
Мешканці гуртожитків колишнього 
підшипникового заводу вже кілька 
років поспіль добиваються права 
приватизувати помешкання, в яких 
живуть. За їхніми словами, процес 
приватизації гальмують спеціаль-
но, тільки от людям незрозуміло, з 
чийого боку — чи то міська рада не 
поспішає брати гуртожитки у кому-
нальну власність, чи то ПрАТ «Соці-
альна сфера», якому нині належать 
ці будинки. 

Про «особливі стосунки» між 
частиною жильців і керівником 
«Соціальної сфери» Віталієм Су-
хом «Відомості» писали понад два 
роки тому. Тоді жителі звернулися 
до редакції зі скаргою на пана Суха, 
який, почуваючись повноцінним 
власником, на власний розсуд давав 
дозвіл на встановлення лічильників 
на воду. Тому, хто був у його милості, 
така можливість надавалася, хто ні 
— платив по повній. От і виходило, 
приміром, що сім’я Ірини Макари з 
двох людей платила в місяць за 40 
кубів холодної води та 700 кіловатів 
світла. Платила і надалі сплачує, бо 
ситуація, як з’ясувалося, не зміни-
лась і до сьогодні. І сімей, до яких 
пан Сух ставиться «по-особливому», 
чимало. Підтвердженням цього є 
їхня поява на прийом до міського 
голови. Більш як два десятки меш-
канців гуртожитку з’явилися на по-
розі мерії з проханням посприяти 
приватизації їхніх кімнат, адже, коли 
матимуть свідоцтво права власності, 
ніякий Сух їм не завадить розпоря-
джатись оселею, тим паче встанови-
ти лічильники. 

Жителі не мали б проблем, якби 
понад десять років тому гуртожитки 
передали у комунальну власність. 
Одначе сталося не так, як гадалося. 
Після того як Луцький підшипни-
ковий завод продали шведам, нові 
власники від гуртожитків відмови-
лися, викупивши лише виробничі 
цехи. Згідно з ЗУ «Про приватиза-
цію майна державних підприємств», 
гуртожитки повинні були перейти в 

комунальну власність міста. Але ке-
рівництво ЛПЗ разом із тодішніми 
владцями міста через домовленос-
ті з місцевим фондом держмайна 
передали гуртожитки у власність 
ЗАТ «Соціальна сфера», яке є право-
наступником підшипникового за-
воду. Отже, це товариство отримало 
99% акцій статутного фонду колиш-
нього підприємства, а також право 
продавати житлові приміщення в 
гуртожитках. 

Мер Микола Романюк пообіцяв 
мешканцям, що вирішить їхню про-
блему з приватизацією. А вже че-
рез кілька днів особисто приїхав на 
ДПЗ, щоби зустрітися з жильцями. 
Начальник міського департаменту 
житлово-комунального господар-
ства Іван Кубіцький привіз із собою 
списки невикупленого житла для 
ознайомлення жильців із ними. Ви-
являється, що загалом у гуртожит-
ках не викупленими ще залишається 
228 кімнат, за решту (а це орієнтовно 
70%) гроші вже виплачені. 

Заступник Кубіцького Надія Ко-

ленда взялася пояснювати людям, 
яким чином відбуватиметься при-
ватизація їхніх помешкань. За її сло-
вами, після того, як депутати місь-
кої ради дадуть згоду на прийняття 
гуртожитків у комунальну власність 
міста, а виконавчий комітет своїм 
рішенням їх прийме, доведеться ви-
значати тимчасового балансоутри-
мувача на той період, поки не буде 
створене об’єднання співвласників 
багатоквартирних будинків. Іншого 
варіанта міська рада не вбачає. 

Чиновниця навела приклад по-
зитивного вирішення схожої про-
блеми у гуртожитках від автозаводу: 
його працівники придбали свої кім-
нати у гуртожитках на Декабристів, 
16 і на Відродження, 49а за символіч-
ну ціну, приватизували, в одному бу-
динку створили обслуговувальний 
кооператив, у іншому — ОСББ. 

— На сьогодні у Луцьку діє 109 
ОСББ, і за цим перспектива, — по-
відомила пані Коленда. — Зі свого 
боку ми обіцяємо вам повну кон-
сультацію з приводу створення 

об’єднань. Але то займе деякий час, 
думаю, місяців три піде на цю робо-
ту. 

