
У Луцькому районі борги за по-
слуги ЖКГ уже сягнули чо-

тирьох мільйонів гривень. На 
Ковельщині комунальникам бор-
гують близько 600 тисяч. Але за-
галом волиняни розрахувалися за 
«комуналку» на 100,7%. 

Так, мешканці Іваничівсько-

го району замість передбачених 
9 мільйонів 864 тисяч гривень за-
платили більше 12 мільйонів. На 
Горохівщині з комунальниками 
розрахувались на 118%. Понад 
100% сплатили також мешканці 
Рожищенського та Любешівського 
районів. 

На Брест-Литовському шосе 
в Житомирській області 

сталася ДТП, у результаті якої 
горіло кілька автомобілів, серед 
яких — бензовоз. 

Загорання виникло від силь-
ного удару п’яти транспортних 
засобів: фури, бензовоза, мікро-
автобуса та двох легкових авто-
мобілів. 

На щастя, у бензовозі DAF 
пального не було, що убезпечило 
від вибуху. 

Внаслідок аварії постражда-
ла одна жінка, яку госпіталізува-
ли до лікарні. 
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Актуально

На Волині масово та безкарно крадуть пісок 

Найбільше за комунальні послуги 
боргують у Луцькому районі 

В області ніяк не можуть навести 
порядок із несанкціонованими 
піщаними кар’єрами. За інфор-
мацією обласної екоінспекції, на 
Волині незаконно добувають пісок 
на понад 100 гектарах, причому цю 
цифру спокійно можна множити на 
два. В результаті державі завдано 
збитків орієнтовно на 192 міль-
йони гривень. Заступник голови 
Волинської ОДА Віталій Карпюк 
нарікає, мовляв, нині Волинь роз-
рита ще більше, як після Великої 
Вітчизняної війни, пісок крадуть 
просто на очах в екологів і земель-
них інспекторів. Разом із тим надра 
вивозять ще й на очах в обласної 
влади, яка про це лише балакає вже 
не перший рік. 

Одним із проблемних у цьому 
питанні районів є Ковельський: тут 
незаконно розробляють родови-
ща піску приблизно на 40 гектарах. 
Як повідомив інспектор із охорони 
навколишнього середовища цього 
району Володимир Романовський, 
на Ковельщині чотири великих не-
законних кар’єри та ще по кілька 
дрібних у кожній сільській раді. 
Найкритичніша ситуація — у пе-
редмісті Ковеля. Так, на території 
Білинської сільради є аж два неза-
конних кар’єри. Один розрили на 
землі сільськогосподарського при-
значення. Поки він незначний, пло-
щею близько 20 сотих, і пісок тут ри-
ють лише заступами, очевидно, для 
власних потреб. Утім, саме з таких 
невеликих «копанок» потім і роз-
ростаються справжні кар’єри, пісок 
із яких вивозять уже КамАЗами.  

— Не раз виїжджали сюди, при-
тягували до адмінвідповідальності 
фізичних осіб. Робили і рейди, ло-
вили людей. Але ми лише штраф 
можемо накласти, і на тому все за-
кінчується, — каже ковельський 
екоінспектор Державної екологічної 
інспекції у Волинській області Воло-
димир Романовський. — Ви, як сюди 
заїздили, певно, бачили: земельні ді-
лянки всі засипані піском. Звідки він 
береться? Звідси й береться. 

Голова Білинської сільської ради 
Ольга Лисюк запевняє, що неодно-
разово самостійно намагалася за-
тримати злодіїв, зверталась і до мілі-
ції, і до прокуратури. Та, попри це, 
незаконний кар’єр існує вже близько 
двох років, розростається, перетво-

рюючись ще й на сміттєзвалище. 
Ще одна «гордість» Білинської 

сільради — велетенський несанк-
ціонований кар’єр, що частково 
захоплює її землі, а частково — те-
риторію лісогосподарського під-
приємства «Тур». Тут справи вже 
значно гірші, бо державні надра на-
хабно крадуть, не соромлячись ви-
користовувати потужну землерийну 
техніку та вантажні автомобілі для 
вивезення. Про це, розводячи рука-
ми, говорять самі екологи, хоча й без 
коментарів усе зрозуміло, бо в день, 
коли ми побували на кар’єрі, видні-
лися свіженькі сліди коліс не однієї 
машини. 

