
Про плани й обсяг робіт із підго-
товки до опалювального сезону 

2015/2016 років доповідав директор 
департаменту ЖКГ Іван Кубіцький. 

Серед основних заходів — ре-
монт покрівель у житлових будин-
ках і бюджетних установах міста, 
косметичний ремонт під’їздів, елек-
трощитових, димовентиляційних 
каналів, профілактичний ремонт 
систем холодного водопостачання, 
заготовка піщано-сольової суміші 
та підготовка 10 одиниць тракторної 
снігоприбиральної техніки до екс-
плуатації в зимовий період. 

ДКП  «Луцьктепло» вже присту-
пило до підготовки до опалювально-
го сезону 2015/2016 років. Розробле-
ні графіки капітальних і поточних 
ремонтів котелень, ЦТП і теплових 
мереж, затверджені заходи з під-
готування підприємства до роботи 

наступного опалювального періоду. 
До початку опалювального сезо-

ну планується виконати: поточний 
ремонт 63  котелень, 51  теплового 
пункту і 132 км теплових мереж, за-
міну 6,5 км трубопроводів. 

Також планують здійснити тех-
нічне переоснащення котельні на 
вул.  Декабристів, 29 із заміною на-
сосного обладнання, реконструкцію 
теплових мереж, технічне переосна-
щення котельні в с. Тарасове (Бого-
люби) та на просп.  Відродження, 
встановлення загальнобудинкових 
лічильників теплової енергії та по-
годного регулювання в житлових 
будинках у м. Луцьку (12 шт.). 

Окрім цього, члени виконавчого 
комітету обговорили питання щодо 
обслуговування ОСББ багатоповер-
хівки на вул. Гончара, 7. Ідеться про 
конфлікт між ОСББ і ПАТ «Волинь-

газ» із приводу очищення димовен-
тиляційних каналів. Тому в проекті 
рішення запропонували окремим 
пунктом: «Забезпечити підготовку 
до осінньо-зимового періоду житло-
вого фонду, що перебуває на балансі 
ОСББ, зобов’язати їх особливу увагу 
звернути на очищення димово-вен-
тиляційних каналів».
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Україна відмовилася 
забезпечувати права людини 
на окупованих територіях 
21 травня ВР підтримала постанову № 2765 (462-VIII) про 
затвердження заяви Верховної Ради України «Про від-
ступ України від окремих зобов’язань, визначених Між-
народним пактом про громадянські та політичні права, і 
Конвенції про захист прав людини й основних свобод». 
Відступ від зобов’язань обґрунтовується «озброєною 
агресією Російської Федерації, яка створила загрозу 
існуванню українського народу».  

ЄС надасть Україні 
макрофінансову допомогу 
в розмірі 1,8 млрд євро 
Україна та Євросоюз підписали меморандум про 
макрофінансову допомогу в розмірі 1,8 мільярда 
євро. Це найбільша макрофінансова підтримка, 
яку колись надавали країні, яка не є членом 
ЄС. Транші цієї допомоги будуть надходити по 
600 млн євро. Перші два транші можуть надійти 
вже до кінця 2015 року. Нагадаємо, що у червні 
Україна очікує отримати другий транш від МВФ. 

3,2
стільки мільйонів жителів 
Донбасу потребують гуманітар-
ної допомоги. Про це йдеться 
у повідомленні Організації 
Об’єднаних Націй у Twitter. 
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Актуально

«Лісова пісня»: що ховається за закритими 
дверима санаторію 

Нагадаємо, за ініціативи громад-
ських активістів, зокрема «Само-
оборони»,  Громадська рада при 
облдержадміністрації прийняла 
рішення здійснити перевірку 
матеріального стану справ у 
санаторії «Лісова пісня». Приводом 
стало звернення депутата Шацької 
селищної ради Миколи Пугача. За 
його словами, він неодноразово 
звертався до керівництва об-
ласті та правоохоронних органів 
із проханням перевірити роботу 
комунального підприємства та 
його керівництва щодо можливих 
зловживань. Однак його ініціативу 
постійно ігнорували. Цього разу 
депутат Пугач нарешті був почутий. 
Як результат, була створена комісія, 
котра й виїхала на місце, щоб на 
власні очі побачити, що ж там відбу-
вається насправді. 

