
Виконувач обов’язків началь-
ника ВДАІ з обслуговування 

міста Луцька Віктор Главічка по-
обіцяв заступнику керівника шта-
бу Самооборони Майдану Волині 
Богдану Климчуку, що вирішить 
питання з постійним порушенням 
ПДР водіями, які паркуються на 
пішохідному переході, що на про-
спекті Волі.

Про це він розповів на громад-
ських слуханнях щодо призначен-
ня нового начальника ВДАІ міста 
Луцька у вівторок, 8 липня.

Зокрема, Главічка пообіцяв, 
що у центральній частині Луцька 
розпочне  патрулювати спеціаль-
ний наряд інспекторів ДАІ, який 
слідкуватиме за дотриманням во-
діями правил дорожнього руху.

На слуханнях Богдан Клим-

чук продемонстрував працівнику 
ДАІ  фото, про яку саме проблему 
йдеться. Він повідомив, що вве-
чері, 7 липня, сфотографував, як 
спершу білий Мереседес, а згодом 
чорна BMW паркувалися прямо 
на пішохідному переході на про-
спекті Волі. Климчук заявив, що 
подібні порушення відбуваються 
регулярно, і ніхто не карає водіїв 
цих зовсім недешевих авто.

Більше того, самообороні-
вець виклав фотографії у мережу 
Facebook, в якій користувачі під-
твердили, що біле авто належить 
дружині власника автосалону 
«Сафрон», а чорне — причетне до 
відомого у місті кримінального ав-
торитета на псевдо Аслан.

У редакцію звернулись лучани, 
яких турбує облаштування річки 
Сапалаївки. Зокрема, вони хвилю-
ються про подальший стан річки 
після так званого «чищення». 

У районі парку 900-річчя ще тієї 
осені зупинились роботи по обла-
штуванню берегів. Їх почистили, 
намагались поглибити русло, але, як 
стверджують читачі, майже змінили 
його. Внаслідок цього річка почала 
пересихати, руйнується її мікроеко-
система — а раніше там жило бага-
то птахів, видри. До річки не мож-
на підійти, береги стали болотом зі 
сміттям.  «Відомості» перевірили цю 
інформацію. 

Варто зауважити, що замовни-
ком чистки виступає управління 
капітального будівництва Луць-
кої міської ради. Бюджет тендеру 
— майже 5 мільйонів, а точніше 4 
мільйони 920 тисяч гривень. Ро-
боти мали початись за планом ще 
з травня 2014. Про те, де вони ве-
дуться зараз, чи розпочаті взагалі, 
ми запитали у заступника голови 
управління капітального будівни-
цтва Луцької міської ради Миколи 

Цвірука. Він запевнив, що робо-
ти вже ведуться, зокрема у тому 
ж парку 900-річчя. Зараз там «по-
правляють» те, що почали робити 
раніше. Про детальніший хід робіт 
нам мав би розповісти представ-
ник підрядника – директор ТзОВ 
«Стир-Агробуд», Аркадій Терещук. 

На жаль, пан Аркадій відмовився 
давати будь-які коментарі щодо 
облаштування Сапалаївки. Напев-
но, тому, що на час дзвінка обіцяні 
роботи ще не розпочались. Після 
серії наших дзвінків ситуацію ви-
правили — на березі Сапалаївки 
з’явилась техніка. 

Запитали ми у Миколи Цвірука 
про загрозу пересихання річки та 
зміну екосистеми.

— Перед затвердженням проект 
пройшов експертизу, і роботи про-
водяться винятково по цьому про-
екту. Ні під час виконання робіт, ні 
після них експертизи не передбаче-
ні, вони робляться лише раз. А пе-
ресихає річка в літній період часто. 

Його слова підтвердили й у Во-
линському обласному управлінні 
водних ресурсів.

 — Непоправної шкоди річці 
чистка нанести не може, тому жите-
лям хвилюватись нічого, — комен-
тує заступника начальника управ-
ління Ростислав Кравчук. — Щодо 
коштів, наведу приклад: очистка 
ставка може коштувати близько 
2 мільйонів гривень. Знаючи стан 
Сапалаївки, кожен житель Луцька 
зрозуміє, що до чого. Болото, яке 
зараз стало на березі в районі парку 
900-річчя, є простий шлях випра-
вити — засіяти травою. Звісно, за 
рік-два мало що зміниться, та коли 
пройде кілька років — берег стане 
такий, який має бути. 

