
У зв’язку зі сприятливими погодни-
ми умовами на Волині намагаються 
взятися за ремонт комунальних 
доріг. Щоправда, не завжди це 
виходить, бо в більшості районів 
ніяк не можуть виготовити про-
ектно-кошторисну документацію. З 
дорогами державного та місцевого 
значення ситуація не набагато 
краща, бо те, які з них побачать 
капітальний ремонт, поки невідомо, 
а на поточний грошей лишається 
небагато. 

Як розповів начальник управ-
ління інфраструктури та туризму 
ОДА Леонід Кирильчук, на Волині 
заплановано провести капітальний і 
поточний ремонти 829 об’єктів (ву-
лиць, доріг, площ, під’їзних шляхів 
тощо) на 122,4 мільйона гривень, а 
от документацію виготовлено лише 
на 230 об’єктів. За його словами, 
найгірше справляються у Володи-
мир-Волинському, Іваничівському, 
Ківерцівському, Луцькому, Лю-
бомльському, Ратнівському, Рожи-
щенському, Старовижівському ра-
йонах і в місті Нововолинську. 

За таку недбалість першим за-
ступникам голів райдержадмі-
ністрацій добряче дісталося від 

першого заступника голови ОДА 
Олександра Башкаленка. Чиновни-
кам із Рожищенського та Старови-
жівського районів він навіть при-
грозив, що напише клопотання про 
їх усунення з посад, оскільки вони 
не володіють інформацією навіть 
про загальну кількість доріг, що за-
плановано відремонтувати. 

Більше того, ще й досі немає зві-
тів про якість уже відремонтованих 
минулого року автошляхів. Для при-
кладу, Леонід Кирильчук розповів 
про ситуацію, що склалась у селі Ли-
пини Луцького району. 

— Збудована минулого року 
дорога вартістю майже мільйон 
гривень за зиму зруйнувалася по-
вністю. Виконавцем робіт там було 
ТзОВ «Стирагробуд», — зазначив 
Кирильчук. 

Цим фактом уже зацікавилось 
Управління СБУ у Волинській області. 

— Я не знаю, як так може бути: 
мільйон гривень, і дорога в такому 
стані! Це неприпустимо, — резюму-
вав Башкаленко. 

Досі невідомо, які дороги дер-
жавного та місцевого значення 
цього року побачать капітальний 
ремонт. 

— Поки ще немає переліку дер-

жавних доріг на капітальний ре-
монт. Чекаємо, доки його затвердять 
в «Укравтодорі» в Києві. Зі свого 
боку ми подали пропозиції майже 
на два мільярди. Серед них — доро-
ги Ковель — Луцьк, Луцьк — Рівне, 
Луцьк — Володимир-Волинський. 
Але мусимо чекати на розподіл бю-
джету, — зазначив Башкаленко.

Поточний ремонт шляхів місце-
вого та державного значення мають 
провести на 108,9 мільйона гривень. 
Гроші виділені Службі автомо-
більних доріг у Волинській області 
зі спецфонду. Правда, з цієї суми 
майже 30 мільйонів уже витратили 
на прибирання снігу, а ще частина 
піде на експлуатаційне утриман-
ня шляхів. Тому невідомо, яка саме 
сума лишиться на поточний ремонт 
і чи робитимуть його. Та перший за-
ступник голови ВОДА зазначив, що 
на дорогах області вже латають ями. 

— Якщо ви їздите Волинню, то 
можете побачити, що напрямки на 
Ковель, Володимир уже почали ре-
монтувати, — сказав він. 

Від самих же дорожників дово-
дилося чути, що абсолютно всі наші 
шляхи потребують капітального ре-
монту, а не просто латання. 

Ольга УРИНА 
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Під час Бостонського марафону відбувся 
кривавий теракт 

Три людини загинуло і 144 по-
ранено в результаті вибуху в 

Бостоні, який пролунав 15 квітня. 
Про це повідомив комісар міської 
поліції Ед Девіс. 

За даними силовиків, підозрю-
ваних у скоєнні теракту поки не-
має — «є лише люди, яких допи-
тують». «Ми перевернемо кожен 
камінь, щоб знайти тих, хто це 
зробив», — заявив комісар. 

Перший вибух прогримів по-
руч із фінішем, другий — при-

близно через 20 секунд. Поліція 
Бостона пізніше виявила ще п’ять 
вибухових пристроїв, які не дето-
нували. 

