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Конфлікти навколо малих архітек-
турних форм, що в останні роки по-
виростали по Луцьку, як гриби, вже 
мало не традиція для обласного 
центру. Нещодавно безпрецедент-
на ситуація виникла між мешкан-
цями будинків на Конякіна, 33 та 
Кравчука, 19 і підприємцем, який 
розпочав у їхньому дворі будівни-
цтво кіоску. Жителі припускають, 
що навколо торгової точки з часом 
утвориться й «пивнуха».

Аби розібратись у цій ситуації, 
заглибимося в недалеку історію. 
Отже, у квітні 2010-го Луцька міська 
рада своїм рішенням від 28.04.2010 
надає підприємцю Віктору Король-
чуку дозвіл на розміщення малої 
архітектурної форми за адресою вул. 
Кравчука, 19-б. У травні укладається 
договір особистого строкового сер-
вітуту для будівництва тут торго-
вого павільйону, де продаватимуть 
продовольчі товари. Фактично в 
дворі між кількома будинками ви-
ділено земельну ділянку площею 56 
квадратних метрів, 30 з яких — пло-
ща майбутнього магазинчика.

Як розповів депутат Луцької 
міської ради Роман Романюк, зго-
дом виявилося, що підприємець 
Корольчук порушив законодавство, 
позаяк зняв ґрунтовий покрив і по-
чав будівельні роботи з влаштуван-
ня фундаменту. Наявність же фун-
даменту свідчить про капітальне 
будівництво, а не малу архітектурну 
форму.

— За порушення чинного зако-
нодавства Державна архітектурно-
будівельна інспекція притягує 
Віктора Корольчука до адміністра-
тивної відповідальності, — додає де-
путат. — Прокурор реагує, і в червні 
міська рада Луцька скасовує своє 
рішення на дозвіл розміщення малої 
архітектурної форми. Підприємця 
ж зобов’язують усунути наслідки 
самочинного будівництва, проте він 
цього не виконує. Недопрацюван-
ням міськради є те, що рішення ска-
сували, а договір особистого стро-
кового сервітуту — ні, хоч і були 
зобов’язані. 

За деякий час підприємець подав 
позов до суду, аби скасувати рішен-
ня міської ради, яким депутати ска-
сували своє рішення на дозвіл будів-
ництва кіоску. Тож 30 березня 2011 
року маємо постанову суду, якою це 
рішення скасовано. Відповідно, Ві-
ктор Корольчук має законну підста-
ву для провадження будівництва.

Активні будівельні роботи на 
орендованій території підприємець 
почав лише в середині червня цьо-
го року, зокрема, на вже закладено-
му фундаменті звів каркас кіоску. 
Це і викликало протест місцевих 
мешканців. Вони кажуть, що, крім 
магазину, підприємець планує об-
лаштувати й генделик, і цитують 

слова бізнесмена: «Что вы паритесь? 
Прийдете пивка попьете». Жителі 
навколишніх будинків зазначають, 
що ділянка, надана в оренду, — одне 
з небагатьох зелених місць у дворі, 
де завжди бавляться діти. Проти бу-
дівництва цієї споруди свої підписи 
поставили понад триста чоловік.

Лучанка Галина Сайчук, висту-
паючи проти будівництва кіоску, 
заявила, що люди не мають потре-
би в магазині посеред двору. Також 
зазначила, що поблизу розташовані 
три супермаркети та кіоск на зупин-
ці, де нормальні умови продажу про-
дукції, тож немає сенсу «ці халабуди 
розводити».

В результаті цієї ситуації в Луць-
кій міській раді була створена спе-
ціальна комісія. Її голова Василь 
Байцим доповів, що головний архі-
тектор Луцька вказує на недотри-
мання протипожежної відстані між 
житловим будинком і кіоском. Вона 
становить трохи більше шести ме-
трів замість нормативних десяти. На 
порушення в цій справі вказують і 
екологи, що вже наклали на підпри-

ємця штраф в обсязі 1250 гривень, і 
міськрайонна санепідемстанція. До 
того ж бізнесмен не сплачував оренд-
ну плату. Дослідивши цю проблему, 
комісія зробила висновок: розміщу-
вати торговельний павільйон на вул. 
Кравчука, 19-б — недоцільно.

На сесії Луцькради Роман Ро-
манюк запропонував направити до 
прокуратури міста звернення Луць-
кої міської ради щодо ситуації, яка 
склалася. Пропозицію депутатський 
корпус підтримав майже одноголос-
но. Крім цього, депутати міськради 
ще раз проголосували за скасування 
рішення ради попередньої каденції 
про надання дозволу на будівництво 
цього магазину.

Звичайно, в цій ситуації можна 
зрозуміти й пана Корольчука, адже 
в будівництво вже вкладені певні 
кошти. Представниця підприємця, 
його дочка Ірина Корольчук у ко-
ментарі «Відомостям» заявила, що 
вони й надалі оскаржуватимуть рі-
шення в суді. Вона також запевнила: 
«пивнухи» в дворі не будуватимуть, 
оскільки для цього потрібна більша 
площа торговельного павільйону.

