
Фактично будучи власницею квар-
тири у Луцьку, волинянка Карина 
Мариневич вимушена наймати по-
мешкання. Чиновники міської ради, 
які ще наприкінці 90-х вилучили в її 
родини житло, дотепер не можуть 
знайти способу повернути його. 
При цьому обіцянками та відпис-
ками надати квартиру найближчим 
часом сироту годують іще з 2005 
року. 

До 1997 року Карина разом із 
мамою жила в однокімнатній квар-
тирі на Щусєва в Луцьку, яку жінка 
отримала, працюючи на заводі. Але 
в 1997-му матір Карини померла, 
опікунство над дівчинкою оформив 
дід, забравши онуку в Любомль. 

— Дідусь домовився з тодішнім 
міським головою та міською радою, 
що квартиру забирають у житловий 
фонд, оскільки моя сім’я не могла 
її утримувати, а після досягнення 
мною повноліття помешкання обі-
цяли повернути. Тоді ж нам видали 
гарантійний лист від 10.04.1998, згід-
но з яким міськрада зобов’язувалася 
після досягнення мною 18-річчя від-
дати мені мою квартиру або надати 
рівноцінну відібраній, — розповідає 
Карина. 

За словами дівчини, коли вона 
ще навчалась у школі, дідусь звер-
тався з приводу квартирного питан-
ня до міської ради Луцька, тоді його 
запевнили, що помешкання внучці 
повернуть. 

А вже з 2005 року сирота почала 
самостійно намагатися повернути 
власне житло. Неодноразові звер-
нення до міських владців завершу-
вались лише пустими обіцянками. 

— Щоразу Карина отримувала 
звичайнісінькі чиновницькі від-
писки. Так, виконком міської ради 
5 листопада 2005 року, 8 серпня 
2006 року, 19 січня 2007 року, 5 лис-
топада 2007 року повідомляв, що це 
питання буде вирішене найближчим 
часом, — каже депутат Андрій Мель-
ник, який нещодавно порушив цю 
проблему на сесії обласної ради. 

Час ішов, а квартиру поверта-

ти ніхто не збирався. Дівчина на-
вчалась в університеті й мешкала в 
гуртожитку. Можливо, тому й вла-
да вирішила, що виконувати свої 
зобов’язання ще не час. Так, за сло-
вами начальника служби у справах 
дітей Луцькради Федора Шульгана, 
доки дівчина жила в гуртожитку, 
питання повернення власної квар-
тири для Карини було не надто ак-
туальним. 

— Їй пропонували помешкання, 
поки вона навчалась у вузі. Можли-
во, воно було й не дуже придатне для 
проживання, але їй на той момент 
було де жити, тож питання не стоя-
ло так гостро, — каже Федір Пили-
пович. 

І справді, за словами Карини, чо-
тири роки тому міська рада запропо-
нувала їй квартиру в одному з відда-
лених мікрорайонів Луцька. 

— Це була квартира на цоколь-
ному поверсі п’ятиповерхівки. Вікна 

там були на рівні з землею, труб і 
сантехніки взагалі не було, не кажучи 
вже про ремонт. Як я мала там жити? 
Не знаю. Тому й відмовилася від такої 
пропозиції, — зазначає дівчина. 

Зауважмо, на той час уже минуло 
близько двох років, як умови гаран-
тійного листа мали б виконати, але 
за цей період для сироти змогли зна-
йти лише таке житло, та й то вору-
шитись почали лише після відвідин 
міськради тіткою Карини. 

Ще раз дівчині запропонували 
квартиру торік після того, як вона 
написала листа голові Волинської 
ОДА. 

— Мені запропонували квар-
тиру в будинку на Кривому Валу, 1. 
Сама будівля — в аварійному ста-
ні, вся в тріщинах. Умови тут були 
не кращі, ніж попереднього разу: 
опалення пічне, постачання гарячої 
води відсутнє, помешкання потре-
бувало серйозного ремонту. Я вже з 

розпачу мало не згодилась на цей ва-
ріант, хоча не уявляю, що б робила в 
тій квартирі. Але друзі порадили все 
ж відмовитися, зважаючи на стан 
самого будинку, — ділиться Карина. 

— У гарантійному листі зазначе-
но, що квартира має бути рівноцін-
на тій, яку вони забрали, — резюмує 
Андрій Мельник. — А що дали? Я 
дивився це помешкання. Певно, без-
притульні ліпше живуть. Квартира 
ж, яку мала мама дівчини, була з усі-
ма комунікаціями. 