Почнемо з того, що керівника 
закладу Віктора Карпука на місці 
не виявилося, пішов у відпустку за 
власний рахунок. «Віддуватися» за 
нього довелося заступнику з госпо-
дарської частини Петру Грицюку. 

А віддуватися було за що. 

БРУДНІ, ЗАНЕДБАНІ НОМЕРИ 

Зазначимо, на сьогодні у санато-
рії до послуг клієнтів 408 номерів у 
двох корпусах. Добряча їх частина 
потребує капітального ремонту й 
оновлення матеріальної бази. Старі 
ліжка, що дихають на ладан, тум-
бочки, які ось-ось розсиплються, до 
того ж без ручок, обдерті. У душову 
взагалі не хочеться заходити: труби, 
крани, кабінка іржаві, боязко до чо-
гось торкатися. Підлога 100-літньої 
давності. Й усе це коштує ні мало ні 
багато — 350–450 гривень із однієї 
особи. Коридори теж потребують 
господаря: стіни брудні, в багатьох 
місцях лущиться фарба. На балкон 
ліпше не виходити. Є загроза прова-

литись. А ще — потрапити під дощ: 
діри наскрізь. Обіцяють до відкрит-
тя сезону відремонтувати. Можли-
во, так і буде. Принаймні на окремих 
балконах стоять риштування для ре-
монтних робіт. 

ШИКАРНІ «НІЧИЙНІ 
КІМНАТИ» 

На фоні цієї непривабливої кар-
тинки комісія виявила сім номерів, 
які, як з’ясувалося, чомусь не під-
падають під загальне поселення. 
Для кого вони передбачені, яка ціна, 
куди йдуть кошти — невідомо. Вони 
навіть не пронумеровані. Зате виріз-
няються серед основної маси світли-
ми просторими кімнатами, в яких 
сучасні нові меблі, нова постіль, 
рушники, телевізор. На стінах ве-
ликі розкішні дорогі картини. При-
ємно вражає і ванна кімната: нові 
душова кабінка, сантехніка, санву-
зол. В окремих номерах навіть є свій 
бойлер. Подбали тут і про махрові 
халати. 

На запитання, кого поселяють, 

чіткої відповіді не отримали. «Хтось 
десь колись заїде», — почули. А в. о. 
директора санаторію взагалі здиву-
вав своєю відповіддю. Виявляється, 
він уперше дізнався, що в них у за-
кладі є такі ось віп-номери. 

Якщо відверто, аж надто по-
пахує корупцією. Бо якщо номери 
приховані, то зрозуміло, що ними 
користуються особливі персони, а 
в літній період хтось собі в кишеню 
добряче заробляє. 

СУПЕР-ПОМЕШКАННЯ ДЛЯ 
«ВІП-ГОСТЕЙ» 

Не секрет, що волинська перли-
на в літній сезон приваблює багато 
відпочивальників. Їдуть люди зві-
дусіль, і кількість їх на фоні втрати 
Криму з кожним роком зростатиме. 
Тільки минулого року тут побувало 
декілька тисяч осіб. 

Можливо, саме для заробляння 
коштів у санаторії замість ремонту 
обношених номерів фінансуються 
об’єкти, які до цього часу не здані 
в експлуатацію і не відомо, чи бу-

дуть здані. Є якісь відхилення щодо 
норм спорудження. Йдеться про 
два дерев’яні двоповерхові буди-
ночки, які виросли два роки тому 
на території лікувального закладу. 
За словами працівників, у них теж 
нікого не поселяють. Насправді, хто 
був минулого року на озері, той на 
свої очі бачив відпочивальників, які 
проживали в цих котеджах. І якщо 
керівництво стверджує, що спо-
руди офіційно не експлуатуються, 
значить, людей поселяють неофі-
ційно, на чому й заробляють. Але, 
ймовірніше, вже у власну кишеню. 
І це у закладі, який утримується за 
бюджетні кошти — кошти платників 
податків. 

