
Як відомо, 14 травня Верховна Рада 
прийняла закон «Про особливос-
ті здійснення права власності в 
багатоквартирному будинку», який 
фактично руйнує монополію ЖЕКів 
і дає змогу мешканцям багато-
поверхівок керувати спільним 
майном. Отже, з липня 2016 року 
мешканці багатоповерхівок повинні 
або самоорганізуватися (створити 
Об’єднання співвласників багато-
квартирних будинків — ОСББ), або 
приготуватися до нового управите-
ля, який розпоряджатиметься їхні-
ми коштами. Управителя строком 
на рік призначатиме місцева влада, а 
ціни на послуги з управління будин-
ком затверджуватиме Кабмін…

Уже це змушує сьогодні задуму-
ватися над створенням ОСББ. Тим 
паче, якщо є в кого повчитися та з 
кого брати приклад. Так, об’єднання 
співвласників, яких у Луцьку на 
сьогодні нараховується вже близь-
ко 200, є новаторами та лідерами 
ОСББ-руху в Україні, переймати 
їхній досвід приїжджають із інших 
областей. А безкоштовну консуль-
тативну, в т. ч. юридичну, допомогу 
надають профільні асоціації.

Днями з лучанами поважного 
віку, слухачами Центру освіти тре-
тього віку ВІЕМ, які зацікавилися 
темою ОСББ, зустрілися експер-
ти та практики. На лекцію з курсу 
«Соціально-правовий захист» заві-
тали експерт Асоціації «Підтримка 
та розвиток ОСББ та ОСН (органів 
самоврядування населення)» Ірина 
Гайдучик та очільники об’єднань 
— голова правління ОСББ «Альянс 
Луцьк» Олег Федіна та голова прав-
ління  ОСББ «Наш дім» Володимир 
Монархович.

Як розповіла Ірина Гайдучик, 
щоб прийняти рішення про ство-
рення ОСББ, необхідно 50% + 1 го-
лос мешканців будинку. Об’єднання 
реєструється як юридична особа та 
перебирає від ЖЕКу на баланс бу-
динок. Створюється рада правління 
ОСББ, голосуванням обирається 
голова правління. Кожен ОСББ на-
ймає персонал — прибиральницю, 
двірника, слюсаря тощо й офіційно 
виплачує їм зарплату. Щомісячний 
внесок від членів об’єднання вста-
новлюють на рівні приблизно 2,5 грн 
за 1 кв. м помешкання.

ОСББ може взяти кредит на 
встановлення індивідуальних те-

плових пунктів, що дозволяє суттє-
во зменшити витрати на опалення. 
Наприклад, за словами експерта, 
вже зараз мешканці ОСББ, які вста-
новили такі пункти, платять анало-
гічні гроші за опалення, як і решта 
лучан, але при цьому ще виплачують 
кредит. Тож можна спрогнозувати, 
що після його виплати опалення їм 
обходитиметься в 3–4 рази дешевше.

Володимир Монархович додав, 
що в Луцьку для ОСББ також діє 
програма «Дахи», яка передбачає 
отримання кредиту на перекриття 
будинків: 70% оплачується з місь-
кого бюджету, 30% — з бюджету 
об’єднання співвласників. А Олег 
Федіна зауважив, що їхнє ОСББ 
за рік назбирало 400 тис. гривень, 
завдяки цим грошам, у т. ч., у 14 
під’їздах було замінене освітлення 
на енергоощадне світлодіодне, ме-
талеві діряві труби в підвалах — на 
пластикові тощо…

Чим провчити злісних бешкет-
ників та порушників порядку, які 
живуть у будинку? Як змусити не-
благонадійних сусідів долучитися 
до об’єднання? Як об’єднуватися з 
мешканцями, які працюють за кор-
доном, а житло здають у найм?.. Ці 
та інші питання звучали під час зу-
стрічі експертів зі слухачами Цен-
тру освіти третього віку, в залі було 
бурхливе обговорення та лунало ба-
гато запитань від лучан-пенсіонерів.