Її слова частина жильців сприй-
няла зі шквалом емоцій, мовляв, не 
треба їм ніяких ОСББ, бо хочуть 
бути при міській раді. Миколу Рома-
нюка дещо роздратували такі вигуки 
людей. 

— Тоді не передавайте гуртожит-
ки в комунальну власність — кімна-
ти віддадуть під соціальне житло. 20 
тисяч на черзі стоїть, — розгнівано 
відповів мер. 

Розділилися думки мешканців 
гуртожитків і стосовно балансоу-
тримувача. Міські чиновники за-
пропонували, щоби тимчасово ним 
було ПрАТ «Соціальна сфера». У 
відповідь збентежені жіночки ви-
гукували, що «наситилися вони вже 
Сухом і його правлінням», і захви-
лювалися, чи, бува, не перешкоджа-
тиме «Соціальна сфера» їм у ство-
ренні ОСББ. 

— Віталій Сух абсолютно не за-
перечує проти створення ОСББ, при 
цьому «Соціальна сфера» жодного 
стосунку до вашого об’єднання не 
матиме, — узявся захищати керівни-
ка «Соціальної сфери» Іван Кубіць-
кий. —Ви оберете собі голову, самі 
визначатимете тариф за утримання 
будинку та замовлятимете ту по-
слугу, яка вам потрібна. Для цього 
необхідно, щоб 51% мешканців гур-
тожитку проголосували за створен-
ня ОСББ. 

Сам же Віталій Сух прийшов на 
зібрання, проте багатослівним не 
був. 

Крім того, мешканців цікавило-
те, що буде з першими поверхами 
гуртожитків, які здані в оренду. Чи-
новники їм пояснили: якщо фірми 
мають свідоцтво права власності на 
кімнати, то їх не зможуть звідти ви-
селити, якщо ж у них немає таких 
документів, то за рішенням зборів 
ОСББ жителі гуртожитків мають по-
вне право звільнити перші поверхи 
та використати на власний розсуд. 

Ірина КОСТЮК  
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Події

У Луцьку для туристів 
бракує готелів 
Новопризначений радник міського голови 
на громадських засадах Геннадій Друзенко 
зазначив, що у нашому місті є багато історичних 
і культурних пам’яток. Однак у нас мала кількість 
готелів, мотелів та інших закладів, де приїжджі 
люди могли б переночувати. Загалом їх близько 
20. Геннадій Друзенко порівняв Луцьк із містом 
Йорк (Велика Британія), яке має приблизно таку 
ж кількість мешканців. Там таких закладів — 
близько 180. 

У волинянина вилучили п’ять 
кілограмів марихуани 
В 43-річного мешканця Ківерцівщини 
правоохоронці знайшли наркотиків на 15 тисяч 
гривень. Селянин виростив наркотичне зілля на 
власному городі. Наркотичні засоби він зберігав 
по всьому будинку, при цьому частина зілля — 
розфасована, частина була насипом у пакетах. 
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження 
за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Тож 
чоловік може опинитися за ґратами на термін від 
шести до десяти років із конфіскацією майна. 

Жителі гуртожитків на ДПЗ добиваються 
права на приватизацію своїх помешкань 
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Телегід

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 19:30, 
23:20, 03:20 ТСН: «Телевізій-
на служба новин»

06:45, 07:10, 07:30, 08:05, 09:10 
«Сніданок з 1+1»

07:25 М/ф «Бернард» 
10:00, 17:10 Т/с «Величне століт-

тя. Роксолана - 2» 
12:00 Х/ф «Побачення»
13:55, 03:35 «Не бреши мені - 3»
15:00 «Сімейні мелодрами»
16:00 «Простошоу з Юрієм Гор-

буновим»
16:45 «ТСН. Особливе»
20:15 Х/ф «Шукайте маму» 
22:15, 02:30 «Гроші»
23:35, 05:10 Т/с «Незабутнє» 
00:35 Х/ф «Офіціантка»
04:25 «Сімейні мелодрами - 2»

