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17 військовослужбовців 
із Рівненського полігону 
будуть покарані за вживання 
алкоголю 
Про це повідомляє zik.ua. Четверо військовослужбовців 
змушені будуть заплатити по 1700 гривень, ще троє — 
по 1190. Щодо решти ще має визначитися суд. Нага-
даємо, що на Рівненському військовому полігоні вже 
загинуло понад десяток мобілізованих. Здебільшого 
причиною смерті ставав алкоголь. 

За рівнем зарплати Волинь 
випереджає п’ять областей 
Волинь випереджає Закарпатську, Житомир-
ську, Херсонську, Чернівецьку та Тернопільську 
області. З початку року кожному працівнику на-
раховано в середньому по 2834 грн, що на 14,9% 
більше, ніж рік тому (в Україні —по 3728 грн і на 
12,9% більше). Разом із тим реальні заробітки во-
линян щомісяця зменшуються. Зокрема, у квітні 
в порівнянні з березнем — на 11,1%, а з квітнем 
минулого року — на 30,5%.

56
стільки банків в Україні станом на 
сьогодні вважаються такими, що 
«лопнули»: у категорії неплато-
спроможних перебуває 13 банків, 
у стадії ліквідації — 43. 
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Тема дня

Горохівчани не хочуть об’єднуватись у сім громад 

ДАІ не має права 
штрафувати 
водіїв на місці 
порушення 

Біля Старого ринку 
з’являться платні 
парковки У Горохівському районі обговори-

ли особливості створення нових 
громад. Задля цього у приміщенні 
райдержадміністрації зібралися 
представники влади, експерти та 
громадські активісти. 

Розмова вийшла конструктив-
ною і, що головне, результативною. 
За попереднім поданням із райдер-
жадміністрації планувалося ство-
рення семи громад. Але цей варіант 
довелося відкинути з об’єктивних 
причин. Головна — такі громади 
не будуть спроможними, тож най-
важливіше завдання, котре ставить 
нинішня адмінреформа, просто ні-
велюється. 

Із гостей в обговоренні взяли 
участь експерти Офісу реформ Окса-
на Урбан та Олег Герасимчук, доктор 
політичних наук, професор кафедри 
політології та державного управлін-
ня СНУ ім. Лесі Українки Валентин 
Малиновський, начальник відділу 
зведеного бюджету і міжбюджетних 
відносин департаменту фінансів об-
лдержадміністрації Володимир Гор-

щар, начальник юридичного відді-
лу апарату ОДА Віталій Потапенко, 
керівник навчально-методичного 
відділу Волинського обласного цен-
тру перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів 
державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підпри-
ємств, установ і організацій Ольга 
Мойсік. 

Із районного керівництва — го-
лова РДА Любов Матвєєва, голова 
райради Леонід Андрійчук, керів-
ники структурних підрозділів рай-
держадміністрації, а ще — голови 
сільських рад, причому присутність 
представників кожної сільради була 
забезпечена стовідсотково. Такий 
факт дуже красномовний: це озна-
чає, що байдужим питання реформи 
не лишає нікого у районі. 

Організували зустріч Офіс ре-
форм спільно з Волинським облас-
ним центром перепідготовки та під-
вищення кваліфікації працівників 
органів державної влади, органів міс-
цевого самоврядування, державних 
підприємств, установ і організацій. 

Попередньо до Офісу реформ 
надійшла інформація: на терито-
рії району населені пункти готові 
об’єднуватися навколо 7 адмінцен-
трів: Горохова, Берестечка, Шклиня, 
Мирного, Сенкевичівки, Мар’янівки 
та Підбереззя. І на початку зустрічі 
представники громад наполягали 
саме на такій схемі. Але після дис-
кусій, аргументованих виступів 
фахівців та фінансистів урешті по-
годилися: укрупнення дає ширші 
можливості для розвитку як громад 
загалом, так і кожного села зокрема. 