Врешті сироті набридло свавілля 
міської влади і вона вирішила шу-
кати правди в суді. В березні цього 
року Карина Мариневич зверну-
лась до міськрайонного суду міста 
Луцька з адміністративним позовом 
до виконавчого комітету Луцької 
міської ради. Суд постановив позов 
задовольнити, визнати протиправ-
ними дії виконкому міськради щодо 
невиконання умов гарантійного 

листа від 10.04.1998 року та нена-
дання Мариневич Карині Русланівні 
квартири, що рівноцінна кв. №509 
на вулиці Щусєва. Постанова суду 
зобов’язувала виконком Луцькради 
виконати умови гарантійного листа. 

Хоч постанова набрала сили 
19 квітня 2013 року, це не особливо 

розворушило чиновників. Згодом 
був і виконавчий лист, згідно з яким 
до 10 червня виконавчий комітет 
міськради зобов’язували у добро-
вільному порядку виконати умови 
гарантійного листа, але цього не ста-
лось. Більше того, наприкінці трав-
ня від міської ради Карина отримала 
повідомлення, в якому виконавчий 
комітет просив утриматись від при-
мусового виконання постанови 
суду, так як розглядається питання 
виділення відповідних коштів для 
придбання квартири. 

— На цей лист я ніяк не відпо-
відала, бо, як на мене, це чергове за-
тягування часу, — зауважує Карина. 

Й справді, в чиновників було 
вдосталь часу, щоб повернути си-
роті квартиру. Нині Карині 24, тож 
влада мала цілих шість років для 
того, щоб знайти можливість вико-
нати свої зобов’язання. 

— Я думаю, питання буде вирі-
шене. Сьогодні є рішення суду, його 
визнають, і Луцька міська рада має 
виконувати. Хоч на  гарантійному 
листі  і значиться прізвище попере-
дника нинішнього міського голови, 
— каже Федір Шульган, — міська 
рада від своїх зобов’язань не від-
мовляється, але зрозумійте, що при-
дбати квартиру зараз не так просто, 
якби були вільні, то б уже дали. 

Міський голова Микола Рома-
нюк теж обіцяє, що питання ви-
рішать найближчим часом. Хоча 
конкретного варіанта можливого 
розв’язання проблеми на сьогодні 
ще немає.

Тим часом депутат обласної ради 
Андрій Мельник звернувся до про-
курора Волинської області Андрія 
Параки з проханням вжити захо-
дів прокурорського реагування та 
зобов’язати виконком Луцькради 
виконати умови гарантійного листа 
щодо повернення квартири. Андрій 
Андрійович зазначає, що в разі по-
треби буде звертатись і до Генераль-
ної Прокуратури, щоб міська рада 
таки знайшла можливість поверну-
ти дівчині її житло. 

Ольга УРИНА 
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Події

На Волині шукали шляхи сприяння зайнятості населення 
У вівторок, 17 вересня, в обласному 
центрі зайнятості відбувся семінар-
навчання заступників директорів, 
начальників відділів організації 
працевлаштування населення 
міських і міськрайонних центрів 
зайнятості. З участю соціальних 
партнерів служби зайнятості було 
обговорено низку питань і про-
блем, які необхідно вирішити в 
області, щоб утілити стратегію Пре-
зидента: якість життя незалежно від 
місця проживання. 

У цьому напрямку вже є суттєві 
напрацювання. Зокрема, як повідо-
мила перший заступник директора 
Волинського обласного центру за-
йнятості Світлана Корецька, сьогод-
ні безробітний має право зареєстру-
ватися, шукати роботу, отримувати 
матеріальну допомогу в будь-якому 
центрі зайнятості України незалеж-
но від прописки. Крім того, на Воли-
ні ще у кризовий 2009 рік, розумію-
чи, що потрібно спонукати селян до 
самозайнятості, розпочали проект 
«Зимова агрошкола», який успішно 
діє до сьогодні. Пізніше було орга-
нізовано ще один успішний про-
ект — «Школу підтримки культури 
і туризму». Показовою є Волинська 
служба зайнятості у сфері профо-
рієнтаційної роботи, її досвід буде 
поширено в інших областях. Зокре-
ма, у 498 школах встановлені про-
форієнтаційні термінали, а на базі 
вищих навчальних закладів ство-
рено десять центрів кар’єри. Як ре-

зультат, кількість випускників, які 
працевлаштовуються, збільшилася. 
Представники цих центрів приїхали 
на семінар, щоб обговорити спільні 
напрацювання. 

