижня Волинь одер-
жала майже 15 мільйонів 

гривень державних коштів. Гроші 
спрямовано на ремонт і рекон-
струкцію доріг комунальної влас-
ності, будівництво соціально важ-
ливих об’єктів. Про це йшлося на 
оперативній нараді голови облдер-
жадміністрації Бориса Клімчука. 

«Так, дев’ять мільйонів гривень 
спрямовано на будівельні роботи 
на серйозних і значних для області 
об’єктах, зокрема на перинаталь-

ний центр, школу №27 у Луцьку та 
навчальний заклад у селі Любохи-
ни, що на Стровижівщині», — по-
відомив губернатор. 

«Немає у нас проблем і з фінан-
суванням об’єктів, які заплановано 
після реконструкції ввести в екс-
плуатацію влітку. А це музей-сади-
ба Ігоря Стравінського в Устилузі, 
Свято-Покровська церква в Під-
дубцях Луцького району та худож-
ня галерея у замку Любарта», — до-
дав він. 

Волинь отримала майже 15 мільйонів 
державних коштів 

Лучан заставлять демонтувати 
супутникові антени 

Майбутнє України — тільки в єдності народу 


