
Нещодавно на сайті Волинського 
осередку партії Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода» з’явилась 
інформація про те, що «у Володи-
мир-Волинському агротехнічному 
коледжі студенти вже два роки 
поспіль навчаються в неопалюва-
них приміщеннях. Крім того, тепло 
в гуртожитках їм вмикають лише у 
вечірній час на кілька годин, тож 
ночувати зазвичай доводиться у 
верхньому одязі». Чи відповідає ця 
інформація дійсності, з’ясовували 
«Відомості». 

За інформацією депутата Воло-
димир-Волинської міської ради Сер-
гія Коби, прохання втрутитись у си-
туацію надійшло від студентів цього 
коледжу та їхніх батьків. Ми попро-
сили контакти заявників, щоб осо-
бисто з ними поспілкуватись, однак 
депутат зауважив, що своїх прізвищ 
ті просили не озвучувати: їм там ще 
навчатися. На запитання, як комен-
тує керівництво закладу такий стан 
речей, Сергій Коба відповів, що за 
поясненням ні до директора, ні до 
заступника не звертався. 

Але ж це серйозні звинувачення, 
тому така позиція «свободівців» ви-
глядає трохи дивною. У чому про-
блема та чи насправді діти мерзнуть, 
ми вирішили побачити на власні очі, 
завітавши до коледжу. 

— Ми установа, яка фінансуєть-
ся з державного бюджету, — роз-
почав директор закладу Олександр 
Коновалюк. — Цього року фінансу-
вання було обмежене. Якщо в бю-
джетній пропозиції ми просили на 
енергоносії 350 тис. грн, то нам на-
дійшло лише 148. Тобто на 201 ти-
сячу недофінансували (директор 
демонструє щомісячний план вико-
ристання коштів. — Авт.). На оплату 
комунальних послуг та енергоносіїв 
на січень планувалося 50 тис. грн, 
на лютий — 30 тис. 700 грн. Ми два 
корпуси опалюємо від тепломережі 
міста, один корпус і гуртожитки — 
власною газовою котельнею, а ще 
майстерню — дровами. За січень 
минулого року на енергоносії, те-
пло і газ витратили 69 тис. 745 грн, 
а в лютому, коли були морози, піш-

ло аж 170 тис. 849 грн. Зрозуміло, 
це призвело до заборгованості. Бо 
розпорядником коштів є державне 
казначейство, і незалежно від того, 
є у нас гроші на рахунку чи нема, 
більшої від запланованої суми не 
пропустить. Тобто у лютому лише 
30 тисяч 700 — і все, далі йдуть бор-
ги. І так щороку. На сьогодні ми ще 
маємо 36 тисяч боргу за газ, який за-
платимо, тільки-но з бюджету при-
йдуть гроші. На листопад передба-
чено 70 тисяч. І лише тоді запустимо 
нашу котельню, яка готова до екс-
плуатації, як і тепломережа. Щоб по-
кращити тепловий режим, зробили 
цього року гідротехнічне промиван-
ня системи опалення у гуртожитках 
і ремонт — заплатили більше 50 ти-
сяч. У гуртожитках за останніх три 
роки поміняли майже 80% вікон, 
встановили пластикові, бо через ві-
кна — основний витік тепла. Але 
проблема в іншому: до кінця року 
залишиться 114 тисяч. Якщо палити 
цілодобово, то це ніщо, бо котельня 
за добу взимку спалює від 900 до 
1000 кубометрів газу, а тисяча кубів 
коштує 4 тис. 164 грн. За місяць ви-
ходить більше 120 тисяч на котель-
ню при температурі на виході з кот-
ла 45 градусів, а якщо 60 градусів, то 

витрата газу ще збільшується. 
Тому й були змушені в коледжі 

економити. Наприклад, у березні, 
коли температура вночі коливалася 
від нуля до 10 градусів, пропалювали 
лише вранці та ввечері. Також задля 
економії продовжують зимові кані-
кули. Олександр Васильович каже, 
що з гуртожитків, як було зазначено 
на сайті ВО «Свобода», ніхто не ви-
селявся, навпаки, у 4-й прийшло два 
студенти з приватних квартир. 