— Дивіться, тут самовільні руб-
ки, постійно розкорчовують дерева, 
щоб розширити площу кар’єру та 
далі брати пісок. Ця територія пе-
редусім має охоронятися лісовою 
охороною, бо на наших очах відбу-
вається зміна цільового призначен-
ня землі. Але й інспектори на ці речі 
мають дивитись. Першочергово — 
робити приписи підприємству «Тур» 
і давати термін на усунення пору-
шень не місяць-два, а 10–20 днів. А 
за невиконання приписів штрафи 
нормальні — 800 грн. Якщо разів із 

10 підприємство оштрафують за пів-
року, думаю, тоді керівник зверне 
увагу на цю ділянку та зробить лад, 
— укотре пропонує боротись із по-
рушниками штрафами начальник 
Державної екологічної інспекції у 
Волинській області Сергій Ткачук. 

Він розповів, що найближ-
чим часом за незаконну розробку 
кар’єрів може світити кримінал. У 
Верховній Раді вже пройшов перше 
читання законопроект про внесен-
ня змін до статті 240 Кримінально-
го кодексу України щодо посилення 
відповідальності за незаконний ви-
добуток корисних копалин. Згідно з 
документом, за видобування корис-
них копалин у великих обсягах на 
землях місцевого значення перед-
бачається кримінальна відповідаль-
ність, яка може вилитись у штраф 
в розмірі 25,5–34 тис. грн, а не 340–
510, як нині, або ж у позбавлення 
волі строком до п’яти років. Але чи 
буде проти кого порушувати кри-
мінальні провадження? Бо ж зараз 
зловити порушників, які за допомо-
гою спецтехніки тоннами вивозять 
пісок, ніяк не вдається. 

— З технікою ще нікого не затри-
мували, — розповідає про ситуацію 

на тому ж кар’єрі в Білинській сіль-
раді екоінспектор Володимир Рома-
новський. — Ольга Василівна кілька 
разів намагалася спіймати, навіть 
викликала міліцію. Але поки вони 
приїздили, порушники збирались і 
їхали. 

На зауваження кореспондента, 
що не обов’язково гнатись за авто, а 
достатньо записати номери та звер-
нутися до правоохоронців, пан Ро-
мановський зазначив, що у них час-
то їздять під чужими номерами. Тоді 
постає запитання: куди ж дивиться 
ДАІ? 

Голова Білинської сільради бід-
кається, що вона вже й номери запи-
сувала, й передавала їх міліції, втім, 
реакції не було жодної. 

Щоб перешкодити вантажівкам 
доїжджати до кар’єру, можна було 
б банально перерити дорогу. Але 
екологи кажуть, що й це не вихід, бо 
порушники просто вирубають ще 
шматок лісу і зроблять собі новий 
шлях. Погодьтеся, дивне виправдан-
ня, адже злодії, які різатимуть сосни 
попід Ковелем, якимось чином ма-
ють робити це непомітно і нечутно 
для лісової охорони, екологів і пра-
воохоронців. 

Ніяк не можуть упіймати за руку 
й тих, хто тоннами вивозить пісок 
із кар’єру на території міста. Він 
розміщений неподалік заводу «Ко-
вельсільмаш» і вражає розмірами. 
Колись кар’єр розробили для потреб 
заводу. Тепер ніяких документів не-
має, а пісок задарма вивозять у ве-
личезних масштабах. І вже протягом 
багатьох років ніхто не може поста-
вити крапку в безсовісному розгра-
буванні земельних надр. А був би 
кар’єр офіційним, держава могла б 
мати з цього хоч якусь копійку. По-
руч із цим кар’єром є дещо менший, 
який утворився вже на території 
Мощенської сільської ради. Як пові-
дав перший заступник Ковельської 
РДА Михайло Стиранка, лише цього 
року тут п’ять разів ловили поруш-
ників. Але це все ті ж прості грома-
дяни, які намагались узяти трохи 
піску для себе. А от спіймати «вели-
ку рибу» ніяк не вдається. 

