
Нерухомість

Продам

  Однокімн.кв., м.Ківерці, вул.За-
лізнична, заг.пл.21 кв.м, усі вигоди, 
ремонт. (050) 8851110

  Продам. Трикімн.кв., просп.
Відродження, 75 кв.м, поблизу 
дитячої лікарні, 1/9-пов. цегл. буд., 
євроремонт, нові вбудовані меблі, 
можливість добудови, 1380000грн. 
(099) 7345023

  Боремель, Демидівського р-ну, 
Рівненської обл., будинок з усіма 
зручностями. (096) 3610512; (095) 
0647554

  25км від Луцька, будинок не-
великий, придатний до проживання, 
є газ, вода, господарські споруди, 
земельна ділянка 0.50га, асфальто-
ваний доїзд. (095) 8587995

  Боратин, 2км від Луцька, будинок 
новий, сучасний, цегляний півтора-
поверховий, 5 кімнат 130/100/24 
кв.м, камін-грубка, електроопа-
лення, газ на вулиці, центральне 
водопостачання, ділянка 7 соток, 
Інтернет, асфальтований доїзд, ого-
рожа. (050) 3785562, власник

  Скірче Горохівського р-ну, 35км 
від Луцька, будинок 47 кв.м + з/д 
0.75га, є усі надвірні споруди: літня 
кухня, хлів, льох, криниця, до будин-
ку підведений газ. (050) 2640818

  Піддубці, земельну ділянку 0.18га, 
приватизовану, асфальт, центр села, 
комунікації, поруч школа, садок. 
Недорого. (099) 3170734

  Покащів, Ківерцівського р-ну, 
будинок цегляний, у хорошому 
стані, надвірні споруди, газ, вода, 
земельна ділянка 0.60га, садок, ас-
фальтований доїзд. (050) 5913678; 
(050) 9693688

  26км від Луцька, будинок цегля-
ний, півтораповерховий, 13х11м, 
усі вигоди, котли на газ та тверде 
паливо, літня кухня сарай, підвал, 
сад, город біля хати, асфальтований 
доїзд. Можливий обмін на квартиру, 
розгляну різні варіанти. (097) 
2290300; (066) 6942533

  Продам. 7км від Луцька, прива-
тизований цегляний будинок, є газ, 
вода, 0.37га приватизований город. 
(096) 4152652

  Копачівка, будинок біля лісу, 14км 
від Луцька, Ковельський напрямок, 
недорого. (067) 7630180

  ЛУЦЬК, ЧАСТИНУ БУДИНКУ В 
ЦЕНТРІ МІСТА ВУЛ.КОПЕРНІКА, 
РЕМОНТ, АВТОНОМНЕ ОПАЛЕН-
НЯ, НОВИЙ С/В, ЛІЧИЛЬНИКИ 
ВОДИ, ГАЗУ, СВІТЛА. МОЖ-
ЛИВІСТЬ ДОБУДОВИ. (066) 
6184057; (093) 7538744

  Продам. 10км від Ковеля, будинок 
незавершений, 8х10м, є світло, газ, 
вода, земельна ділянка 0.50га, при-
ватизована. (050) 8689248

  Продам. Воротнів, земельну 
ділянку 0.24га, під забудову, ціна за 
домовленістю. Терміново. (095) 
5599910 

  Продам. Гараж  кооп. «Автомо-
біліст-5», вул.Електроапаратна 2-а, 
300м від гот. «Лучеськ», заг.пл.20.3 
кв.м, 6х3.6м, проведений капремонт, 
підвал на весь гараж, приватизова-
ний, всі документи, ціна за домовле-
ністю. (096) 0963182

  Великий Омеляник, р-н Лисенка, 
земельну ділянку 0.20га, від влас-
ника, під забудову. (050) 7007220, 
Сергій

Здам

  Здам кімнату для двох дівчат, 
можна заочниць, поблизу готелю 
«Лучеськ». (050) 1516708

  Здам двокімн.кв., центр Луцька, 
вул.Винниченка. (067) 3324304

  Здаю окреме житло в приват-
ному секторі, р-н Дубнівської, для 
одинокої людини, можливо на час 
відрядження. (096) 3353559

  Здам. В оренду приміщення під 
склад м.Луцьк, 40, 50 та 80 кв.м. 
(099) 2686484

  Здаю квартири подобово, є 
мангал, бесідка, автостоянка, звітні 
документи, р-н Теремно. (050) 
2350880

Послуги

Супутникове телебачення. Про-
даж, гарантія, сервісне обслугову-
вання. КОНДИЦІОНЕРИ - продаж, 

монтаж. (0332) 285556; (066) 
1980828

Ремонт пральних машин-
автоматів: «Сіменс», «Бош», 

«Індезіт», «Арістон», «Кайзер», 
«Ханса», «Ардо», LG, «Самсунг», 
«Занусі», «Електролюкс», AEG та 
ін. на дому, гарантія. Продаж за-
пчастин. (099) 0273489; (095) 

3507374; (068) 0747490

Усунення засмічень, видалення 
жиру, бруду та нальоту. Гарантія 

якості. (050) 7360805; (096) 
4996132

Автомото

ЗІЛ-ММ 4502 в хорошому стані, 
6,0 бензин, л. 5т., документи в 
порядку, Ковельська реєстра-
ція, 1985, 130500 км пробігу, 
остання реєстрація 28.01.14, 
на гарному ходу. 50 000 грн. 