— Люди писали, щоб накапости-
ти, наробити шуму. Я вже два тижні 
тільки те й роблю, що відписуюсь у 
різні інстанції, — зауважує дирек-
тор. — Плюс 20 градусів у гурто-
житках немає, у межах від 12 до 18 
залежно від того, як утеплені вікна. 
Діти користуються електрообігріва-
чами, єдине — ми забороняємо од-
ночасно вмикати їх. Я майже щодня 
буваю у гуртожитку, спілкуюся зі 
студентами, кажуть: нам нормально. 
Я вже вісім років директором від-
працював, і щороку початок зими 
— це страшний головний біль. Про-
блеми починаються з того, що, поки 
затвердять бюджет, поки затвердять 
паспорти бюджетних програм, лише 
тоді казначейство починає фінан-
сувати. А це середина лютого. Було 

одного року, що 2 березня міністр 
фінансів підписав дозвіл на початок 
фінансування аграрної освіти. Як 
жити до березня? 

— Бюджет цього року настіль-
ки малий, що майже за всіма стат-
тями є дефіцит, — додає головний 
бухгалтер коледжу Наталія Коваль-
чук. — Ви зрозумійте, що ми маємо 
спецкошти, але не можемо викорис-
товувати або сплачувати суми, що 
більші від кошторисних призначень. 
Можемо тільки робити перекидання 
між статтями витрат — це по спец-
коштах, і то з дозволу міністерства. 
По державному фонду таке не дозво-
ляється. Найбільша стаття витрат — 
70% — на зарплату і на податки. 

— А як щодо платного навчан-
ня? — уточнюємо. 

— В середньому рік навчання 
вартує п’ять тисяч, — продовжує 
Наталія Петрівна. — На платній 
формі вчиться 42% студентів. 93,8% 
із суми, яку вони платять, іде на по-
датки і заробітну плату викладачів. 

Оскільки державного фінансу-
вання не вистачає, заклад намагаєть-
ся якось виживати. Як повідомила 
головний бухгалтер, прибутковою 
у них є власна їдальня. За рахунок 
того, що коледж має 260 га землі, 
вирощує свині, худобу, харчування 
для студентів здешевилося. Придба-
но копіювальний апарат, який себе 
окупив за перші два роки, працює 
магазинчик із канцелярським при-
ладдям, що також дає невеличкий 
прибуток, на курсах водіїв заробили 
більше ста тисяч гривень. Дохід ма-
ють і від майстерні. 

Саме за спецкошти у коледжі 
проводяться ремонти. Скажімо, ми-
нулого року 80 тисяч пішло на онов-
лення фасаду головного корпусу. 

Про проблеми, що існують, ди-
ректор розповідав на батьківських 
зборах, які того дня проводили в ко-
леджі, зокрема, порушили питання 
опалення та жорсткої економії ко-
штів на енергоносії. 

У гуртожитках студенти, з яки-
ми нам вдалося поспілкуватися, за-
певняли, що умови їх задовольня-
ють, узимку не холодно. 

Людмила ШИШКО 
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Телегід

06:00 «ТСН-Тиждень»
06:45, 07:10, 08:10 «Сніданок 

з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30, 23:55 

ТСН: «Телевізійна служба 
новин»

08:05 «Економічна правда»
09:05, 17:10 Т/с «Любов та по-

карання» 
11:00 «Російські сімейні драми»
12:05 «Шість кадрів»
12:50 Х/ф «Таксі - 3»
14:45, 01:55 Х/ф «Квартирант-

ка» 
16:45 «ТСН. Особливе»
20:15, 21:25 Т/с «Крик сови»
22:35, 04:55 «Гроші»
00:10, 03:25 Х/ф «Пограбування 

казино» 

05:30 Х/ф «У Бога свої плани»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 

12:00, 17:50 Новини
07:10, 07:35, 08:10, 08:35 «Ранок 

з ІНТЕРом»
09:10 Х/ф «Сусіди за розлучен-

ням»
11:10, 12:20 Т/с «Слідство вели... 