Звернув увагу на це і заступник 
голови Волинської ОДА Віталій Кар-
пюк, мовляв, покарати найбільших 
правопорушників просто не виста-
чає сили волі. 

— В області немає на обліку жод-
ного екскаватора, який було поміче-
но в незаконному відборі піску, — 
резюмує чиновник. — До цього часу 
нічого не робить у цьому питанні 
ДАІ, жодної машини не затримано, 
щоб подивитись, із якого кар’єру ве-
зуть пісок, де документи. 

Але все ж у цій ситуацій він 
більше винуватить працівників 
екоінспекції та інспекції сільського 
господарства, які б мали постійно 
давати сигнал правоохоронцям про 
порушення. 

Екологи без заперечень конста-
тують факт, що незаконних родовищ 
в області чимало, втім, вдіяти нічого 
не можуть. Мовляв, у їхніх руках 
лише штрафи, а кого ними нині на-
лякаєш? Мовчить і владна верхівка 
Волині, точніше, на публіку вміє до-
бре роздавати чиновникам на горі-
хи. Але ж якщо в області впродовж 
багатьох років у всіх на очах відвер-
то розкрадають корисні копалини, 
то у першу чергу влада мала б трима-
ти ці питання на контролі. Погодь-
теся, вирахувати, які підприємства 
в районі мають потужну техніку для 
навантаження та перевезення піску, 
не так уже й важко, було б бажання. 

Ольга УРИНА  

На Житомирщині 
спалахнув 
бензовоз

Золоті й срібні інвестиційні 
монети — гарний і корисний 
подарунок 
Альтернативні способи заощаджувати кошти стають 
усе більш популярними серед населення України. Наші 
співвітчизники обирають зручні та надійні способи 
вкласти гроші. Наприклад, зростає інтерес до інвести-
ційних монет, про що свідчить статистика. За 10 місяців 
2013 року Національним банком України безпосеред-
ньо населенню реалізовано 19 913 інвестиційних мо-
нет, що в 3,24 разу більше, ніж за 12 місяців 2012 року. 

Неповнолітніх волинян 
спіймали на контрабанді
2 грудня прикордонники Луцького загону за кіль-
касот метрів від кордону затримали двох неповно-
літніх жителів Волині, що їхали на підводі. Під час 
пошукових заходів неподалік, а саме на березі річки 
Західний Буг, було виявлено гумовий човен та 4,5 ти-
сячі пачок сигарет «Фест» і «Брендал» без акцизних 
марок. Про це повідомили у відділі з питань взаємодії 
зі ЗМІ Держприкордонслужби України. 

11%
на стільки, до до 10,55 млрд грн, 
у 2013 році зріс в Україні ринок 
медіареклами. Дані про обсяг 
рекламного ринку в Україні за 
підсумками 2013 року оприлюд-
нила Всеукраїнська рекламна 
коаліція.
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У «Луцьктеплі» запевняють, що в листопаді 
за опалення люди заплатять менше 

Мешканці міста протягом остан-
нього тижня зверталися в 

«Відомості» з приводу того, що за 
жовтень їм нарахували великі суми 
за опалення помешкань. «Опалю-
вальний сезон розпочався раніше, 
тому зрозуміло, що і нарахування 
порівняно з літніми місяцями мали 
зрости, — розповіла лучанка Марія 
Ростиславівна. — Але я подивилася, 
скільки платила за опалення ква-
дратного метра у березні. Ця сума 
становила 4 гривні 40 копійок. У 
жовтні ж — 5 гривень 70 копійок. 
Чому не довели до нашого відома 
про збільшення тарифів?» 

Повідомлень про те, що 
ДКП «Луцьктепло» змінює тари-
фи, справді не було. Тому «Відо-
мості» вирішили розібратися, чому 
в жовтні лучани стали платити за 
опалення «квадрата» на 1 гривню 
20 копійок більше, ніж у березні. Що 
змінилося? З цим запитанням ми 
звернулись у ДКП «Луцьктепло». 

