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ОПИТУВАННЯ 

ОФІЦІЙНО  

Луцькій міськраді повернули 
земельну ділянку 

На виконання рішення суду за 
позовом прокурора Луцька 

Луцькій міській раді повернуто 
земельну ділянку вартістю понад 
2 млн. 700 тис. грн., повідомили 
у прокуратурі області. Прокурор 
Луцька звернувся з позовом в ін-
тересах держави до ПП «Науково-
виробниче підприємство «Луцький 
інститут розвитку людини» про 
застосування наслідків нікчемнос-
ті правочину — договору оренди, 

укладеного між міськрадою та ПП 
«Луцький інститут розвитку лю-
дини». Рішенням Господарського 
суду Волинської області позов про-
курора було задоволено у повному 
обсязі, відповідача зобов’язано по-
вернути міській громаді земельну 
ділянку площею 1,2992 га. Днями, 
згідно з актом держвиконавця, ді-
лянку, вартість якої становить 2 
758 591,36 грн., повернули Луцькій 
міськраді.

Як на Світязі готуються до сезону 
відпочинку
Менше ніж за місяць на Шацьких 
озерах розпочнеться сезон відпо-
чинку. Торік тут побувало 70 тисяч 
туристів. Цього року також розра-
ховують на вдалий сезон. Чи готова 
до нього місцева влада та власники 
баз, мала нагоду побачити на власні 
очі кореспондент «Відомостей».

Не так давно, перебуваючи в 
озерному краї, голова Волинської 
ОДА Борис Клімчук наголосив, що 
жодна база відпочинку на Шацьких 
озерах не буде відкрита, якщо там не 
проведуть відповідний благоустрій. 
Ідеться про вирішення проблем із 
очисними спорудами, проведенням 
каналізування, розширенням по-
лігона твердих побутових відходів, 
благоустроєм території тощо. 

Цими днями у Шацькому районі 
кипить робота щодо виконання до-
ручень голови ОДА.

Як зазначив голова місцевої рай-
держадміністрації Володимир Най-
да, на Гряді масово вивозять залізні 
вагончики — двадцять вивезли при-
мусово, правоохоронці ж встанов-
люють власників іще чотирнадцяти. 
Тож «шанхай» потроху прибирають. 
Робляться також нові дороги до Гря-
ди та Пульма, освітлення тощо.

За словами заступника началь-
ника Державної екологічної інспек-
ції у Волинській області Олександра 
Ткачука, багато проблем, пов’язаних 
із охороною довкілля, залишаються 
невирішеними. 

— Вичерпав свою проектну по-
тужність Шацький полігон твердих 
побутових відходів, — зазначив 
Олександр Вікторович. — Перевір-

кою встановлено, що на полігоні вже 
захоронено понад 37 тисяч кубів по-
бутових відходів при проектній по-
тужності у 20 тисяч тонн.  Органи 
ж місцевого самоврядування досі 
не вирішили питання виділення 
земельної ділянки для будівництва 
другої черги полігона. До пропоно-
ваного варіанту розширення поліго-
на у висоту маємо багато претензій. 
Адже є побоювання, що у такому 
разі сміття може розноситися ві-
тром. Місцева влада, обстоюючи та-
кий варіант, говорить про економію 
грошей. Але здешевлення проекту 
обернеться подорожчанням в обслу-
говуванні полігона. Тому тут треба 
все зважити. Відпочинковий сезон 
розпочнеться вже в червні. А це зна-
чить, що у рази збільшиться і кіль-
кість сміття. До речі, наразі лише 
поодинокі бази уклали договори на 
його вивезення. Зокрема, не мають 
таких угод база відпочинку «Авто-
мобіліст», власники приватного сек-
тора в урочищі «Мельники» й інші. 
В результаті у курортній зоні вини-
кають стихійні сміттєзвалища.