Під час семінару увагу присутніх 
акцентували на перспективі розви-
тку об’єднань співвласників багато-
квартирних будинків (ОСББ), адже 
це також зайнятість населення. Як 
повідомив директор обласного мо-
лодіжного центру праці Петро Лав-
ринюк, на Волині створено вже 400 
ОСББ, кожне з яких має керівника, 
бухгалтера, тож це потенційний 
ринок зайнятості. Планується, що 
до 2015 року їх буде вдвічі більше. 
Також Петро Петрович порушив 
питання покращення професійного 
рівня членів громадських організа-
цій у плані написання різного роду 
проектів, участі у грантах для залу-
чення інвестицій, що також у кінце-
вому результаті дає зайнятість хоча б 
на певний період. Те ж саме стосуєть-
ся сільських рад. Світлана Корецька 
поставила перед присутніми завдан-
ня вести реєстр цих програм і про-
ектів у кожному з районів. 

— Щоб знати, у якій місцевості 
нам потрібно найактивніше зосеред-
ити роботу щодо зайнятості, має бути 
чіткий реєстр населених пунктів, де 
зовсім відсутні робочі місця, є тільки 
бюджетна сфера, — звернулася до ко-
лег Світлана Корецька. — Президент 
говорив, що одне з головних завдань 
служби зайнятості — стимулювання 
створення нових робочих місць. Для 

цього маємо чітко знати і співпрацю-
вати з роботодавцем, щоб надавати 
компенсацію єдиного соціального 
внеску. На сьогодні найбільш актив-
но в цьому напрямку працює Воло-
димир-Волинський міськрайонний 
центр зайнятості. 

Вона закликала колег займати 
активну позицію під час круглих 
столів щодо легалізації робочих 
місць. Крім того, активно працюва-
ти з будівельною галуззю. 

— Ведіть особисту розмову з 
роботодавцями про те, що у між-
сезоння вигідно працівника звіль-
нити, щоб він за допомогою служби 
зайнятості отримував підвищення 
кваліфікації чи додаткову професію, 
— наголосила Світлана Миколаїв-
на. — Ще одне завдання — вивчен-
ня професій, яких потребує робо-
тодавець, для того, щоб розвивати 
навчально-виробничі комбінати в 
області. Пропозиції ми маємо дати 
чіткі. Попрацюйте з управліннями 
освіти — нехай вони також запро-
понують своє бачення у вирішенні 
цього питання. Промоніторте на-
вчальні заклади: які йдуть назустріч 
щодо навчання за ваучерами, а які 
відмовляються. 

Семінар-навчання був розра-
хований на весь день. Крім резуль-
тативності роботи щодо надання 
послуг центрів зайнятості, напрацю-
ваннями поділилися соціальні парт-
нери — ВГО «Волинські перспекти-
ви», «АМР «Велес». 

Людмила ШИШКО 

Автопарк волинського СБУ 
поповнився «Фольксвагеном» 
за 400 тисяч 
УСБУ у Волинській області уклало угоду з ТОВ «Автосо-
юз» на придбання мікроавтобуса Volkswagen T5GP Kombi 
за 400 тис. грн. Про це повідомляють «Наші гроші» з по-
силанням на «Вісник державних закупівель». Автомобіль 
чорного кольору повинен мати кондиціонер у кабіні 
водія, другий випарник і додатковий обігрів у салоні, ра-
діосистему RCD 210. Підвіска й амортизатор — посилені, 
придатні для поганих доріг. 

На ліквідацію повені в Одесі 
витратять понад 100 млн грн 
На ліквідацію наслідків повені в Одеській області виді-
лено 104 млн 770 тис. грн. Таке рішення прийняв Кабмін. 
Зокрема, Одеській ОДА виділено 26 млн 470 тис. грн 
для компенсації збитків постраждалому населенню, 
«Укравтодору» — 78 млн 300 тис. грн для відновлення 
пошкоджених і зруйнованих доріг і дамб. Міністерству 
фінансів України доручено здійснити зазначені видатки 
за рахунок коштів резервного фонду держбюджету. 

15%
така частка населення України, за 
неофіційними підрахунками, має 
певний ступінь інвалідності. Про 
це повідомила начальник відділу 
Національної асамблеї інвалідів 
України Лариса Байда. 
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В чиновників було 
вдосталь часу, щоб 
повернути сироті квартиру. 
Нині Карині 24, тож влада 
мала цілих шість років 
для того, щоб знайти 
можливість виконати свої 
зобов’язання

Маючи власне помешкання, лучанка 
змушена винаймати житло

можливість отримання попереднього 
рішення по телефону

АТ «ОТП Банк». Всі види банківських послуг. Ліцензія 
НБУ №191 від 05.10.2011. Кредит від 15% річних у гривні, 
щомісячна комісія за обслуговування кредиту становить 
1,5% від суми кредиту. Пропозиція дійсна з 31.08.2013 р. 
до 31.12.2013 р. по всій території України. Деталі на сайті 
www.otpbank.ua.


