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НА МЕЖІ 

ДОМОВИЛИСЬ 

Профспілки відмовилися від 
«Проліска» за 3 мільйони гривень

Санаторій матері та дитини 
«Пролісок» нарешті позбувся 

претензій від обласної Федерації 
профспілок.

Після судової тяганини проф-
спілки відмовляються від пре-
тензій на частку в статутному 
фонді санаторію та визнають за 
обласною радою повний обсяг 
корпоративних прав. Як відомо, 
між облрадою, обладміністрацією 
та профспілками було укладено 
мирову угоду щодо врегулювання 
ситуації в санаторії. На черговій 
сесії обласної ради, яка відбулася 
26 травня, було прийнято рішення 
внести зміни в Угоду від 29.12.2009 
року. 

Таким чином, профспілки 
відмовилися від своїх претензій, 
одначе взамін отримали три міль-
йони гривень із обласної казни на 

реконструкцію позаміського ди-
тячого закладу оздоровлення та 
відпочинку «Супутник». Обласна 
рада, в свою чергу, відмовилася від 
частки власності у цьому об’єкті.

Ірина КОСТЮК

У Луцьку на місці стадіону хочуть 
звести висотки 

Після кризи 2008-го в обласному 
центрі Волині дещо стишилися 
скандали навколо будівництва 
нових висоток у вже обжитих мі-
крорайонах. І от наприкінці травня 
призабута «тема» знову в центрі 
уваги.

Мешканці 40-го кварталу Луць-
ка протестують проти будівництва 
житлового комплексу на території 
стадіону, що розташований у їхньо-
му мікрорайоні.

Про саме будівництво люди ді-
зналися, коли почали зводити пар-
кан, аби обгородити територію 
будмайданчика. А якщо точніше — 
землю, на якій розташований стаді-
он. Тут хлопчаки зі спальних 40-го і 
40-б мікрорайонів щодня грають у 
футбол. Виявляється, що ще напри-
кінці 2007 року (під час піку буді-
вельного буму) ця земельна ділянка 
була віддана в оренду на п’ять ро-
ків ЗАТ «Луцький домобудівельний 
комбінат». Сьогодні підприємство 
вирішило розпочати будівництво. 
Мешканці навколишніх будинків, як 
то кажуть, грудьми стали на захист 
зеленої зони. Паркан одразу ж по-
валили, створили ініціативну групу 
та почали писати листи до владних 
структур.

— Ми дуже стурбовані почат-
ком забудови парку, — розповіла 
«Відомостям» мешканка мікрорайо-
ну Алла Надточій. — Це місце від-
починку для дітей із навколишніх 
спальних кварталів. Парк — улюбле-
не місце прогулянок молодих мам. 
Це єдині «легені» розташованих на-
вколо багатоповерхівок. Він відді-
ляє промислову зону від житлового 
масиву. Ми маємо намір стояти до 
кінця та не дати розпочати тут висо-
тну забудову. 

Зазначимо, що під зверненнями 
до голови ОДА Бориса Клімчука по-
ставлено майже дві тисячі підписів.

Аби владнати конфлікт, минуло-
го тижня на зустріч із мешканцями 
будинків приїжджали заступник 
міського голови Лариса Соколо-
вська та керівники ВАТ «Луцький 
домобудівельний комбінат». Однак 
аргументи його директора Руслана 
Ваймана про те, що спорудження 
нових будинків дасть роботу сотням 
лучан, а зелені насадження практич-
но не постраждають, людей не пере-

конали.
— Ми запланували звести тут 

чотири семиповерхові будинки, — 
сказав Руслан Вайман «Відомостям». 
— Тут же за планом було і футболь-
не поле, щоправда, менше за розмі-
рами. Будувати мали в основному 
за свої кошти, хотіли потрапити під 
програму «Доступне житло».

Директор будівельної організації 
у відповідь на репліку одного з чоло-
віків: «Будуйте на околиці Луцька», 
зауважив, що в обласному центрі 
Волині вільної під будівництво землі 
дуже мало, а у передмісті вона роз-
пайована, тож ніхто її не віддасть.

Поки не знають, як «розрулити» 
конфлікт у Луцькій міській раді.

— Підприємство вже сплатило 
понад 170 тисяч гривень орендної 
плати, — зауважила заступник місь-
кого голови Лариса Соколовська. 
— За Генпланом у нас запланована 
забудова цієї території. Свого часу 
були громадські обговорення, ніхто 
не протестував. 