Ще одна проблема, яка турбує 
екологів, — ситуація з очисткою 
стічних вод, які відводяться на кана-
лізаційні очисні споруди. В «сезон» 
навантаження на них значно пере-
вищує проектну потужність. Тому 
їх потрібно розширювати. Та, як на-
голосив Володимир Найда, сезон на 
Шацьких озерах триває два місяці, 
а обслуговувати очисні потрібно 
цілий рік. А це непідйомно для бю-
джету району. Тож про розширен-
ня очисних, які обслуговують бази 
Гряди та селище Шацьк, наразі не 
йдеться. До речі, на Гряді практич-
но всі бази під’єднані до централь-
ної каналізації. Винятки становлять 

одиниці. І вони наразі не мають до-
зволу на прийом відпочивальників. 
Так що у цій частині озера Світязь 
проблему вирішено. Але вона гостро 
стоїть на іншому його березі — існу-
ючі поля фільтрації турбази «Шаць-
кі озера», санаторію «Лісова пісня», 
бази відпочинку «Медик» і деяких 
інших технічно застарілі та не забез-
печують захист ґрунтових вод при 
очищенні. Як наголосив Олександр 
Ткачук, якщо екологи виявлять змі-
ни у показниках води озера Світязь, 
то, цілком імовірно, не дадуть до-
зволу на відкриття турбази «Шацькі 
озера». Взагалі, скидається на те, що 
цю базу, яка належить профспілкам, 
навмисне доводять до катастрофіч-
ного стану, щоб потім продати: адже 
це єдиний побачений об’єкт, який 
абсолютно ніхто не готує до сезону. 

Щодо села Світязь, то тут 
каналізаційно-очисні споруди від-
сутні. Практично всі стічні води від 
приватного сектора скидаються у 
вигрібні ями, що призводить до за-
бруднення ґрунтових вод, а в кінце-
вому результаті — й озера Світязь. 

Проте на приватний сектор, 
можна так сказати, ніхто управи зна-
йти не може — тут відпочиваючих 
прийматимуть і без відповідного 
центрального каналізування. А саме 
берегова лінія села Світязь має най-
більше рекреаційне навантаження. 

Як кажуть екологи, наразі пер-
лину Волинського краю рятує лише 
одне: те, що відпочинковий сезон 
триває тут лише два місяці. За ре-
шту десять озеро встигає відновити-
ся. Навесні з нього навіть воду пити 
можна. Щодо цін, то передбачається, 
що вони будуть на рівні минулого 
року.  

Наталка СЛЮСАР

Вітрини з рекламою 
сексуального характеру 
не заборонятимуть 
Верховна Рада відмовилася заборонити зовнішню 
рекламу, яка містить тексти чи зображення сексу-
ального й еротичного характеру. Законопроектом 
пропонувалося віднести до зовнішньої реклами 
відкриті вітрини, щити на будинках, вулицях і т.д. 
Також мали встановити, що поширення друкова-
ної продукції з «полуничкою» поштою дозволено 
лише в непрозорій герметичній упаковці.

70
на стільки тисяч зменшилася кількість 
підприємців-спрощенців після того, 
як набув чинності новий Податко-
вий кодекс. Про це розповів голова 
Державної податкової служби Віталій 
Захарченко.

Ірландія спростила візовий 
режим для українців 
З липня 2011 року по жовтень 2012 року Ірландія 
проведе експериментальну програму, що скасує візи 
для громадян 14 країн, які мають короткострокову 
британську візу. Як повідомив міністр юстиції Алан 
Шатер, нововведення поширюється на Україну, 
Росію, Білорусь, Чорногорію, Сербію, Туреччину, 
Бахрейн, Кувейт, Катар, Саудівську Аравію, ОАЕ, Індію, 
Китай і Узбекистан. «Тим, хто одержав короткостро-
кові візи на в’їзд у Британію та прагне поїхати в Ірлан-
дію, не знадобиться додаткова віза», — сказав він.

НА ВИПЕРЕДЖЕННЯ 

Аби захистити Волинь від паводків, 
уряд дав понад 22 мільйони

Кабінет Міністрів України виді-
лив Волинській області майже 

22,5 мільйона гривень для запо-
бігання надзвичайним ситуаціям, 

пов’язаним зі шкідливою дією по-
верхневих і паводкових вод.

Коментуючи документ, голо-
ва облдержадміністрації Борис 
Клімчук назвав його логічним за-
вершенням першого етапу роботи, 
розпочатої 8 лютого 2011 року під 
час засідання в області міжвідом-
чої робочої групи на чолі з міні-
стром із надзвичайних ситуацій 
Віктором Балогою.

