
Лучани, які проживають на непар-
ній стороні вулиці Героїв УПА, схви-
льовані проблемою руйнування 
берегової частини річки Стиру, що 
протікає поряд із їхніми будинками. 
У своєму зверненні до депутата об-
ласної ради Олександра Пирожика 
вони розповіли, що особливо го-
стро ця проблема постала навесні 
цього року. Близько 30 сантиметрів 
суші зсунулось у воду, дерева, які 
росли на схилі, попадали. В резуль-
таті пошкоджено кілька господар-
ських споруд, а багатометрове 
урвище впритул наблизилося до 
людських помешкань. 

Серед можливих причин зсуву 
страждальці називають і паводко-
ві води, і аварійний стан зливного 
колектора, що належить Луцькому 
картонно-руберойдовому комбіна-
ту. На переконання лучан, виходом 
із ситуації є укріплення берегової 
частини землі поряд із їхніми бу-
динками, засипання старого русла 
Стиру і продовження труби зливно-
го колектора. Наскільки це реально, 
намагалися з’ясувати «Відомості». 

Начальник управління з питань 
надзвичайних ситуацій Луцької 
міської ради Юрій Кирилюк каже, 
що городяни забули у своїй скарзі 
вказати на ще один важливий фак-
тор руйнування урвища. 

— Люди повикопували вигрібні 
ями, всі нечистоти стікають і зби-
раються. Той обрив всотує все, наче 
губка, тому і руйнується, — розповів 
пан Кирилюк. 

Як чинитиме з загрозливою си-
туацією міська влада, «Відомості» 
запитали у заступника міського го-
лови Лариси Соколовської. 

— Згідна, що паводкові води 
спричиняють руйнування обриву, а 
от чи дійсно в аварійному стані ви-
нен зливний колектор — ще не дове-
дено. Рішенням міської комісії з над-
звичайних ситуацій ми зобов’язали 
картонно-руберойдовий комбінат 
надати нам акти про реальний стан 
зливного колектора, — повідала пані 
Соколовська. 

Вирішити проблему лучан у 
міській раді сподіваються, отримав-
ши кошти з державного бюджету. 

— Наразі ми проводимо дослі-
дження, експертні висновки з про-
гнозними даними щодо того, що 
може бути, якщо не вживати ніяких 
заходів. Міськрада вже виділила 
200 тисяч гривень на дослідження 
та розробку проекту з запобігання 
надзвичайній ситуації. Як передба-
чає постанова Кабміну, підраховує-
мо можливі збитки. Варто наголоси-
ти, що, згідно з Генеральним планом 
міста, ця територія входить у зону 
ерозії ґрунтів. Тому нам важливо 

знати, скільки ж вартуватиме від-
новлення будинків, прибудинкових 
споруд у разі значного руйнування, 
— каже Лариса Миколаївна. 

За приблизними підрахунками, 
якщо не вживати заходів на вулиці 
Героїв УПА, збитки можуть стано-
вити 27 мільйонів гривень. Щоб не 
допустити подальшого руйнування, 
проектанти пропонують засипати 
старе русло Стиру, зменшити кут на-
хилу урвища, який сягає 90 градусів, 
що зробить берег, на якому стоять 
будинки, пологішим. 

— Як мінімум треба насипати 
землі заввишки п’ять метрів, виса-
дити чагарники, щоб укріпити укіс і 
не дати йому далі руйнуватися. Про-
ект на перший погляд простий, але 
він вимагає 7–8 мільйонів гривень. 
Така сума потрібна для закупівлі 
ґрунту. Якщо ми будемо везти землю 
з села Кульчин, то треба ще оплатити 
і транспорт, пальне, а це серйозний 
обсяг робіт, який вимагає значних 
затрат, — пояснила чиновниця. 

Лариса Соколовська наголосила, 
що затягувати процес подання необ-
хідних документів у Кабмін міськра-
да не збирається, тож припустила, 
що вже до кінця наступного тижня 
у столиці почнуть вирішувати про-
блему лучан, що мешкають на вулиці 
Героїв УПА. 