Тут хотілося би зауважити, що 
Генплан міста Луцька було затвер-
джено на сесії міської ради 24 червня 
2009 року. До цього, згідно з чинним 
законодавством, дійсно відбулися 
громадські слухання. Про їх якість 
можемо судити вже зараз, коли ви-
ник конфлікт. До того ж земля від-
дана наприкінці 2007 року без жод-
ного громадського обговорення. У 
розмові з кореспондентом «Відомос-
тей» мешканці 40-го кварталу ска-
зали, що ніколи не чули, щоб десь 
хтось обговорював план розвитку 
їхнього мікрорайону. Виходить, що 
обговорення було формальним, для 
«галочки»? Бо не думаю, що люди 
погодилися б знищити зелену зону. 
Саме так — знищити. Тому що, як 
повідомив «Відомостям» головний 
архітектор міста Юрій Казмірук, від-
повідно до затвердженого плану, на 
місці дерев планується забудова. Це 
видно на плані зліва. Там, де знахо-
дяться об’єкти під номерами 20 і 44, 
сьогодні розміщені стадіон і зелені 
насадження. Як бачимо, Генплан їх 
не передбачає.

Автор цих рядків також мала на-

году побачити детальний план роз-
витку цієї території. Згідно з ним, 
тут передбачається побудувати п’ять 
дев’ятиповерхових будинків, два 
гуртожитки, дитячий дошкільний 
заклад, храм, аквапарк, спортивно-
оздоровчий комплекс тощо. І тільки 
зовсім малесенька діляночка виділе-
на під зелену зону. Виникло питан-
ня: чому дозволили забудову парку? 
Виявляється, зелені насадження у 
районі 40-го статусу парку… не ма-
ють. Згідно з документами, це про-
сто пустир. 

— Зелені насадження повинні 
мати юридичний статус, — заува-
жив Юрій Казмірук. — У цьому разі 
його нема. Щоб присвоїти цій тери-
торії статус парку, треба пройти від-
повідну процедуру. Тоді ця зелена 
зона стане парком — і забудову тут 
заборонять. 

Посадовець наголосив, що на-
саджень у Луцьку не вистачає: при 
нормативі в 16,6 квадратного метра 
«зелені» на жителя міста реально ма-
ємо лише 6,6 метра. Це менше нор-
ми. У Генплані, звісно ж, передбачені 
зелені зони, які повинні нормативно 
забезпечити потреби людей. Але їх 
розширюватимуть за рахунок перед-
містя протягом... 25-30 років. 

От і виходить, що заради зде-
шевлення будівництва сьогодні зни-
щуємо зелені насадження. Адже чо-
мусь будівельники не надто рвуться 
зводити будинки у передмісті: там 
землю треба купувати, відповідно, 
прибутки зменшуються. Тому виби-
вають ділянки в уже обжитих мікро-
районах із готовими комунікаціями. 
А дерева… Їх висадка планується на 
потім. Але ж у Луцьку вже сьогодні 
є діти. Вони хочуть гуляти у парках, 
грати у футбол. 

Мешканці навколишніх спаль-
них мікрорайонів ладні просити, 
щоб їхній зеленій зоні надали статус 
парку. Та от зробити це не так просто. 
Бо, згідно з законодавством, зміни у 
чинний Генплан Луцька, за словами 
Юрія Казмірука, можна внести лише 
у 2014 році. Чи готові люди прожити 
цей час на барикадах?

Наталка СЛЮСАР

Волинь отримала 52 млн. 
грн. різниці в тарифах
Держава виділила Волині 52 млн. 400 тис. грн. на 
покриття різниці у тарифах на теплоенергетику. 
Про це повідомив голова ОДА Борис Клімчук на 
оперативній нараді. «Держава розраховується. 
Отже, далі справа за підприємствами. Вони мають 
захистити свої розрахунки та забрати стільки 
коштів, скільки належить області», — наголо-
сив Клімчук. Він також підкреслив, що різниця в 
тарифах не має жодного стосунку до поточних 
розрахунків за спожитий природний газ. 

177
понад стільки мільйонів гривень 
виділять на святкування 20-ї річниці 
незалежності України, повідомив 
Прем’єр-міністр Микола Азаров.