з Леонідом Каневським»
13:40 «Судові справи»
14:40 «Сімейний суд»
15:45 «Жди меня»
18:00 «Стосується кожного»
19:05 Т/с «Пасічник»
20:00, 01:35 «Подробиці»
20:30 Т/с «Брати за обміном»
23:35 Т/с «Кулінар»
02:25 Т/с «Вир чужих бажань»

05:45 «Чужі помилки. Мовчазний 
свідок»

06:30, 16:00 «Все буде добре!»
08:10, 18:20 «Неймовірна правда 

про зірок»
09:50 «Моя правда. Андрій Іскор-

нєв. Холостяк з крижаним 
серцем»

10:45, 01:30 Х/ф «Я щаслива» 
12:45 «Битва екстрасенсів. Чолові-

ки проти жінок»
15:00 «Звана вечеря»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
20:05 «Куб - 4»
22:25 «Детектор брехні - 4»
00:15 «Один за всіх»
03:05 Х/ф «Три дні в Москві» 
05:15 Нічний ефір

05:05 Служба розшуку дітей
05:15 Світанок
06:15, 07:25 Ділові факти
06:20 Економічний інтерес
06:30 Т/с «Таксі»
06:55 Т/с «Леся+Рома»
07:35, 08:45, 12:45, 18:45 Факти
09:15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10:10 Анекдоти по-українськи
10:20 Т/с «Пастка»
12:20, 13:00, 22:10 Т/с «Проку-

рорська перевірка»
13:35 Х/ф «Індіана Джонс і Храм 

Долі»
16:05 Х/ф «Індіана Джонс і 

королівство кришталевого 
черепа»

19:25 Надзвичайні новини
20:10 Т/с «Нюхач»
23:15, 03:15 Свобода слова
01:20 Х/ф «Видіння смерті» 

05:10 Х/ф «Крила янгола» 
07:00, 09:00, 17:00, 19:00 Події
07:30 Щиросерде зізнання
08:00 Т/с «Подружжя» 
09:10 Т/с «Відбиток любові» 
13:10 Люблю! Чекаю!
14:10, 17:20, 22:30 Т/с «Слід» 
16:00, 03:45 Критична точка
18:00 Т/с»-Поцілуй! Нова історія» 


19:20, 04:30 «Говорить Україна»
20:00 Т/с «П’ятницький. Глава 

третя» 
22:00, 03:15 Події дня
23:20 Х/ф «Потрошителі» 
01:45 Х/ф «Будинок у кінці 

вулиці» 
05:10 Срібний апельсин

06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфільми» 
10:15 Х/ф «Протистояння»
12:05 «Пороблено в Україні»
13:25 «КВК»
16:00 «Вечірній квартал»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Орел і Решка»
20:00 Т/с «Дикий ангел»
21:00 Т/с «Моя прекрасна 

няня» 
22:00 «Леся Здєся»
22:25 Х/ф «Трансформери - 2» 
01:30 Х/ф «Тримай ритм» 
03:15 «Нічне життя»

06:00 Мультфільми 
07:30 Т/с «Слідаки» 
08:50 Х/ф «Батьківщина або 

смерть» 
10:40 Т/с «Джокер» 
19:00 Т/с «Лінійний відділ» 
21:00 Новини 2+2
21:25 «ДжеДАІ»
22:00 Х/ф «Міцний горішок-2» 
00:40 Х/ф «Динозавр Рекс» 
02:15 Х/ф «Із життя Остапа 

Вишні» 
03:30 Х/ф «В той області небес. 

Частина 1» 

05:00, 08:00, 11:00, 14:00, 04:00 
Новини

05:05, 08:15 Телеканал «Доброго 
ранку»

09:05 «Контрольна закупівля»
09:30, 14:10 Т/с «Домробітниця»
10:00 «Жити здорово!»
11:15 «Модний вирок»
12:10 «Доброго здоров’ячка!»
13:00 Інші новини
13:20 «Час обідати!»
14:40, 01:50 «Найкращий чоловік»
15:25 «У наш час»
16:15 «Наодинці з усіма»
17:00 Вечірні новини
17:45 «Істина десь поруч»
18:00, 00:55 «Давай одружимося!»
19:00, 00:00 «Нехай говорять»
20:00 «Час»
20:30, 03:10, 04:05 Т/с «Крик 

сови»
22:20 «Німецька головоломка»
02:35 «Слід»

05:25, 06:10 Teen Time
05:30 Т/с «Вперед - до успіху»
06:15, 13:25 М/с «Губка Боб»
07:00, 07:35, 08:35 Підйом
09:00 Х/ф «Чумова п’ятниця»
11:00, 18:00, 22:00 Т/с «Вороніни»
13:20, 14:25 Kids Time
14:55 Т/с «Друзі»
15:55 Т/с «Дві дівчини без 