— Жодних починань із нашого 
боку щодо встановлення пивного 
кіоску не було, — зазначає Ірина Ко-
рольчук. — А слів про те, що, мовляв, 
прийдете до нас і поп’єте пива, під-
приємець не виголошував. Жодних 
форм, де можуть продавати спиртні 
напої чи тютюн, тут не дозволяється, 
це має бути продуктовий магазин. 

Щодо зведення фундаменту, пані 
Корольчук зазначила, що за рішен-
ням суду та профільної комісії «це 
не фундамент, а основа для встанов-
лення малої архітектурної форми».

Хай там що, а місцеві жителі не 
хочуть у дворі кіоску. І в цьому їх по-
вністю підтримує міська влада. 

Ольга УРИНА
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Події
ДОМОВЛЕНОСТІ 

Для волинських студентів буде 
організована літня школа 

Голова Волинської ОДА Борис 
Клімчук провів неформальну 

зустріч із представниками сту-
дентського самоврядування. Роз-
глядалися проблемні питання.  Зо-
крема голова Волинської обласної 
студентської ради Анастасія Шев-
чик наголосила, що їм бракує міс-
ця для проведення зборів студент-
ського колективу. Борис Клімчук 
пообіцяв вирішити це питання, 
більше того, студентський колек-
тив матиме можливість обрати 
приміщення самостійно. 

Студенти також піднімали 
питання про сайт студентського 
самоврядування та літню школу 
для навчання і відпочинку. Борис 
Клімчук, у свою чергу, відразу до-
мовився про літню школу, яка буде 

відкрита на базі відпочинку ВНУ 
«Гарт», що на озері Світязь, і по-
обіцяв відновити сайт після 10 
липня.

«Волинь потребує лідерів у всіх 
сферах діяльності. Я хочу, щоб сту-
дентське самоврядування області 
мало традиції та розвивалось, а 
фінансові можливості для цього у 
нас є», — наголосив губернатор.

Для того, щоб студенти мали 
можливість отримувати фінансову 
допомогу, Борис Клімчук запропо-
нував створити громадську органі-
зацію «Студентська рада Волині», 
що дасть можливість їм відкрити у 
банку розрахунковий рахунок,  та 
пообіцяв підтримувати ініціативи 
молоді морально і матеріально.

Ірина СЕМЕНЮК

ПРОПОЗИЦІЯ 

У школах і дитсадочках Луцька 
день починатимуть із молитви

Під час сесії міської ради з та-
кою пропозицією депутат 

Григорій Пустовіт звернувся до на-
чальника управління освіти Оле-
га Гребенюка. Обранець громади 
вважає, що проголошення молит-
ви «Отче наш» допоможе дітлахам 
стати дисциплінованішими. Отже, 
з метою покращення виховання 

дітей він пропонує дошкільнятам 
молитися перед сніданком, обідом, 
а також вечерею. Школярі мають 
звертатися до Бога перед першим 
уроком.

Тим, хто сповідує іншу віру, не 
обов’язково проголошувати «Отче 
наш», вони можуть молитися по- 
своєму або ж узагалі відмовитись.

ПІДГОТОВКА ДО ЖНИВ 

На Волині визначено 
підприємства для зберігання зерна

Минулого тижня заступник 
голови облдержадміністрації 

Віталій Карпюк за участю керів-
ників контролюючих структур, 
представників зернових складів, 
хлібопекарських підприємств про-
вів розширену нараду з питань 
визначення в області підприємств-
зберігачів зерна. 

Віталій Карпюк наголосив, що 
з метою недопущення додаткових 
витрат на переміщення зерно но-
вого врожаю, закуплене до Аграр-
ного фонду, в першу чергу повинне 
зберігатися на переробних підпри-
ємствах. 

Загалом же було визначено 
п’ять сертифікованих складів для 
зберігання зерна державного ін-
тервенційного фонду у 2011/2012 
маркетинговому році. Зокрема, 
це — ДП ДАК «Хліб України» 
«Володимир-Волинський КХП», 
ТзОВ «П’ятидні», ТзОВ «Волинь-

зерно-продукт», СГ ТзОВ «Горо-
дище» та ДП «Луцький КХП №2». 

Представники контролюючих 
органів відзначили високий рівень 
готовності складів до роботи та за-
певнили, що у них забезпечено всі 
необхідні умови для якісного збе-
рігання зерна. 

Людмила ШИШКО

У Торчині освітили головну 
дорогу за кошти меценатів
Днями відбулось урочисте запалення світлових 
ліхтарів у смт. Торчин Луцького району. На голо-
вній дорозі цього населеного пункту протяжніс-
тю три кілометри облаштували 72 світлоточки. 
Загальна вартість виконаних робіт сягає понад 
326 тис. грн., із яких 50 тис. грн. — кошти ра-
йонного бюджету. Решту проведених робіт про-
фінансували меценати. Роботи з монтажу були 
виконані працівниками ТзОВ «Електросервіс».