Людмила ПАНАСЮК

З 1 липня 2014 року родини, у 
яких середньомісячний сукуп-

ний дохід за попередні шість мі-
сяців не перевищував величини 
прожиткового мінімуму для сім’ї 
(визначається як сума прожитко-
вих мінімумів для кожного члена 
сім’ї відповідно до його належнос-
ті до основних соціальних і демо-
графічних груп населення) будуть 
мати право на отримання компен-
сації додаткових витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг в 
умовах підвищення цін і тарифів 
на послуги газопостачання, цен-
тралізованого опалення та цен-
тралізованого постачання гарячої 
води. Про це повідомили у депар-
таменті соціального захисту Луць-
кої міської ради. Величина про-
житкового мінімуму встановлена 
Законом України «Про Державний 
бюджет України на 2014 рік» і ста-
новить   для дітей віком до 6 років 
— 1032 гривні, для дітей віком від 
6 до 18 років — 1286 гривень,  для 
працездатних осіб — 1218 гривень, 
для осіб, що втратили працездат-

ність — 949 гривень.
Для отримання компенсації 

особа, яка зареєстрована в жит-
ловому приміщенні, звертається 
до органу соціального захисту на-
селення за місцем реєстрації з від-
повідною заявою та пред’являє 
паспорт громадянина України, 
паспортний документ іноземця або 
особи без громадянства та додає:

- довідку про склад зареєстро-
ваних у житловому приміщенні 
осіб;

- довідки про доходи членів 
сім’ї.

За призначенням компенсації 
необхідно звертатися після 01 лип-
ня 2014 року.

Розмір визначається як різни-
ця між розміром плати за кому-
нальні послуги у межах норм спо-
живання після підвищення цін і 
тарифів на комунальні послуги та 
розміром відповідного платежу, 
який сім’я сплачувала до зміни цін 
і тарифів на комунальні послуги. 
Компенсація надається на безпо-
воротній основі.
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У Рівному не підвищили 
вартість проїзду у маршрутках
На черговому засіданні Рівненського міськвиконкому 
розглядалося питання про встановлення тарифів на 
перевезення пасажирів у міських маршрутках. Воно 
було винесене за ініціативи перевізників. У результаті 
палких дискусій, у яких взяли участь перевізники, 
громадські активісти та члени міськвиконкому, 
вирішено було тарифи не підвищувати. Отож, вартість 
проїзду в маршрутці поки становитиме 2 гривні 50 
копійок.

25%
За I півріччя до бюджетів 
усіх рівнів Волині додатково 
надійшло 19 млн грн
Про це голова облдержадміністрації Григорій Пустовіт 
повідомив на оперативній нараді. У червні бюджет 
перевиконано на 117%, а за півроку маємо — 104,5%.
Щодо піврічних статистичних даних, то позитивна динаміка 
в області зафіксована й в промисловому виробництві. За 
п’ять місяців ц.р. його індекс становить 102,4%. Приріст 
валового виробництва у сільському господарстві зріс на 
6,8%, а показник будівельної галузі — 105,9%.

на стільки з 1 липня в 
Україні збільшився акцизний 
податок на тютюнові вироби.
Наразі акцизна ставка 
на сигарети без фільтра 
підвищується на 25% — до 
96,88 грн за тис. штук.

Переселенці зі Сходу проживати й працювати у волинських селах не 
хочуть 

На Волинь продовжують прибу-
вати біженці зі Сходу. Станом 

на 8-ме липня уже було 66 родин, 
до яких входить 222 особи, з них 
104 дитини. Де живуть ці люди, хто 
допомагає їм вирішувати соціаль-
но-побутові проблеми і з якими 
труднощами стикаються соціальні 
служби, що опікуються переселен-
цями, з’ясовували «Відомості».  

Варто зауважити, що, крім пере-
селенців зі Сходу, на Волині сьогод-
ні проживає 102 родини кримчан, з 
яких половина — у Луцьку. 

— Щодо кримських сімей, то ні 
одного проблемного питання не ви-
никало, — розповідає заступник ди-
ректора департаменту соціального 
захисту населення Волинської ОДА 
Оксана Гобод. — Було завдання всім 
центральним органам максимально 
сприяти у переміщенні цих грома-
дян. Велику допомогу надавали релі-
гійні громади, підприємці, волонтер-
ські організації, які й продовжують 
супровід  сімей, що приїхали з Криму. 
Волиняни охоче брали такі родини 
на підселення, максимально можна 
було ці сім’ї розмістити у наших соці-
альних закладах. До речі, цим закла-
дам, а також готелям, де тимчасово 
проживали переселенці, проводити-
муться відшкодування витрат. 

За словами Оксани Михайлівни, 
частина кримчан вивчає  можливос-
ті постійного проживання тут на 

Волині, достойного заробітку, при-
дбання житла. Частина ж сподіваєть-
ся, що повернеться назад і Крим буде 
український. 

А от щодо переселенців зі Сходу 
позиція волинян не однозначна. 