05:15 Х/ф «Угода»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 

12:00, 18:00 Новини
07:10, 07:35, 08:10, 08:35 «Ранок 

з ІНТЕРом»
09:10, 12:25 Т/с «Танки бруду не 

бояться» 
13:30 Д/с «Слідство вели... з Леоні-

дом Каневським»
16:15 «Жди меня»
18:10 Т/с «Шлюб за заповітом 2: 

Повернення Сандри» 
20:00, 03:20 «Подробиці»
20:30 Т/с «Друге дихання»
00:00 Х/ф «Спецназ міста янго-

лів» 
02:00 Х/ф «Досконала зброя» 
03:50 Д/ф «Кіновійни по-

радянськи»
04:35 Д/с «Жадібність»

05:40 «Чужі помилки. Похована 
живцем»

06:25, 16:00 «Все буде добре!»
08:10, 18:20 «Неймовірна правда 

про зірок»
09:50 «Зіркове життя. Заручниці 

епізодів»
10:50 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!» 
12:55 «МастерШеф - 2»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
20:00 «Слідство ведуть екстра-

сенси»
21:00 Т/с «Метод Фрейда» 
22:25 «Детектор брехні - 3»
00:00 «Битва екстрасенсів»
01:00 Т/с «Доктор Хаус» 
01:55 Х/ф «Час бажань» 
03:30 «Найкраще на ТБ»

05:05 Служба розшуку дітей
05:20, 04:05 Світанок
06:20, 07:35 Ділові факти
06:30 Т/с «Таксі»
06:55 Т/с «Леся+Рома»
07:45, 08:45, 12:45, 18:45 Факти
09:15, 19:25, 01:25 Надзвичайні 

новини
10:10 Х/ф «Наперекір смерті»
12:30 Анекдоти по-українськи
12:55 Х/ф «Антикілер»
16:10 Х/ф «Невідомий»
20:10 Т/с «Пристрасті за Чапаєм»
22:15 Т/с «Прокурорська пере-

вірка»
23:25, 02:35 Свобода слова
02:20 Про-Zікаве.ua

06:00 Т/с «Умови контракту» 
07:00, 17:00, 19:00, 03:40 Події
07:20 Ранок з Україною
09:20, 13:10, 17:20 Т/с «Слід» 
10:00 Т/с «Кордон слідчого 

Савельєва» 
12:00, 04:35 «Нехай говорять»
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Критична точка
18:00 Т/с «Нерівний шлюб» 
19:20, 04:00 «Говорить Україна»
20:00 Т/с «Лягавий» 
21:50 Х/ф «Кінг-Конг» 
01:30 Х/ф «Ім’я Рози» 
05:25 Срібний апельсин

06:00 «Ранок на К1»
07:30 Мультфільми
09:45 Х/ф «Відлига»
11:15 Х/ф «Лемоні Снікет: 33 

нещастя»
13:10 «Пороблено в Україні»
14:25, 18:00 «Звана вечеря»
15:25 «КВК»
19:00 «Шопінг монстри»
20:00 «Лямур Тужур»
21:00 «Розсміши коміка»
22:00 Х/ф «Місія неможлива 4: 

Протокол фантом» 
00:30 Х/ф «Щасливий кінець» 
02:10 «Нічне життя»

06:00 СоюзМультфільм 
07:20 М/с «Трансформери: Звіро-

роботи» 
08:15, 09:40 «Ульотне відео по-

російськи»
09:00, 21:00 Новини 2+2
10:00 Т/с «Нове життя сищика 

Гурова» 
16:00 Х/ф «Армія одинака» 
18:00 «Облом UA»
19:00, 21:25 «Шалене відео по-

українськи»
20:10 «Убойне відео»
20:35 «Помста природи»
23:10 Х/ф «Створіння» 
01:20 Х/ф «Хмарочос» 
03:05 Х/ф «Відьма» 

07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
06:00 Новини

07:05, 10:15 «Доброго ранку»
10:40 «Контрольна закупівля»
11:10 «Жити здорово!»
12:05 «Модний вирок»
13:15 «Доки всі вдома»
14:05 «Доброго здоров’ячка!»
15:00 Інші новини
15:20 «Час обідати!»
16:10, 19:40 «Зрозуміти. Про-