Область має гроші, щоб 
друкувати молодих літераторів
Для пошуку нових талантів і їх підтримки на Волині щоріч-
но організовується обласний конкурс юних літераторів. 
Цьогоріч участь у ньому брали понад 60 претендентів. 
Під час зустрічі з юними митцями голова облдержадміні-
страції Борис Клімчук порекомендував видавати збірки 
молодих літераторів і підкреслив, що для їх підтримки 
кошти в області є. Книга «Янголи з блакитними очима» 
переможниці минулорічного конкурсу Олени Харитонюк 
уже побачила світ. Невдозі надрукується ще одна — «На 
стерні сонячних променів».

Лучани не хочуть кіоску у дворі

ЗАГРОЗА 

Волинські посіви нищить 
південний шкідник — хлібний жук

Кілька господарств Волині пові-
домили управлінню агропро-

мислового розвитку про появу на 
їхніх полях не притаманного для 
регіонального клімату шкідника 
— хлібного жука. Про це розповів 
начальник відомства Юрій Горбен-
ко.

— Через зміну клімату у нас 

з’явився новий шкідник на полях 
зернових. Це хлібний жук, який 
уже встиг нашкодити. Раніше про 
хлібного жука на Волині взагалі 
не йшла мова, цьогоріч він уже є. 
Його небагато — від 0,2 до 2 особин 
на метрі квадратному поля. Деякі 
господарства, які оперативно вия-
вили його, провели обробку. Хліб-
ний жук поїдає колоски жита до-
сить швидко, вибиває його. Якщо 
своєчасно його не ліквідувати, то 
може знищити до десяти відсотків 
колоска, — наголосив чиновник.

Хлібний жyк зaвдoвжки 13-
16 мм, тiлo cинювaтo-чopнe з 
мeтaлeвим блиcкoм, нaдкpилa 
тeмнo-кaштaнoвi з чopнoю плямoю 
бiля щитка. Личинки бiлi, м’яcиcтi, 
дyгoпoдiбнo вигнyтi, з кopичнeвoю 
гoлoвoю i дoбpe poзвинyтими но-
гами. Дoвжинa тiлa дopocлиx 
личинoк сягає 30-35 мм.

Ірина КОСТЮК

Жителі навколишніх бу-
динків зазначають, що ді-
лянка, надана в оренду, — 
одне з небагатьох зелених 
місць у дворі, де завжди 
бавляться діти. Проти бу-
дівництва цієї споруди свої 
підписи поставили понад 
триста чоловік.

ПОРУШЕННЯ 

Маневицькі чиновники самовільно надають 
водні об’єкти в оренду

В серпні минулого року озеро 
Світле, що у Маневицькому ра-

йоні, площею 1,8 гектара було нада-
не рішенням обласної ради в оренду 
на п’ять років громадянину Бала-
буху С. Є. Одначе з’ясувався факт, 
що крім цієї території, Маневицька 
райдержадміністрація без відома 
обласної ради надала у користу-
вання орендареві ще додатково 3,7 
гектара водовідвідної канави. За цю 
справу взялася природоохоронна 
прокуратура, яка винесла протест на 
рішення обласної ради про надання 
в оренду озера. Як бути далі, мір-
кували депутати обласної ради на 
засіданні постійної комісії з питань 
депутатської діяльності, законності 
та захисту прав людини.

Начальник юридичного відділу 
облради Інна Міщук повідомила, 
що озеро Світле дійсно було надане 

в оренду громадянину рішенням від 
27.08.2010. Щодо водовідвідної ка-
нави площею 3,7 гектара, яка знахо-
диться за межами населених пунктів 
Черевахівської сільської ради Мане-
вицького району, то вона, згідно з рі-
шенням облради, в оренду не нада-
валася. Це справа рук маневицьких 
чиновників.

Голова комісії Володимир На-
вроцький наголосив, що підстави 
для прийняття обласною радою рі-
шення були, воно є правомочним. 
А прокуратура мала б оскаржувати 
рішення Маневицької РДА. 

В природоохоронній прокурату-
рі кажуть, що рішення обласної ради 
є незаконним і підлягає скасуванню. 
По-перше, тому, що орендовані землі 
знаходяться на території гідрологіч-
ного заказника місцевого значення 
«Світлий», по-друге, відносяться до 

категорії особливо цінних земель. 
Пані Міщук у свою чергу заяви-

ла, що земельники не вказали у своїх 
відомостях про особливу цінність 
цих земель, про канаву, мовляв, ви-
сновків теж не було. Також, за сло-
вами Інни Міщук, управління лісо-
вого господарства повідомило, що 
територія не є лісовими землями та 
не відноситься до заказника.

Серед депутатів були й прихиль-
ники протесту прокурора. Зокрема 
«свободівець» Анатолій Вітів наго-
лошував, що протест треба підтри-
мати, бо так можна розбазарити всі 
землі, якщо кожен почне так двояко 
трактувати рішення. Врешті-решт, 
під час засідання комісії депутати 
відхилили протест прокурора. Оста-
точно питання вирішиться на черго-
вій сесії обласної ради 8 липня.

Ірина КОСТЮК