Ірина КОСТЮК 
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Події

До 70-річчя Волинської трагедії відкриють 
два пам’ятники невинно убієнним 

На Волині попереджено незаконне 
надання майже 60 га землі Податок на нерухомість платитиме понад 5,5 тисячі волинян 

Донедавна історики майже не 
досліджували польсько-укра-

їнські відносини у роки Другої сві-
тової війни, зокрема й Волинську 
трагедію, що сталась у 1943-му. 
Польська народна партія і Кому-
ністична партія СРСР наклали 
табу на цю тему. Було втрачено 
дуже багато років, померли свід-
ки тих кривавих подій. Цього літа 
відзначатиметься 70-а річниця 
конфлікту, в якому загинули ти-
сячі невинних поляків і українців, 
і дослідники по обидва боки Бугу 
пробують розібратися, що ж тоді 
сталося. 

— До 1943 року волинські се-
ляни та польські «осадники», як їх 
називали, жили мирно, одружува-
лися, разом відзначали православ-
ні та католицькі свята, — розпо-
вів голова Волинської ОДА Борис 
Клімчук на зустрічі з делегацією 
українських і польських журналіс-
тів. — Поляки в основному були 
небагаті, бідаки, обробляли най-
гірші землі, здобували свій хліб 
мозолями. А потім, у 43-му, вони 
стали жертвами історичних об-
ставин. Спроба знайти, хто пер-
ший вистрілив, хто перший під-
палив чию хату, безперспективна. 
І сьогодні не треба шукати винних, 
треба примиритися, знайти поро-
зуміння й стежити за порядком на 
кладовищах: польських — на Во-
лині, українських — у Польщі. 

Деякі польські історики ствер-
джують, що у протистоянні 1943–
1944 років загинуло близько 100 
тисяч поляків і 25–30 тисяч укра-
їнців. Українські дослідники на-
водять інші цифри втрат — 35 і 15 
тисяч загиблих відповідно. Вста-
новлення точної кількості жертв 
Волинської трагедії ще потребує 
тривалої і копіткої роботи. 

— Наше завдання сьогодні — 
вшановувати пам’ять і догляда-
ти поховання невинно убієнних, 
— наголосив Борис Клімчук. — У 
1994 році два президенти підпи-
сали Угоду про збереження місць 
пам’яті і поховання жертв війни 
та політичних репресій. Відтоді 
ми щороку прибираємо цвинтарі, 
проводимо поминальні служби. 
Так, 30 серпня 2011 року моли-
лись і плакали священики різних 
конфесій, родичі загиблих у селі 
Острівки, що на Любомльщині. 
Там ексгумували і перепоховали 
останки тіл поляків, більшість зна-
йдених решток належала жінкам і 
дітям. До цього в Острівках не було 
дороги, занедбане кладовище загу-
билось у лісі. 

З нагоди сумної річниці напри-
кінці червня у Луцьку відбудеться 
велика наукова конференція, 14 
липня по всій області пройдуть 
поминальні служби. Також на 
липень заплановане відкриття 
пам’ятників жертвам Волинської 
трагедії у селах Запілля Любомль-
ського й Охнівка Володимир-Во-
линського району. 

Ольга ЮЗЕПЧУК 

Маневицька райпрокуратура 
виявила непоодинокі випад-

ки порушень земельного законо-
давства. З 1 січня набув чинності 
новий порядок реєстрації земель-
них ділянок. Одначе Маневицька 
РДА і Троянівська сільрада про-
довжували приймати рішення про 

надання дозволу на розробку про-
екту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок і затвердження 
землевпорядної документації. 

Завдяки прокурорському 
втручанню попереджено незакон-
не відведення земель загальною 
площею 60 га. 

Жоден українець не постраждав 
під час заворушень у Туреччині 
Випадків насильства щодо громадян України під час 
акцій протесту в Туреччині, що тривають упродовж двох 
тижнів, не зафіксовано. Про це повідомив в. о. директора 
Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген 
Перебийніс. На цей момент загрозу для здоров’я українців 
може становити безпосередня участь чи випадкове пере-
бування в епіцентрах сутичок демонстрантів із поліцією. 
Громадянам України варто утримуватися від перебування 
у центрі Стамбула, передусім на площі Таксим, на пішохід-
ній вулиці Істікляль і в районі Бешикташ. 

Більше 250 абітурієнтів 
відсторонили від ЗНО через 
мобільні телефони 
Абітурієнти намагалися використовувати мобільні теле-
фони для отримання підказок, коли працівники ДСО 
виявили у них ці апарати за допомогою металошукача. 
Цього року вони вже не будуть допущені до складання 
тестів, повідомила начальник відділу Департаменту Дер-
жавної служби охорони (ДСО) при МВС України Світлана 
Павловська. Пункти тестування охороняє майже п’ять 
тисяч працівників ДСО. 