Утім — тема не закрита. Адже 
чимало запитань до запрошених 
гостей виникло в мешканців будин-
ків, яким уже по 30–40 років. Як ви-
явилося, у Луцьку є ОСББ й таких 
будинків, а серед їхніх очільників 
— лучани поважного віку, які від-
важилися взяти на себе управління 
об’єднанням. Їх і запросять на одну 
з наступних лекцій у рамках курсу 
«Соціально-правовий захист».

 Алла ОЖИЄВСЬКА

Верховна Рада продовжила за-
борону на продаж сільськогос-

подарських земель до 1 січня 2017 
року.

За відповідний законопроект 
№ 3404 проголосували 309 народ-
них депутатів.

Законом продовжено до 1 січня 
2017 року дію мораторію на купів-
лю-продаж та відчуження іншими 
способами земельних ділянок сіль-
ськогосподарського призначення 
та на внесення права на земельну 

частку до статутних капіталів гос-
подарських товариств, дія яких за-
кінчується 1 січня 2016 року.

«Продовження мораторію до-
зволить зняти соціальну напругу, 
яка виникла в суспільстві на фоні 
політичних спекуляцій з цього пи-
тання та надасть певний час для 
розроблення чіткого правового 
механізму запровадження з часом 
прозорого ринку земель сільсько-
господарського призначення», — 
йдеться в пояснювальній записці. 
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На Волині поліція розслідує 
факт побиття учнями шести-

класниці в одній зі шкіл міста Ко-
вель.

Про це розповіли в ГУ Націо-
нальної поліції України у Волин-
ській області, передає УНН.

Як відзначили у відомстві, 
інцидент стався ще 4 листопада. 
Мама дівчинки звернулася із за-
явою в правоохоронні органи 6 
листопада.

За фактом побиття дитини в 
школі відкрито кримінальне про-
вадження за ч. 1 ст. 125 КК Укра-
їни (Умисне легке тілесне ушко-
дження).

За словами правоохоронців, 
зараз дівчинка знаходиться на лі-
куванні в медичному закладі, у неї 
діагностовано закриту черепно-
мозкову травму.

Життя

Юні географи міста — 
найкращі в Україні!
У місті Луцьку відбувся ХІ Всеукраїнський турнір 
юних географів. В інтелектуальних змаганнях взяло 
участь 16 команд із 11 регіонів України. Турнір 
оцінювало професійне журі в складі: 12 докторів 
та 28 кандидатів географічних наук, викладачів 
географічних факультетів університетів та 4 учителі 
географії з різних областей України. Перше місце в 
інтелектуальній боротьбі здобула збірна команда 
учнів ЗНЗ міста «Лучеськ». 

На Волині оштрафований 
транспорт використав свій 
ліміт
Волинська філія ДП МВС України «Інформ-Ресурси» 
звертається до громадян, транспортні засоби яких 
довгий період зберігаються на спецмайданчиках 
(арештмайданчиках) у містах Луцьку та Ковелі. 
Прохання до власників таких транспортних засобів 
звернутися за адресами: місто Луцьк, вулиця Конякі-
на, 14б;  місто Ковель, вул. Заводська, 9 для вирішен-
ня питання щодо повернення чи їхню реалізацію.

У Луцьку відбудеться виставка-ярмарок 
«Товаровиробник Волині 2015»

В одній зі шкіл Ковеля побили 
шестикласницю

На Волині під час полювання поранили 
чоловіка

У пункті пропуску «Устилуг» собака 
«винюхав» приховані в «Мерседесі» 
сигарети

Нещасний випадок трапився 
в Шацькому районі. Пере-

буваючи на полюванні, 43-річний 
чоловік через необережність із 
рушниці поцілив у свого товари-
ша. Потерпілого з вогнепальним 
пораненням стегна доставили в 
лікарню.

Зброя мисливців зареєстро-
вана у встановленому законом 
порядку, а також є всі дозволи на 
полювання.

Відомості внесені до Журналу 
єдиного обліку заяв і повідомлень 
про вчинені кримінальні правопо-
рушення та інші події. Рушницю 
правоохоронці вилучили. Триває 
перевірка.