бачити»
16:40, 03:45 «Дешево та сердито»
17:20 «Ірина Купченко. Незвичай-

не диво»
18:10, 04:20 Т/с «Нерівний шлюб»
20:10, 02:55 «Давай одружимося!»
21:00, 02:05 «Нехай говорять»
22:00 «Час»
22:30, 05:10, 06:05 Т/с «Анна 

Кареніна»
00:20 «Вечірній Ургант»
00:55 «Воля і справедливість»
01:50 Нічні новини

05:15 Т/с «Як сказав Джим»
05:55, 06:45 Очевидець. Шокуюче
06:40, 07:10, 07:40, 08:45 Підйом
07:30, 08:30, 19:00, 00:00 Репортер
09:00 Х/ф «Вертикальна межа»
11:40, 17:55, 21:00 Т/с «Вороніни»
13:15, 14:30 Kids Time
13:20 М/с «КітПес»
14:40, 15:45 Teen Time
14:45 Т/с «Друзі»
15:50 Т/с «Кадетство»
16:50 Т/с «Світлофор»
19:15, 00:20 Спортрепортер
19:40 Піраньї
20:00 Т/с «Щоденник лікаря 

Зайцевої-2»
22:00 Ревізор-2
00:30 Т/с «Щоденники вампіра-2» 


01:20 Т/с «Еврика»
02:05 Т/с «Південна територія» 
02:50 Служба розшуку дітей
02:55 Т/с «Школа» 
03:20, 04:05 Зона ночі
03:25 Середньовіччя зачинається 

о 18:00

06:00 Зброя Другої світової
07:00, 12:00 За мить до катастрофи
07:40, 13:50 Секрети науки
08:40, 18:10 Таємні знаки
10:20, 22:00 Замерзла планета
11:10 Мисливці на акул
12:50 Мегазаводи
14:40, 23:40 Загадки Всесвіту
15:30, 22:50 Сучасні дива
16:20, 20:00 Шукачі
17:20 Д/ф «Лейтенант Шмідт»
19:00, 01:50 Таємнича Росія
21:00 Д/ф «Корній Чуковський»
00:30 Покер
01:20 Смартшоу
02:30 Жива історія
03:10 Т/с «4исла»
04:40 Містична Україна
05:20 Україна: забута історія

06:00 «Легенди карного розшуку»
06:30 Х/ф «Швидкий поїзд» 
08:05 «Агенти впливу»
09:00 «Православні святі»
10:55 Т/с «Павутиння - 6»
14:55 Т/с «Сліпий - 3»
18:30 «Випадковий свідок»
19:00, 23:45, 02:10, 04:15 «Свідок»
19:30 Т/с «Літєйний»
21:45 Т/с «Криміналісти: мислити 

як злочинець» 
22:45 Т/с «CSI: Лас-Вегас» 
00:15 Х/ф «Шостий день» 
02:40 Т/с «Суто англійські вбив-

ства» 
04:45 «Уроки тітоньки Сови»
05:00 «Правда життя»

05:45 Радянські мультфільми
06:25 Х/ф «У пошуках капітана 

Гранта»
15:05, 20:10 Т/с «Полювання на 

Берію»
17:05 Х/ф «Безсмертний 

гарнізон»
18:45 Х/ф «Загін особливого при-

значення»
21:10 Т/с «Олександровський 

сад»
22:15 Х/ф «Сплячий»
23:35 Х/ф «Куба»
01:35 Х/ф «Я вас дочекаюся»
02:40 Х/ф «Благі наміри»
03:55 Х/ф «Без свідків»
05:25 Саундтреки

06:00 Приколи на перерві
06:05, 12:00 Т/с «Метод Лавро-

вої» 
07:00 Байдиківка
07:30, 08:25 М/с «Даша-дослід-

ниця» 
07:55 Мультик з Лунтіком
09:00 Т/с «Кремлівські курсанти» 


10:00 Т/с «Всі жінки - відьми» 
11:00 Т/с «Та, що говорить з при-

видами» 
13:00 У ТЕТа тато!
13:40 Т/с «Моя прекрасна 

няня» 
14:45, 20:35 Дайош Молодьож!
15:45, 01:25 Вайфайтери
16:25 Т/с «Чемпіонки» 
17:25 10 кроків до кохання
18:30 Одна за всіх
19:30 Богиня шопінгу
19:55, 22:25 Т/с «Вісімдесяті» 
21:00 Віталька-2
22:00 Велика різниця
23:00 Дурнєв+1
23:30 Анекдоти
00:00 Т/с «Реальна кров» 