гроша-2»
16:55 Т/с «Щоденник лікаря 

Зайцевої»
19:00, 00:30 Репортер
19:15 Абзац!
20:00 Т/с «Молодіжна команда»
21:00 Т/с «Кухня»
23:00 Співай, якщо зможеш
00:40 Т/с «Щоденники вампіра» 


01:35 Т/с «Третя планета від 

сонця»
02:25 Служба розшуку дітей
02:30, 03:30 Зона ночі
02:35 Українці Надія. 1 ч.
03:35 Українці Надія. 2 ч.
04:30 Зона ночі Культура
04:35 Життя в обіймах квітів

04:45 Х/ф «Битва за Москву» 
07:35 «Агенти впливу»
08:30 «Правда життя. Професія 

мисливець»
09:00 «Легенди шансону»
09:55 Д/с «Південь. Нерадянський 

Союз»
10:45 Т/с «Далекобійники - 2»
14:40 Т/с «Грач»
19:00, 21:45, 02:20, 04:20 «Свідок»
19:30 Т/с «Даїшники»
22:00 Т/с «Під куполом» 
23:00 Т/с «CSI: Нью-Йорк» 
00:00 Т/с «Закон і порядок» 
00:50 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес» 


02:50 «Речовий доказ»
03:50, 04:50 «Правда життя»

05:45 Радянські мультфільми
09:00 Х/ф «Таємниця снігова 

королеви»
10:30 Х/ф «Полювання на 

лисиць»
12:10, 23:15 Т/с «Головний 

калібр»
14:00 Х/ф «Іспанська акторка для 

російського міністра»
15:45 Х/ф «Ганна Кареніна»
18:45 Х/ф «Дорослий син»
20:25 Х/ф «Каїр-2» викликає 

«Альфу»
21:50 Х/ф «Екіпаж машини 

бойової»
01:00 Х/ф «Чорні берети»
02:10 Х/ф «Пацюки або Нічна 

мафія»
03:40 Х/ф «Ідіот. Настасья 

Пилипівна»
05:35 Кіноляпи

06:00, 08:55 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Малята-твійнята
07:30 М/с «Даша-дослідниця» 
07:55 Мультик з Лунтіком
08:20 М/с «Шоу Гарфілда» 
09:55, 21:05 Країна У
11:00, 00:30 Т/с «Та, що говорить 

з привидами» 
12:00 Т/с «Якось у казці» 
12:55 Принцеса тут Я!
13:55 Богиня шопінгу
16:00 Т/с «Маленькі таємниці» 
18:00 Моду народу
20:00 Т/с «Вісімдесяті»
22:10 Віталька
23:10 Дурнєв+1
23:50 Т/с «Секс і місто» 
01:20 Теорія зради
02:05 Твою маму!
02:30 До світанку

05:20 Квадратний метр
05:55 Дачні історії
06:45 Телеторгівля
07:35, 13:10, 21:10 Мультфільми 
10:10, 11:00, 19:50 Школа доктора 

Комаровського
11:20, 15:00 Справа смаку
12:20, 16:00 Жіноча форма
18:00, 21:40 Т/с «Тетянин день» 
23:35 Незіркове дитинство
00:25 Глянець
01:10 Колір Ночі

06:00 Православний календар
06:05 Підсумки
06:25 Доброго ранку, Україно!
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 

12:00, 15:00, 18:20, 01:20, 
03:00, 04:05 Новини

06:15, 07:05, 08:05, 23:15 Спорт
06:35 Хочу все знати
06:45, 07:45, 08:20 Гість студії
07:25 Країна on line
07:35 Ера бізнесу
08:35 Ранкові поради
08:45 Корисні поради 
09:00 Підсумки тижня
09:50 Політтеатр
10:10 Без цензури
10:35 Т/с «Таємниця старого 

мосту» 
11:20 Нехай Вам буде кольорово!
12:10 Діловий світ
12:20 Шеф-кухар країни
13:15 «Секрети успіху»
13:45 Не вір худому кухарю
14:10 Право на захист
14:30 Темний силует
14:40 Вікно в Америку
15:15 Euronews