«Наступний етап роботи з 
комплексного захисту населених 
пунктів Волинського Полісся від 
шкідливої дії поверхневих і павод-
кових вод полягатиме у чіткому 
виконанні розпорядження Кабмі-
ну — від деталізації плану заходів 
і проведення прозорих тендерних 
процедур до виконання конкрет-
них робіт і здачі об’єктів у експлуа-
тацію», — пояснив Борис Клімчук. 
Крім того, він наголосив, що осо-
бисто контролюватиме чітке вико-
нання розпорядження.

 Один із корпусів  «Шацьких озер»

Відповідно до розпорядження 
Луцького міського голови Мико-

ли Романюка, з 1 травня по 1 серпня 
2011 року проводиться дослідження 
задоволеності лучан послугами, що 
надаються житлово-комунальними 

підприємствами міста, шляхом SMS-
опитування. 

Кожен лучанин матиме змогу на-
діслати SMS на номер телефону 7660, 
вибравши відповідь «так» чи «ні» на 
поставлене запитання. Вартість SMS 

— згідно з тарифами певного мо-
більного оператора. 

Луцька міськрада закликає го-
родян не бути байдужими до свого 
міста та взяти активну участь у SMS-
опитуванні.
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База ВНУ — одна із найкращих на побережжі

Міська рада Луцька цікавиться якістю наданих 
лучанам послуг

Текст смс

ЖКП №2 бульв. 
Дружби народів, 

13 а

ЖКП №3 вул. Ви-
нниченка, 39

ЖКП №7 Січова, 
20 а

ЖЕК №8 ЖБК Со-
борності, 23

ЖКП №11 Федо-
рова, 9

"М.Ж.К."ЛТД Со-
борності, 19 б

Так Ні Так Ні Так Ні Так Ні Так Ні Так Ні

Чи задоволені Ви 
культурою спілкування 
працівників ЖКП?

3974723 4259398 2810222 8327209 7555845 4700579 1379961 8481935 6989774 8383054 1065853 9475744

Чи задоволені Ви 
якістю надання послуг 
працівниками ЖКП?

4874421 8443862 1236546 8982748 7411728 3107139 4938938 9676066 1721475 9111151 1130875 4040724

Чи готові Ви сплачувати 
більші кошти за послуги 
кращої якості?

5780313 7514034 1747516 5052476 6375893 8135249 9049674 4711478 2114405 3292346 1691559 1558708

Чи варто розвивати 
конкуренцію на ринку 
ЖКП?

9064636 1154011 3599331 7408234 2407609 8471256 6087466 1432418 7979024 8295269 7922878 1812801

Чи згідні Ви на створен-
ня об’єднання співвлас-
ників багатоповерхових 
будинків?

2159002 1960293 3650467 1475752 1737624 3850448 9344266 4581766 1385064 5307466 4439463 2991623

Перелік запитань до ЖКП і коди відповідей:

Волинський аукціонний центр оголошує конкурс 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки 

майна, що належить територіальним громадам сіл, селищ, міст Волинської області в особі 
Волинської обласної ради.

Назва об’єкту:      
  1. Частина нежитлового приміщення аптеки №23.
Адреса об’єкту приватизації: м. Берестечко, вул.Набережна, 5.
Балансоутримувач: ДВТП “Волиньфармпостач”.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом аук-

ціону з умовою використання приміщення для підприємницької діяльності в галузі охорони 
здоров’я.  

2. Частина нежитлового приміщення з підвалом аптеки №102.
Адреса об’єкту приватизації: м. Луцьк, вул.Львівська, 61. Балансоутримувач: ДВТП “Волинь-

фармпостач”. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації 
шляхом аукціону.  

3. Частина нежитлового приміщення центральної районної аптеки №12. 
Адреса об’єкту приватизації: м. Ковель, вул.Незалежності, 57.
Балансоутримувач: ДВТП “Волиньфармпостач”.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом аукці-

ону.  
4. Цілісний майновий комплекс. 
Адреса об’єкту приватизації: м. Луцьк, вул.Єршова, 1 а. Балансоутримувач: Головне управлін-

ня містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства. 
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом 

аукціону. Конкурс відбудеться 03.06.10р. об 11 год. за адресою: м.Луцьк, вул.Шопена, 12, к.25. 
Кінцевий термін подання документів: 27.05.10р.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних доку-
ментів, що містяться в конверті. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, можна 
отримати за вищевказаною адресою. Телефон для довідок (0332) 24-81-41, 72-60-75.

ОГОЛОГШЕННЯ 