Валентин Малиновський, ко-
трий ґрунтовно аналізував ситу-
ацію ще у 2005 році, зазначав: на 
території Горохівщини варто ство-
рити 3–4 громади. Тоді вони будуть 
справді спроможними. 

Не менш переконливі аргументи, 
які чітко окреслені у Методиці, на-
зивали експерти Офісу реформ. Тор-
кнулися також питання поділу сіль-
рад (коли села, що нині належать до 
однієї сільської ради, об’єднуються 
з різними адмінцентрами) та мож-
ливості об’єднання, яке виходить 

за межі області. Олег Герасимчук та 
Оксана Урбан наголошували: таке не 
допускається. 

Журавниківський сільський 
голова Віталій Сойко турбувався 
про долю школи, котру зводять у 
селі. Нині у їхній громаді, наголо-
шував Віталій Євгенович, 150 дітей 
шкільного віку, а новий заклад роз-
рахований на 250 школярів. То що ж 
чекатиме приміщення, чи не пере-
твориться воно у довгобуд або буде 
реконструйоване? 

З цього приводу всі фахівці ді-
йшли згоди: школу треба будувати і 
розвивати. Це однозначно. 

У підсумку всі погодились: якщо 
ми дійсно прагнемо покращувати 
своє життя, то у жодному разі не по-
винні мислити суб’єктивно і стави-
ти на перший план власні амбіції чи 
інтереси. Тож на Горохівщині тепер 
міркують, як правильніше та вигід-
ніше об’єднати їхні громади. Адже 
у тому, що це вкрай потрібно у їхніх 
умовах, люди переконані однознач-
но. 

Конституційний Суд України 
26 травня прийняв рішення, 

з якого випливає, що працівни-
ки служби ДАІ не можуть стя-
гувати з водіїв штрафи на місці 
порушення. 

Суд звернув увагу на те, що 
порушення Правил дорожнього 
руху не є адміністративними. 
Відповідне подання до суду на-
дала уповноважена Верховної 
Ради з прав людини Валерія Лут-
ковська. 

«Перелік адміністративних 
правопорушень, за які адміні-
стративні стягнення наклада-
ються на місці їх вчинення, є 
вичерпним і може бути змінений 
тільки законом», — повідомля-
ється у рішенні КС. Окрім того, 
КС представив повний перелік 
адміністративних порушень, ви-
значений Кодексом про адміні-
стративні правопорушення, під-
кресливши, що він є вичерпним. 

«За всіма іншими випадками 
написано «розгляд справи за міс-
цем вчинення». Тобто посадова 
особа в такому разі має скласти 
протокол, опитати свідків, отри-
мати пояснення від особи, яку 
притягують до відповідальності, 
та здійснити низку інших про-
цедурних дій, встановлених Ко-
дексом про адміністративні пра-
вопорушення. Й уже складений 
протокол відправити у відповід-
ний орган, по-простому будемо 
говорити — в РВВС», — пояснив 
суддя-доповідач у цій справі Ві-
ктор Шишкін. 

Словосполучення «за місцем 
його вчинення» КС пояснив як 
адміністративно-територіальну 
одиницю, на яку поширюється 
юрисдикція відповідного органу. 

Під час сесії Луцькради дирек-
тор КП «АвтоПаркСервіс» 

Олександр Мартинюк поінфор-
мував депутатів, що є концепція 
з упорядкування історико-куль-
турної частини обласного цен-
тру, повідомили у відділі інфор-
маційної роботи міської ради. 

За його словами, планують, 
що до кінця липня відбудеться 
конкурс і в Старому місті наве-
дуть лад. «Хочемо біля Старого 
ринку обладнати 15  паркуваль-
них майданчиків», — зазначив 
Олександр Мартинюк. 

Міський голова Микола Ро-
манюк зауважив, що цю пробле-
му потрібно вирішувати нагаль-
но. Адже платні парковки — це 
додаткові кошти до бюджету міс-
та. 