Як свідчать очевидці, бомби 
знайшли серед сумок і пакетів, за-
лишених у паніці пішоходами, що 
розбігалися. Всі виявлені вибухові 
пристрої фахівці знешкодили на 
місці. 

Наразі поліція Бостона розшу-
кує за підозрою у скоєнні теракту 
темношкірого чоловіка. 

Великі вкладники банків 
Кіпру втратять понад                    
8 мільярдів євро 
Власники великих депозитів (вклади на суму понад 
100 тисяч євро, що за європейським законодав-
ством вважаються незастрахованими) у двох про-
відних банках Кіпру в ході реалізації антикризового 
плану, розробленого Єврогрупою, як очікується, 
втратять загалом 8,3 мільярда євро, йдеться в до-
кументі Єврокомісії. 

За рік українців поменшало    
на 73 тисячі 
Чисельність населення України станом на 1 березня 
2013 року склала 45 мільйонів 529 тисяч 408 осіб. Про 
це йдеться у даних Державної служби статистики. Отже, 
у порівнянні з 1 березня 2012 року (45 мільйонів 603 
тисячі 210 людей) українців поменшало на 73 тисячі 802 
особи. Міське населення України станом на 1 березня 
2013 року склало 31 мільйон 369 тисяч 626 осіб, сіль-
ське — 14 мільйонів 159 тисяч 782 людини. 

228
стільки колишніх народних 
депутатів отримують у 2013 
році матеріальну допомогу від 
держави. Про це повідомив за-
ступник глави комітету з питань 
регламенту Андрій Пишний. 

Фірмі з кіпрським капіталом таки дали дозвіл на розробку 
поліських торфовищ 

Після кількох місяців дискусій 
депутати Волиньради таки по-

годилися надати майже шість тисяч 
гектарів торфовищ у Любешівсько-
му районі для вивчення та розробки 
ТзОВ «Зелена енергія В».

Як і попередні рази, обговорен-
ня цього питання затягнулось у часі. 
Депутат Олександр Свирида заявив, 
що він не проти робочих місць на 
Любешівщині, але не розуміє, для 
чого фірмі аж шість тисяч гектарів. 
На це перший заступник голови 
ОДА Олександр Башкаленко заува-
жив, що площу і так уже зменшено 
вдвічі на вимогу депутатів. 

Категорично проти надання тор-
фовищ фірмі з кіпрським капіталом 
Сергій Слабенко. За його словами, 

на відведеній території є природо-
охоронні парки різного значення, 
а на них, згідно з законодавством, 
жодних робіт проводити не можна. 

Заступник начальника Держу-
правління охорони навколишньо-
го природного середовища області 
Сергій Дудка зазначив, що лише 
частина землі перебуває у межах за-
повідного фонду. Крім цього, він за-
певняє, що питання про погодження 
розробки родовищ розглядатиме в 
подальшому Міністерство екології, 
а межі родовищ «ще детальніше» об-
говорюватимуться при відведенні 
земельної ділянки. 

До всього ж пан Слабенко 
з’ясував іще один цікавий факт. 
Виявляється, ТзОВ «Зелена енер-
гія В» зареєстрована у Києві, проте 
за адресою, вказаною у докумен-
тах, розміщений колишній завод 
«Маяк». 

— На першому поверсі магази-
ни, можливо, серед них і є ця фірма, 
але раптом щось станеться, то де ми 
її шукатимемо потім? Тому закли-
каю не голосувати, поки не переко-
наємося, що заповідна зона не буде 
розроблятися, — сказав Слабенко. 

Депутат Віталій Карпюк, який 
курує питання екології як заступ-
ник голови ОДА, повідомив, що нам 

дуже далеко до Європи, яка з усіх ви-
дів палива 25% віддає біологічному.

— Хто голосує проти надання 
торфовищ «Зеленій енергії», той 
ллє воду на російський газ. Молодці 
хлопці зі «Свободи», що підтриму-
ють Росію, — зазначив пан Карпюк.

Врешті-решт проект рішення 
було поставлено на голосування, 43 
депутати обласної ради проголосу-
вали «за». 

Своє бачення ситуації щодо ви-
ділення торфовищ висловив і голова 
облради Володимир Войтович. 