— Так безкоштовно як для крим-
чан ніхто житла пропонувати не 
хоче, тому що сім’ї різні і це зовсім 
інша ситуація, — каже Оксана Го-
бод. — У селах, де підібрали житло: 
або хати-пустки, або у хаті є кімната, 
яку готові здати, люди зі Сходу жити 
не хочуть, кажуть: «Нет условий, га-
рячей воды». Є сім’ї, які категорично 
вимагають житло тільки в обласному 
центрі і тільки, щоб були всі зручнос-
ті, причому самі нічого не роблять. 
От у Рожищах жінка пропонувала 
чотирикімнатну хату з опаленням, 
світло є, криниця на вулиці і туалет 
— як у селах. Приїхали, подивили-
ся і сказали, що їх це не влаштовує, 
при тому, що жінка давала чотири 
кімнати безкоштовно на два місяці. 
Звичайно, приїжджають сім’ї бідові, 
де є діти з інвалідністю, багатодітні 
родини, — їх по-справжньому шко-
да. Адже вони втікали від війни, і ми 
намагаємося всіма можливими спо-
собами їм допомогти. 

На кожну сім’ю заведено со-
ціальні картки, визначено першо-
чергові потреби. Найчастіше люди 
звертаються з приводу переведення 
соціальних допомог, пенсій, просять 

посприяти у тимчасовій реєстрації, 
влаштуванню дітей у навчальні за-
клади, дитсадки, підприємці цікав-
ляться, як провадити тут свою діяль-
ність і тут сплачувати податки.   

Щодо працевлаштування, то йти 
на роботу навіть за дві тисячі грома-
дяни зі Сходу не поспішають. 

— У нас аграрний регіон і такої 
роботи, як у Києві, Донецьку немає, 
— каже Оксана Михайлівна. — А в 
село люди їхати не хочуть, хоч за-
раз там є де працювати. Крім того, 
є вакансії з наданням житла. Але 
зарплату до двох тисяч вони вважа-
ють мізерною. Адже на Сході рівень 
заробітних плат вищий як і пенсій. В 
середньому пенсію отримують на ти-
сячу гривень більшу, ніж на Волині. 

За інформацією обласного цен-
тру зайнятості, за пошуком роботи 
до них звернулося 43 особи, що при-
були зі Сходу. Станом на 07 липня, 
працевлаштовано уже шість чоловік, 
решті або надано статус безробітно-
го або скеровано на співбесіду до ро-
ботодавця, дехто проходить навчан-
ня або стажування. 

— Загалом про місто Луцьк й 
місцевих мешканців у людей зі Схо-
ду складається позитивне враження, 
— продовжує Оксана Михайлівна. 
— Кажуть, у нас чисте гарне місто, і 
не побачиш стільки як у них людей у 
нетверезому стані.

Людмила ШИШКО

В управліннях соціального захисту 
приймають заяви на компенсацію витрат 
за «комуналку

Головний ДАІшник Луцька пообіцяв, що 
врегулює питання несанкціонованих 
парковок в центрі міста

Сапалаївку таки почистять

Така «чиста» Сапалаївка зараз. Чи стане вона чистішою завтра?

У західних областях 10 лип-
ня прогнозують хмарну погоду, 
очікуються дощі. Температура 
повітря вночі +15..+17°C, вдень 
+22...+24°C. 11 липня буде хмар-
но, задощить. Вночі +13..+15°C, 
денна температура +20..+22°C. 12 
липня йтимуть дощі з грозами, 
буде похмуро. Температура вночі 
+14..+16°C, вдень +21..+23°C. 

У північних регіонах 10 
липня буде похмуро, пройдуть 
грозові дощі. Температура вно-
чі +14..+16°C, вдень +21..+23°C. 
11 липня прогнозують хмарну 
погоду, дощі з грозами. Вночі 
+15..+17°C, вдень +22..+24°C. 12 
липня синоптики прогнозують 
хмарну погоду, дощ. Нічна темпе-
ратура +15..+17°C, денна станови-
тиме +27...+29°C.

У Києві 10 липня буде хмар-
на погода, йтиме дощ. Нічна 
температура +16..+18°C, денна 
+19...+21°C. 11 липня синоптики 

прогнозують хмарну погоду, йти-
ме дощ. Вночі +16..+18°C, вдень 
+22..+24°C. 12 липня буде похму-
ро, пройдуть дощі з грозами. Тем-
пература вночі +16..+18°C, вдень 
+25..+27°C. 

У східних регіонах 10 липня 
буде сонячно, опадів не передба-
чається. Вночі +15..+17°C, вдень 
+25..+27°C. 11 липня очікується 
змінна хмарність, буде сухо. Ніч-
на температура +14..+16°C, вдень 
+25..+27°C. 12 липня буде соняч-
но, без опадів. Вночі +15..+17°C, 
вдень +29..+31°C.

У південних областях 10 лип-
ня синоптики прогнозують ясну 
погоду, без опадів. Температура 
вночі становитиме +18..+20°C, 
вдень +31..+33°C. 11 липня сві-
титиме сонце, опадів не передба-
чається. Вночі +20..+22°C, вдень 
+32..+33°C. 12 липня буде похму-
ро, задощить. Нічна температура 
+17..+19°C, денна +25..+27°C. 
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