Обранці громади підтрима-
ли відповідний проект рішення.  

Депутати Луцької міської ради під 
час останньої сесії більше години 
витратили на те, щоб затвердити 
порядок денний. Адже у холі зібра-
лося чимало лучан, які чекали від 
обранців вирішення своїх нагаль-
них проблем. Тому було вирішено 
спочатку розглянути питання, які 
стосуються саме тих громадян, які 
завітали на засідання. 

А прийшли сюди мешканці ба-
гатоповерхівки, що на проспекті 
Соборності, 24, вимагаючи знести 
незаконне будівництво. Адже під ві-
кнами їхнього будинку вже близько 
трьох років триває зведення прибу-
дови під офіс. Забудовниця Наталія 
Кушнір почала без укріплювальних 
робіт під цією прибудовою та бага-
топоверхівкою рити котлован. 

— Дане будівництво здійснюєть-
ся без жодних документів та дозво-
лів, — стверджує мешканка цього 
будинку Людмила Баннікова. — До 
того ж нещодавно забудовник поча-
ла переносити кабель. У нас тріщать 
стіни, підмиває фундамент. 

Мешканці налякані такою ситуа-
цією та переймаються за своє житло, 
оскільки такі роботи можуть спро-
вокувати обрушення. 

Депутат Василь Гриб підготував 
проект рішення щодо вирішення 
ситуації. Зокрема, в тексті рішення 
йдеться про те, аби створити спеці-
альну комісію, яка оперативно ви-
вчила б дане питання. 

Депутат розповів, що три роки 
тому до нього надійшла заява від 
жителів будинку на просп. Собор-
ності, 24 про самовільну прибудо-
ву до квартири № 40. Контролюючі 
органи спочатку не могли знайти 
забудовника, а потім — відповід-
ні документи. Сама ж забудовниця 
Наталія Кушнір стверджувала, що 
хотіла зробити сходинки до своєї 
квартири. 

— І раптом вона за кілька днів 
побудувала курячу будку на метале-
вих ніжках, почали рити котлован, 
— розповів Василь Гриб. — У ре-
зультаті в будинку тріщить підвал, у 
стіні пробили дірку. Кушнір сказала, 
що так вона переносить кабелі. Від 
мешканців будинку підприємниця 
ховається. Із лютого люди протесту-
ють проти такої забудови, адже пе-
реживають, щоби їхній будинок не 
зруйнувався. 

Мешканці наполягали на опера-
тивному знесенні незаконної забудо-
ви. Конструктивні пропозиції щодо 
правового вирішення цього питання 

озвучив начальник юридичного від-
ділу міськради Олександр Рачков. 
Він запропонував звернутися з від-
повідним позовом до суду та місь-
кого відділу міліції, аби справа була 
включена до єдиного реєстру як 
злочин. Обранці громади його під-
тримали, а також за пропозицією 
депутата Євгена Ткачука вирішили 
знести прибудову до житлового бу-
динку № 24 на просп. Соборності. 
Крім того, доручили новоствореній 
комісії негайно провести обстежен-
ня технічного стану конструкцій ба-
гатоповерхівки та перевірити право-
мірність проведення реконструкції 
квартири № 40 житлового будинку 
№ 24 на просп. Соборності. 