27,6
стільки мільйонів гектарів 
становить уся посівна площа 
під урожай 2013 року. Сільгосп-
виробники засіяли 8189 тисяч 
гектарів. Це на 0,4% більше, ніж 
минулого року. 

Будівництво 10-ї шахти у Нововолинську 
обійдеться у понад два мільярди 

5

Кабінет Міністрів затвердив 
скоригований титул будівни-

цтва шахти №10 у Нововолинську 
загальною вартістю 2 312,081 міль-
йона гривень. Про це йдеться в 
розпорядженні Кабміну №371 від 
3 червня. Згідно з титулом, про-
гнозований річний обсяг видобут-
ку вугілля на шахті складе 900 тис. 
тонн. 

Вартість будівельно-монтаж-

них робіт становитиме 1 277,954 
мільйона гривень, обладнання 
— 435,542 мільйона, пусконалаго-
джувальних робіт — 10,196 міль-
йона, інші витрати — 549,570 
мільйона гривень, об’єктів жит-
лово-цивільного призначення — 
38,819 мільйона. 

Нагадаємо, будівництво шахти 
почалося в 1989 році, а завершен-
ня планується на 2014 рік. 

Збитки від зсуву ґрунту на Вишкові 
можуть сягнути 27 мільйонів 

До 1 липня 2013 року більше 5,5 
тисячі волинян отримає пові-

домлення з органів Міндоходів про 
сплату податку на нерухоме майно, 
повідомили в управлінні доходів і 
зборів із фізичних осіб ГУ Міндохо-
дів у Волинській області. 

У разі незгоди з нарахованою 
фахівцями відомства сумою податку 
на нерухоме майно варто зверну-
тись у податкові інспекції за місцем 
реєстрації для звірки даних. 

Щоб уникнути непорозумінь, 
фахівці Міндоходів просять воли-
нян не зволікати з візитом до подат-
кових інспекцій і також своєчасно 
подати заяву про застосування піль-
ги зі сплати податку на нерухоме 

майно на житловий об’єкт, в якому 
платник податків не проживає. Таку 
письмову заяву громадянин пови-
нен подати не пізніше 1 липня 2013 
року. 

В Міндоходів наголошують: за-
кон не забороняє зробити попере-
дній розрахунок суми податку на 
нерухоме майно і передбачає право 
громадянина визначитися стосовно 
житлової площі, з якої він сплачува-
тиме податок у разі наявності двох 
об’єктів житлової нерухомості. 

За останніми оперативними 
даними, майном, що підлягає опо-
даткуванню, на Волині володіє 5556 
громадян. 

Зокрема, за інформацією Міндо-
ходів, 5506 волинян має у власності 
два та більше житлових об’єктів. 
Квартирами, що перевищують 120 
квадратних метрів, володіє 34 во-
линянина, а житловими будинками 
площею понад 250 «квадратів» — 16 
мешканців області. 

Таку невелику кількість плат-
ників податку на нерухоме майно у 
ГУ Міндоходів пояснюють тим, що 
комфортним і великим за площею 
житлом, як правило, володіють по-
дружжя або ж родичі. А в цьому разі 

кожен із них має право скористатися 
пільгою на визначену в законі жит-
лову площу. 

Нагадаємо, сплачувати податок 
на нерухоме майно зобов’язані не 
всі фізичні особи, а лише ті, котрі 
володіють квартирою житловою 
площею більше 120 квадратних ме-
трів і будинком, житлова площа яко-
го перевищує 250 «квадратів». 

Ставки податку на нерухоме 
майно встановлюються сільською, 
селищною або міською радою в та-
ких розмірах за 1 м2 житлової площі 
об’єкта житлової нерухомості: 

• для квартир, житлова площа 
яких не перевищує 240 м2, та житло-
вих будинків, житлова площа яких 
не перевищує 500 м2, ставки податку 
не можуть перевищувати 1% роз-
міру мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 1 січня 
звітного (податкового) року; 

• для квартир, житлова площа 
яких перевищує 240 м2, та житло-
вих будинків, житлова площа яких 
перевищує 500 м2, ставка податку 
становить 2,7% розміру мінімальної 
заробітної плати, встановленої зако-
ном на 1 січня звітного (податково-
го) року. 