Членам комісії вдалося побувати 
всередині цих будівель. Скажемо, 
вигляд досить привабливий. Осо-
бливо на тлі подертих стін, іржавих 
ванних кімнат, старих скрипучих лі-
жок та тумбочок, що у корпусах. Тут 
усе за вищим класом: сучасні нові 
меблі, чиста свіжа постіль, рушни-
ки, посуд, техніка. На вікнах тюлі. 
Навіть передбачили мікрохвильов-
ки та чайники, яких не зустрінеш у 
загальних номерах. Постає питання: 
для чого повністю обставляти номе-
ри, яких нікому не здають? І знову 
ж таки, а як показують ці витрати у 
звітах? 

Відповіді, як завжди, немає. За-
значимо, будиночки розраховані на 
6–8 осіб. 

Що стосується їдальні, то по-
трапити туди не вдалося. На місці 
не виявилося ключниці. А може, 
просто не хотіли показувати, щоб 
не виникало багато запитань. Хоча 
питань, напевно, не на одну статтю 
кримінального кодексу назбиралось. 

Читачам хочемо нагадати, що у 

2012 році Волинська обласна рада 
дозволила керівництву «Лісової піс-
ні» відкрити під заставу нерухомого 
майна їдальні, балансова вартість 
якої оцінена в півтора мільйона, 
кредитну лінію терміном на 1 рік під 
1 мільйон гривень. Як ці кошти ви-
користані та чи повернуто кредит, 
наразі невідомо. Є підозра, що сана-
торій, де досить хороша лікувальна 
база, можуть довести до банкрут-
ства, а потім якийсь черговий олі-
гарх прихопить його за копійки. Бо 
як би не було, але те, що тут коїться, 
свідчить лише про одне: йдуть сер-
йозні зловживання, однак обласне 
керівництво, яке мало би контролю-
вати дії підконтрольної комунальної 
структури, робить вигляд, що нічого 
серйозного не відбувається. 

Юлія СТРІЛЕЦЬКА 

В актовому залі «Лісової пісні» зібралося понад 30 працівників санаторію. Члени громадської ради пояснили, що приїхали з 
метою вивчити ситуацію в закладі

В обласному центрі почали підготовку до опалювального сезону Покарання для убивці батьків — довічне 
ув’язнення 

Прокуратура області підтримала 
держобвинувачення у кримі-

нальному провадженні щодо 34-річ-
ного мешканця с. Липини Луцького 
району, який із особливою жорсто-
кістю убив своїх батьків. 

27 вересня минулого року, пе-
ребуваючи у їхньому будинку, він 
завдав 17 ударів ножем матері, а за 
якийсь час, аби приховати злочин, 
сімома ударами сокирою по голові 
зарубав батька, який повернувся 
додому. Тіла рідних людей зло-
вмисник вивіз та закопав у полі не-
подалік гіпермаркету «Епіцентр». 

Як повідомив прокурор Ігор 
Демчишин, у суді своєї вини чоло-
вік не визнав і у скоєному не роз-
каявся, хоча до того у подробицях 
свідчив про обставини вчинення 

злочину. 
Постійно змінюючи свідчення 

та дискредитуючи органи досудо-
вого розслідування, зловмисник 
усіляко намагався уникнути відпо-
відальності за свої дії. Та зібраних 
у справі доказів вистачило, аби до-
вести, що убив своїх батьків саме 
він. Потерпілі — брати убивці — 
наполягали на якнайсуворішому 
покаранні для нього. Експерти ви-
знали чоловіка повністю осудним. 

Луцький міськрайонний суд 
20  травня призначив йому по-
карання у вигляді довічного 
ув’язнення. Крім того, як повідо-
мила прес-служба прокуратури об-
ласті, він муситиме сплатити двом 
потерпілим від злочину братам по 
500 тис. грн моральної шкоди. 

За результатами перевірки контролюючих органів у санаторії, що належить комунальній власності, виявлено порушень 
на 700 тисяч гривень 