Під час сесії йшлося ще про 
кілька незаконних будівництв. Так, 
прийшли мешканці будинків на ву-
лиці Стрілецькій. У дворі будинків 
№ 27, 29, 21 і 23 розпочалася забу-
дова. 13 травня 2015 року відбули-
ся збори жителів будинків. Тоді на 
місце, як повідав депутат міськради 
Рустам Дячук, виїжджали заступ-
ник міського голови Лариса Соколо-
вська, представники департаменту 
ЖКГ, замовник і генпідрядник. Лу-
чан обурює те, що заїзд до будинку 
планують влаштувати через їхній 
двір. Окрім того, як розповіла пред-
ставниця мешканців будинку на 
Стрілецькій, 27 Юлія Вусенко, бу-
динки № 27, 29 на цій вулиці збудо-
вані вже 40 років тому, а будівлі за 
адресою Стрілецька, 21 і 23 — но-

вобудови. Лучанам обіцяли: після 
того, як згадані новобудови здадуть 
в експлуатацію, виконають роботи з 
благоустрою і облаштують дитячий 

майданчик. Натомість на місці май-
бутнього дитячого майданчика ви-
ріс паркан і з’ясувалося, що там буде 
шестиповерхівка. 

— Ми просимо призупинити 
будівництво, щоб з’ясувати, чи ви-
конані всі будівельні норми, — за-
уважила Юлія Вусенко. 

Заступник міського голови Лари-
са Соколовська повідомила, що всі 
документи на будівництво — в по-
рядку. Щодо дитячого майданчика, 
то поруч є чимала ділянка, де можна 
його облаштувати. Тому вона запро-
понувала лучанам створити ОСББ і 
розпочати оформлення землі. 

Як повідомив депутат Олек-
сандр Семенюк, до нього зверну-
лися громадяни, які презентують 
ОСББ «Вікторія-Луцьк-1», що на 
проспекті Молоді, 10. Йшлося про 
незаконне будівництво об’єкта під-
приємця Мальцевої. 

Група мешканців будинку була 
присутня під час пленарного засі-
дання. Так, очільник ОСББ зазна-
чив, що у вказаній багатоповерхівці 
проживає до 1,5 тисячі осіб у квар-
тирах площею 20–30 квадратних 
метрів. Тож на одного мешканця не 
припадає навіть по «квадрату» при-
будинкової території. Разом із тим 
міськрада раніше надала вказаному 
підприємцю земельну ділянку пло-
щею 10 сотих. Наразі там за два ме-
три від дитячого майданчика триває 
будівництво, тож над головами дітей 
працює стріла крана, що підіймає 
будматеріали. 

Секретар міськради Сергій Гри-
горенко запропонував юридичному 
управлінню та управлінню земель-
них ресурсів посприяти відведенню 
земельної ділянки для ОСББ, а та-
кож зупинити будівництво. 

Депутати, вислухавши ситуацію, 
озвучили низку пропозицій. Так, 
Олександр Плісецький зауважив: 

— Перший фактор, що збурює 
людей, — законності чи незаконнос-
ті цих забудов. Ми повинні зробити 
все для того, щоб у нас незаконно 
ніхто нічого не будував. Але є дру-
гий фактор, про який мало говори-
мо, — мені видається, що громада 
повинна знати завчасно, що буду-
ється у їхньому дворі. У мене про-
позиція розробити механізм, про-
цедуру інформування населення, 
яке живе в навколишніх будинках, 
про те, що є забудовник і хоче звести 
якусь будівлю чи тимчасову споруду 
на прибудинковій території. 

В результаті депутати вирішили, 
що тимчасову контрольну комісію 
таки створять. Вона до 10 червня по-
винна обстежити не тільки будинок 
на Соборності, 24, але й інші скан-
дальні будівництва на просп. Моло-
ді, 10, вул. Стрілецькій, 27, Захарова 
та Волі, 44. До комісії увійдуть і меш-
канці цих будинків. 

Олена СТЕПАНЧЕНКО 

Луцька міськрада вирішила навести 
лад із незаконними забудовами 

Правоохоронці повинні 
складати протокол, а не 
стягувати штраф 

Громада повинна знати 
завчасно, що будується 
у їхньому дворі. Потріб-
но розробити механізм, 
процедуру інформування 
населення, яке живе в на-
вколишніх будинках, про 
те, що є забудовник і хоче 
звести якусь будівлю чи 
тимчасову споруду на при-
будинковій території