15:30 Діловий світ. Агросектор
15:35 Життя на рівних
15:55 Рояль в кущах
16:35 Фольк-music
17:40 Діловий світ
18:05 Агро-News
18:35 Фінансова перспектива
18:45 Сільрада
19:10 «Пока я помню, я живу»
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:30 Діловий світ
21:40 Світ спорту
21:45 Знак питання
21:55 К.Новикова, В.Данилець, 

В.Моїсеєнко запрошують
22:25 Фестиваль пісні в Коблево
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00, 01:00 Підсумки
23:25 На слуху
23:50 Від першої особи
00:15 Фестиваль гумору «Умора»
01:40 Про головне
02:00 ТелеАкадемія
03:15 Дорослі ігри
04:15 Рояль в кущах
04:40 Театральні сезони

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV ТРК «УКРАЇНА» К1 2+2

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 ПЕРШИЙ КАНАЛ ЄВРОПА

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 11 листопада

Хто заставляє мерзнути студентів агроколеджу У Луцьку розкрито 
п’ять умисних 
вбивств 

Цьогоріч у місті Луцьку за 
фактами умисних вбивств 

було розпочато розслідування у 
п’яти кримінальних проваджен-
нях. Усі ці злочини вдалося роз-
крити, повідомили в прокурату-
рі області. 

Винуватця чи не найбільш 
резонансного умисного вбив-
ства засуджено до 15 років по-
збавлення волі. Нагадаємо, що 
у травні поточного року раніше 
судимий чоловік завдав своєму 
знайомому кількох ударів кухон-
ним ножем і викрав із кишені 
вбитого 40 гривень. 

Також вироком Луцького 
міськрайонного суду до 12 ро-
ків позбавлення волі засуджено 
лучанина, який під час сварки 
вбив свого знайомого, тричі ви-
стріливши в нього з мисливської 
рушниці. 

Одне кримінальне прова-
дження за фактом умисного 
вбивства закрито у зв’язку зі 
смертю підозрюваного — гро-
мадянина Сербії, який у готе-
лі «Світязь» убив громадянку 
Польщі й опісля наклав на себе 
руки. Розслідувало його слідче  
управління УМВС України у Во-
линській області. Ще два прова-
дження перебувають на розгляді 
у суді. Зауважимо, що всі ці зло-
чини були вчинені у стані алко-
гольного сп’яніння. 

В Алупці натовп побив 
п’яного даішника
Вночі 3 листопада жителі Алупки затримали 
водія, який, за їхніми словами, будучи чинним 
співробітником ДАІ Ялти, керував авто у стані 
алкогольного сп’яніння. За словами місцевих 
жителів, між даішником, який у барі вживав спиртне, 
і компанією молоді виникла сварка. Даішник 
спробував утекти з місця на авто, буквально 
протаранивши натовп молоді. За ним кинулися 
навздогін. Співробітники Державтоінспекції 
засудили вчинок колеги.

Маневицькі міліціянти 
безпідставно знімали відбитки 
пальців 
Прокуратура виявила факти недотримання 
працівниками Маневицького райвідділу міліції 
конституційних прав громадян на свободу й особисту 
недоторканність. З’ясовано, що працівники сектора 
карного розшуку та сектора дільничних інспекторів 
міліції з початку року безпідставно відбирали зразки 
відбитків пальців рук у 24 осіб. Міліціонерів притягнуто 
до дисциплінарної відповідальності. 

Студенти кажуть, що поки у гуртожитку їм не холодно

06:00 Ісус. втрачені роки
06:40, 11:00 Смертельна зброя
07:30, 12:00 Найнебезпечніші 

тварини
08:20, 14:00 Сучасні дива
09:10, 05:10 В пошуках пригод
10:00 Аферисти проти туристів
13:00 Секрети Сонця
15:00, 18:50 Прибульці державної 

важливості
16:00 Підроблена історія
17:00, 19:40 В пошуках істини
18:00 Д/ф «Смертельний друг. Р.»
20:40 Д/ф «Запах Батьківщини»
21:40 Д/ф «Продати Ермітаж. Як 

пропадали шедеври»
22:30 Невідома Південна Америка
23:30 Загадки Всесвіту
00:30 Покер
01:20 Гучна справа