— Тарифи на теплопостачання 
залишилися незмінними, — запев-
нила начальник відділу з розрахун-
ків із населенням цього підприєм-
ства Ірина Лупікова. — У місті діє 
диференційований тариф. Протягом 
листопада–березня проводиться на-
рахування оплати — 65% повного 
сезонного тарифу, що становить 
4,40 грн, і в травні–вересні спожи-

вач доплачує 35% до повного сезон-
ного тарифу, що становить 2,36 грн. 
Повний сезонний тариф на послугу 
з опалення — 6,76 грн за 1 м2 опа-
люваної площі. В місяці початку 
(жовтень) і закінчення (квітень) 
опалювального сезону нарахування 
проводиться пропорційно кількос-
ті днів надання послуги. Зазвичай 
опалювальний сезон починається 
15 жовтня. Цього ж року він старту-
вав 30 вересня. Цього дня ми подали 
тепло на об’єкти соціальної сфери. 
А 3–4 жовтня його отримали жителі 
багатоповерхових будинків. Відпо-
відно, споживачам проведено нара-
хування за дні фактичного подання 
теплоносія в житловий будинок. 

Інакше кажучи, за жовтень го-
родяни сплатили практично повну 
вартість опалення «квадрата» жит-
лової площі. У листопаді, як запев-
нила Ірина Лупікова, буде нарахо-
вано лише 65% сезонного тарифу. 
Тобто сума становитиме, як і раніше, 
4 гривні 40 копійок за обігрів ква-
дратного метра. 

Голова відділення Антимонополь-
ного комітету України у Волинській 
області Віктор Гупало підтвердив 
«Відомостям», що наразі ніякої поста-
нови НКРЕ про зміну вартості гігака-
лорії немає. Тому тарифи, які «Луць-
ктепло» нараховує за свої послуги, 
мають залишатися незмінними. 

 ПОГОДА

У західних областях 5 грудня 
вдень похмуро, можливі опади. 
Температура повітря вночі стано-
витиме -2...0 °C, вдень +1...+3 °C. 
6 грудня хмарно, очікується сніг 
з дощем. Температура повітря 
вночі 0...-1 °C, вдень +1…+2 °C. 
7 грудня змінна хмарність, про-
гнозують сніг. Уночі -3...-2 °C, 
вдень -2...-1 °C. 

У північних регіонах 5 груд-
ня хмарно, мокрий сніг. Темпера-
тура повітря вночі -2...0 °C, вдень 
+1...+2 °C. 6 грудня похмуро, ймо-
вірний дощ. Температура пові-
тря вночі 0...-2 °C, вдень 0...+1 °C. 
7 грудня очікується змінна хмар-
ність, без опадів. Температура по-
вітря вночі становитиме 0...-3 °C, 
вдень 0...-1 °C. 

У Києві 5 грудня похмуро, 
прогнозують короткочасні опа-
ди. Температура вночі -2…-2 °C, 
вдень +1...+3 °C. 6 грудня хмар-

ність, дощитиме. Температу-
ра повітря вночі 0...-2 °C, вдень 
+1...+3 °C. 7 грудня хмарно, опади 
не очікуються. Температура вночі 
-3…0 °C, вдень 0...+1 °C. 

У східних регіонах 5 грудня 
хмарно, без опадів. Температу-
ра повітря вночі -2...-4 °C, вдень 
+1...+4 °C. 6 грудня ясно, сухо. 
Вночі температура становитиме 
-4...-3 °C, вдень +1...-1 °C. 7 груд-
ня похмуро, сніг із дощем. Тем-
пература повітря вночі -2...+2 °C, 
вдень +3...+4 °C. 

У південних областях 5 груд-
ня змінна хмарність, без опа-
дів. Температура повітря вночі 
становитиме +3...+6 °C, вдень 
+7...+9 °C. 6 грудня переважно 
ясно, сухо. Температура повітря 
вночі +2...+3 °C, вдень +7...+8 °C. 
7 грудня хмарно, дощитиме. Ніч-
на температура +5...+7 °C, денна 
+9...+10 °C. 