Варто пам’ятати: головною 
умовою безпеки під час поводжен-
ня з мисливською вогнепальною 
зброєю є тверде знання та чітке 
виконання правил її експлуатації, 
сувора дисципліна громадян, у 
тому числі — й на полюванні.

При поводженні зі зброєю за-

боронено:
— направляти зброю на люди-

ну або домашніх тварин;
— передавати її в інші руки, 

попередньо не оглянувши і не роз-
рядивши;

— стріляти без потреби.
Категорично забороняється 

перед полюванням і під час його 
проведення вживати спиртні на-
пої! Особи в нетверезому стані до 
полювання не допускаються. Мис-
ливець із рушницею у будь-якому 
ступені сп’яніння небезпечний 
для оточення та самого себе!

Керівники полювання, єгері, 
начальники команд, які допустили 
проведення полювання без відпо-
відного інструктажу та дозволи-
ли участь у полюванні особам у 
нетверезому стані, несуть відпо-
відальність у встановленому за-
коном порядку, повідомляє СК ГУ 
Національної поліції у Волинській 
області.

Минулої суботи в пункті про-
пуску «Устилуг» службовий 

собака вказав своєю поведінкою 
на сховок із 350 пачками сигарет, 
що знаходився в підлозі за пере-
днім сидінням пасажира мікро-
автобуса, яким їхав до Польщі 
громадянин України. У результаті 
мікроавтобус в українця вилучили 
разом із тютюновими виробами. 
Сума конфіскату склала понад 36 

тисяч гривень.
А в пункті пропуску «Рава-

Руська» сигарети службовий соба-
ка «винюхав» навіть у паливному 
баку, незважаючи на те, що схо-
вок із 140 пачками розміщувався 
в специфічному місці. Українцеві 
наразі доведеться відповідати згід-
но з чинним законодавством, по-
відомляє прес-служба відомства.

Лучанам поважного віку 
розповіли, як об’єднуватися в 
ОСББ

Рада продовжила мораторій на продаж 
землі на рік

Волинська обласна торгово-про-
мислова палата організовує ви-

ставку-ярмарок «Товаровиробник 
Волині 2015», що відбуватиметься 
в Луцьку з 2 до 5 грудня 2015 року. 

Захід має на меті приверну-
ти увагу до місцевих виробників, 
дати їм можливість здійснити пре-
зентацію власної продукції, асор-
тимент якої постійно змінюється, 
активізувати ділові контакти з міс-
цевими підприємствами. Вистав-
ка надасть можливість жителям 

Луцька придбати продукцію за 
цінами виробника та вкотре про-
демонструвати потенціал і високу 
конкурентоспроможність товарів, 
що виробляються в Луцьку та Во-
линській області. 

Виставка-ярмарок відбу-
ватиметься в Галереї мистецтв 
(вул. Лесі Українки, 24а). Запрошу-
ємо бізнес-спільноту міста та об-
ласті до участі, а також усіх охочих 
відвідати захід. 

У лучанина викрали 
пістолет із салону 
автомобіля

За недбале зберігання зброї влас-
никові травматичного пристрою 

тепер загрожує адміністративна від-
повідальність.

Пристрій травматичної дії 
30-річний лучанин залишив у салоні 
автомобіля. Оперативники встано-
вили викрадача, пістолет вилучили.

Правоохоронці з’ясували, що 
потерпілий приїхав на автомийку, 
щоб помити автомобіль. Згодом лу-
чанин виявив зникнення пістолета, 
який знаходився у нього в автомо-
білі.

Завдяки проведеним оператив-
ним заходам працівників поліції 
встановлено, що крадіжку скоїв 
24-річний житель Ківерцівського 
району, працівник мийки. Викраде-
ний пістолет вилучили.

За недбале зберігання зброї 
власнику травматичного пристрою 
тепер загрожує адміністративна від-
повідальність, повідомляє СК ГУ 
Національної поліції у Волинській 
області.