— Депутатські дискусії на ми-
нулих сесіях виправдали себе. У ко-
ристування надано всього п’ять уро-
чищ. Депутати і на цій сесії вагалися. 
Ми забуваємо одну деталь: у складі 
будь-якої ради немає достатньої 
кількості фахівців у тій чи іншій 
галузі, щоб професійно підходити 
до розгляду питань, які стосуються 
корисних копалин. Є контролюючі 
структури, які після надання у ко-
ристування зобов’язані контролю-
вати, як іде розробка, чи не шкодить 
вона екології. Напередодні сесії ми 
свідомо надали прокуратурі всі до-
кументи для вивчення, отримали 
відповідь, що проблем немає, — ска-
зав Володимир Іванович. 

Ірина КОСТЮК 

Українці скуповують землю у Польщі 

Серед іноземців, які купують 
землю в Польщі, одними з 

найактивніших є українці. Торік 
нашим співвітчизникам видали 50 
дозволів на придбання польської 
землі, повідомляє Rzeczpospolita. 

«Нашою землею цікавилися 
головним чином німці, голландці 
й, що несподівано, українці. То-
рік громадяни України отримали 
50 дозволів (у 2011 році — 43) на 
купівлю землі, або 15% від усіх 
дозволів, виданих іноземцям», — 

повідомляє видання. Як пояснив 
газеті професор Роман Дрозд із 
Союзу українців у Польщі, тут 
життя є легшим, а зарплата — ви-
щою, тому є люди, які хочуть осе-
литись у цій країні назавжди. 

«Вони шукають тут роботу, 
віддають дітей у школи, купують 
житло або ділянки для зведення 
свого будинку», — зазначив про-
фесор, додаючи, що все частіше 
йдеться про людей із вищою осві-
тою. 
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Департамент «Євро-2012» 
Львівської міськради за ре-

зультатами тендера уклав угоду з 
КП «Ратуша-сервіс» на автотран-
спортні послуги вартістю 97 тисяч 
гривень. Про це повідомляє «Ві-
сник державних закупівель». 

Департамент замовив послуги 
легкового седана з клімат-контр-
олем і мікроавтобуса (сім місць), а 
також чергового автомобіля. 

Нагадаємо, департамент 
«Євро-2012» при міськраді Львова 

відповідав за підготовку до чемпі-
онату Європи з футболу. 

До його складу входять апарат 
і три управління — міжвідомчої 
координації; туризму; адміністру-
вання, будівництва та розвитку 
інфраструктури. Загалом тут пра-
цює 16 людей. 

Після завершення чемпіонату 
Львівська міська рада голосувала 
за перейменування департаменту, 
проте депутати не прийняли це 
рішення. 

У Львові досі замовляють таксі 
на «Євро-2012»

Події
Які дороги державного значення цьогоріч 
капітально відремонтують, ще невідомо 

 ПОГОДА

У західних областях 18 квіт-
ня сонячно, без опадів. Темпе-
ратура вночі +5...+7°C, вдень 
+14...+18°C. 19 квітня безхмар-
но, сухо. Вночі +7...+9°C, вдень 
+16...+20°C. 20 квітня буде ясно, 
без опадів. Температура повітря 
вночі становитиме +8...+10°C, 
вдень +16…+21°C. 

У північних регіонах 18 
квітня сонячно, опадів не пе-
редбачається. Нічна температу-
ра становитиме +5...+8°C, ден-
на +15...+19°C. 19 квітня ясно, 
сухо. Температура повітря вночі 
+7...+10°C, вдень +16...+20°C. 20 
квітня сонячно, без опадів. Тем-
пература вночі +8...+11°C, вдень 
+17...+22°C.

У Києві 18 квітня змінна 
хмарність, сухо. Температура 
вночі становитиме +7…+9°C, 

вдень +15...+19°C. 19 квітня ясно, 
без опадів. Уночі +9…+11°C, 
вдень +16...+20°C. 20 квітня со-
нячно, дощ не очікується. Вночі 
+9...+11°C, вдень +17...+21°C.

У східних регіонах 18 квітня 
змінна хмарність, без опадів. Уно-
чі +5...+9°C, вдень +14…+17°C. 
19 квітня сонячно, сухо. Темпе-
ратура повітря вночі +7...+10°C, 
вдень +15...+18°C. 20 квітня ясно, 
без опадів. Уночі +9...+11°C, вдень 
+17...+20°C.

У південних областях 18 
квітня сонячно, сухо. Темпера-
тура повітря вночі становитиме 
+8...+10°C, вдень +15...+13°C. 19 
квітня ясно, опадів не очіку-
ється. Вночі +8...+10°C, вдень 
+16...+14°C. 20 квітня безхмар-
но, сухо. Нічна температура 
+9...+11°C, денна +15...+17°C. 