Україна постачатиме 
в Монголію КрАЗи
Україна та Монголія окреслили перспективи співпра-
ці. На засіданні Міжурядової українсько-монгольської 
комісії з питань торговельно-економічного та 
науково-технічного співробітництва сторони обгово-
рили можливість налагодження поставок із України 
важкої гірничорудної техніки, а також автомобілів і 
спеціального устаткування виробництва ХК «Авто-
КрАЗ» (Кременчук). Також розглядалася можливість 
поставок міндобрив у Монголію та спільного вирощу-
вання цукрових буряків на території цієї країни.

НАПЕРЕДОДНІ СВЯТА 

Волинські журналісти взяли 
в руки зброю

До професійного свята Дня 
журналіста обласне відділен-

ня Служби безпеки України орга-
нізувало для місцевих мас-медіа 
виїзд на Володимир-Волинський 
військовий полігон. Прибувши на 
місце призначення, група «десант-
ників», пройшовши відповідний 
інструктаж спеціалістів, зайняла 
«вогневі» позиції й ударно присту-
пила до знищення умовного воро-
га — виставлених у полі мішеней. 

Волинські журналісти чи не 
вперше мали можливість посправ-
лятися в умінні користуватись ав-
томатом Калашникова, пістолетом 
Макарова, ручним кулеметом Ка-
лашникова та снайперською гвин-
тівкою Драгунова. Незважаючи на 
те, що дехто вперше тримав у ру-
ках зброю, показали досить хоро-
ші результати. 

— Ідея виїзду на полігон ви-
никла не спонтанно, — повідав 
заступник начальника управління 
Служби безпеки України у Волин-
ській області полковник Віктор 
Уніга. — Самі ж мас-медійці нео-
дноразово висловлювали бажання 
постріляти. От керівники СБУ і 
вирішили напередодні свята піти 
їм назустріч. І вже можна з упевне-
ністю сказати, що учасники заходу 
отримали величезний заряд по-
зитивної енергії, серйозний викид 
адреналіну.

Крім того, цього дня загін 
«Альфа» продемонстрував журна-
лістам уміння з рукопашного бою 
та ведення військових дій. 

На завершення зустрічі між 
організаторами та запрошеними 
відбулося неформальне спілку-
вання.

Наш кор.

Так виглядає парк на Генплані

Директор фонду «Демократичні 
ініціативи» соціолог Ірина Бе-

кешкіна розповіла, що кількість гро-
мадян України, які бажають брати 
участь у виборах, зменшилася до ре-
кордного показника — 53%. Про це 
свідчить соціологічне опитування, 
проведене фондом, пише «Україна 
молода».

Як розповіла Бекешкіна, на-
справді ця цифра може бути ще 
меншою. «Ми отримали рекордно 
низьку кількість охочих іти на вибо-
ри — 53%. І ми знаємо, що ця цифра 
насправді ще нижча. Тому що по-
літично апатичні люди здебільшого 
відмовляються спілкуватися з соціо-
логом», — сказала Бекешкіна.

Соціолог також додала, що дедалі 
знижується рейтинг підтримки пар-
тії влади. «Падіння рейтингів Партії 
регіонів очевидне. Якщо узагальни-
ти результати різних опитувань, за-
раз рейтинг ПР — приблизно 20% 
(тих, хто обіцяє піти на вибори), у 
Тимошенко — десь 15%. Під час опи-
тування у квітні ми поставили за-
питання так: «Які політичні сили ви 
підтримуєте: ті, що зараз при владі, 
чи ті, що в опозиції?». Цікаві вийшли 
результати: у партії влади — 23%, в 
опозиції — 18%. Різниця, як бачимо, 
не разюча», — зазначила вона.

За словами Бекешкіної, рейтинг 
довіри безпосередньо до Віктора 
Януковича становить 27%. «Не до-

віряють йому 53%. Якщо згадати 
минулий рік, то ці цифри вигляда-
ли навпаки. Та найважливіше: 40% 
респондентів відповіли, що не під-
тримують ані владу, ані опозицію!» 
— підкреслила соціолог.

«До речі, на останніх місцевих 
виборах були регіони (зокрема на 
сході), де проти всіх голосувало най-
більше виборців. Наприклад, 23% не 
підтримали жодного, а 20% набирав 
потенційний кандидат на мера», — 
нагадала вона.

Як каже Бекешкіна, більше по-
ловини українців не підтримують 
жодного з нинішніх політиків. І це 
небезпечна тенденція. Адже в сус-
пільстві назріває роздратування. 
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Читай актуальні новини України, 

підготовані професійною командою журналістів 
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Ти маєш знати більше!
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Замість стадіону тут стоятимуть висотки

Більшість українців не хочуть іти на вибори 

Мешканці протестують 