05:15, 00:45 Світ зірок
06:00 Телеторгівля
07:00 Мультфільми 
08:55 Сім’я від А до Я
10:25 Бебі-бум
11:00, 11:35, 19:40 Школа доктора 

Комаровського
12:25, 17:40 Жіноча форма
13:25, 18:40 Дачні історії
14:10, 20:20 Незіркове дитинство
15:10 Спеція
15:45 Таємниці шеф-кухаря
16:40, 23:05 Модний вирок
21:20 Іноземна кухня
22:15, 01:30 Сімейний розмір
00:00 Секрети долі
02:05 Колір Ночі

06:00 «Доброго ранку, Україно!»
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00, 12:00, 15:00, 

18:20, 01:20, 02:10 Новини
06:10, 07:05, 23:10, 01:10 Спорт
06:20 Рецепти здоров’я
06:25 АгроЕра
06:30 Сміх з доставкою додому
07:15 Огляд преси
07:20 Гігабайт
07:25 Країна on line
07:30 Гість студії
07:40 Ера бізнесу
07:45 «Хочу все знати»
08:15 Х/ф «Чаклунка». 21 с.
09:05 Підсумки тижня
09:30 Аудієнція. Країни від А до Я
09:50 Без цензури
10:15 Т/с «Маруся. Повернення»
11:50 Офіційна хроніка
12:10 Діловий світ
12:25 Світло
12:50 Право на захист
13:10 Темний силует
13:30 Х/ф «Тіні зникають опів-

дні». 6 с.
14:40 Вікно в Америку
15:15 Euronews

15:25 Наука
15:30 Діловий світ. Агросектор
15:40 «Легко бути жінкою»
16:20 Т/с «Москва.Три вокзали»
17:10 Х/ф «Вічний поклик». 14 с.
18:40 Світ спорту
18:45 Агро-News
18:55 Діловий світ
19:10 Сільрада
19:25 Творчий вечір 

Ю.Рибчинського «Культ 
особистості»

20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Діловий світ
21:35 Вечір пам’яті Народного 

артиста України Н.Яремчука
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00, 01:00 Підсумки
23:20 Кіно в деталях
00:15 Від першої особи
00:40 Поміж рядками
01:35 Про головне
02:25 ТелеАкадемія
03:50 Діловий світ. Агросектор
03:55 Т/с «Маруся. Повернення»
05:30 Підсумки дня

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV ТРК «УКРАЇНА» К1 2+2

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 ПЕРШИЙ КАНАЛ ЄВРОПА

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 4 березня

Ділки щодня скуповують, зо-
крема у Держрезерву, та 

продають звичайним громадя-
нам сотні тисяч банок зіпсова-
них консервів, ідеться у сюжеті 
програми «Гроші». Як з’ясували 
журналісти, в Інтернеті можна 
знайти пропозиції партій аж до 
півтора мільйона банок, напри-
клад, тушонки, яка вже три роки 
не придатна до споживання. 

За словами учасників тако-
го ринку, найчастіше зіпсовані 
харчі потрапляють на прилавки 
сільських ринків або продукто-
вих магазинів. 

Банка тушонки з перших 
рук коштує близько чотирьох 
гривень. Якщо брати через пере-
купників, то ціна виростає вже 
до 7-8 гривень. У магазинах же 
її продають за стандартною рин-
ковою вартістю. 

На консерви просто клеять 
нові етикетки. Але такий непо-
тріб в Україні їдять не лише в 
селах. Так, тушонка з Держрезер-
ву зазвичай іде на підвищення 
морального духу українських 
військових. Єдиною умовою є не 
скляна банка, а жерстяна. Таке 
м’ясо можна продати, навіть 
якщо термін його придатності 
минув іще у 2007 році. 

Одним із ходових товарів є 
згущене молоко. Його не про-
дають напряму населенню, а 
відправляють на кондитерські 
фабрики, звідки воно вже у скла-
ді солодощів потрапляє на стіл 
українців. 

Українців годують 
простроченими 
продуктами 