(066) 6091526

  Продам. МТЗ-80 запчастини; БДТ-
3, культиватор причіпний ПС-4.2, 
стрілчатий; кабіна ЗІЛ-131; стартери 
до МАЗ, КамАЗ, камери 280х508. 
(099) 7359139 

  ГАЗ-3110 2000р. (050) 7007220, 
Сергій

  Продам. Москвич, у хорошому 
стані, Волинська обл. Локачинський 
р-н. (097) 3259805

Будівництво

  Послуги «бобкетом», розгорта-
ємо щебінь, навантажуємо землю, 
розвантажуємо цеглу, піноблоки, 
бруківку. Земельні роботи гусенич-
ним та колісним «бобкетом». По-
слуги евакуатором, буром. (050) 
8483994

Продам. Відсів, жом, щебінь, 
бутовий камінь, пісок, цемент, 

цеглу червону, білу; дрова, 
торфобрикет, торфокрихту, 
чорнозем, землю на вимо-

щування. Вивіз будівельного 
сміття. (099) 7282934 

  ЗДАМ. В ОРЕНДУ БУДІВЕЛЬНЕ 
РИШТУВАННЯ. (098) 9871424; 
(098) 9871425

  Продам. Жом, відсів, щебінь, 
бутовий камінь, пісок, цемент, цеглу 
червону, білу; дрова, торфобрикет, 
торфокрихту, чорнозем, землю на 
вимощування. Вивіз будівельного 
сміття. (099) 7282934 

 ПРОДАМ. МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, 
ПРОФНАСТИЛ, ПОВНА КОМП-
ЛЕКТАЦІЯ ДАХУ. ЗАМІРИ ТА ДО-
СТАВКА. (098) 7768836

БЛОКИ БУДІВЕЛЬНІ (стінові, для 
огорожі, перестінні, «рваний 

камінь»), блок опалубочний, це-
глу «рваний камінь», бруківку, 
залізобетонні огорожі, бетонні 
каналізаційні люки, плитка для 
сходів, та інші бетонні вироби. 
КРЕДИТ. Постійно куплю піддо-
ни, 80х120см. (0332) 290078 

(Луцьк); (050) 3780078; (098) 
0800078

 ПРОДАМ. МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, 
МЕТАЛОПРОФІЛЬ «ARCELOR», 
ПОВНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ДАХУ. 
САЙДИНГ. (050) 7015157; (068) 
0274679

(096) 7458757

  Свердловини та їх обслугову-
вання, у Волинській обл. (050) 
5178751; (096) 4633888; (066) 
5726636

Бруківка вібропресована, сер-
тифікована - виготовлення та 

багаторічний досвід професій-
ного вкладання з вібротрам-

бовкою та «бобкатом». Низькі 
ціни, доставка. Цемент, щебінь, 

відсів. (099) 4937752; (093) 
7165575

  Продам. Щебінь різних фракцій, 
відсів, пісок, камінь бутовий, цеглу, 
піноблоки, газоблоки, блоки з 
цементу, клей, цемент, торф, чорно-
зем, землю на вимощування. (050) 
5299520; (096) 4296975 

 ПРОДАМ. Б/В ЦЕГЛУ БІЛУ, ЧЕР-
ВОНУ, БІЙ БЕТОНУ ТА ЦЕГЛИ НА 
ВИМОСТКУ, МЕТАЛ, КВАДРАТИ 
НА ВИГРІБНУ ЯМУ 3.3Х3.3Х1.2М, 
БЕТОННІ ЛОТКИ 0.8Х2Х6М. 
(066) 3003911

  Продам. Камінь бутовий, цеглу, 
піноблоки, газоблоки, блоки з 
цементу, клей, цемент, щебінь 
різних фракцій, відсів, пісок, торф, 
чорнозем, землю на вимощування. 
(096) 4296975; (050) 5299520

Цегла червона та біла, пісок, 
щебінь, відсів, керамзит, тор-

фобрикет, дрова, торфокрихта, 
чорнозем, грунт на вимостку. 

Вивіз будівельного сміття. 
(095) 5355663; (097) 7516430

 ПРОДАМ. ДРОВА ТВЕРДОЇ ПО-
РОДИ, ТОРФОБРИКЕТ, ТОРФО-
КРИХТУ, ЧОРНОЗЕМ, ЗЕМЛЮ НА 
ВИМОСТКУ, ГНІЙ, ПІСОК, ЩЕБІНЬ. 
(095) 5355663; (097) 7516430

 ПРОДАМ. ПІСОК ДРІБНИЙ 
ТА КРУПНИЙ, ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ 
РІЗНИХ ФРАКЦІЙ, ЦЕГЛА БІЛА 
ТА ЧЕРВОНА, ГЛИНА, ТОРФО-
КРИХТУ, КЕРАМЗИТ, ЧОРНОЗЕМ, 
ДРОВА, ВУГІЛЛЯ, 1Т-35Т. ВИВІЗ 
СМІТТЯ. (097) 4145198; (050) 
6710467

 ПРОДАМ. ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ РІЗ-
НИХ ФРАКЦІЙ, ПІСОК ДРІБНИЙ 
ТА КРУПНИЙ, ЦЕГЛА БІЛА ТА 
ЧЕРВОНА, ГЛИНА, КЕРАМЗИТ, 
ЧОРНОЗЕМ, ТОРФОКРИХТУ, 
ДРОВА, ВУГІЛЛЯ, ВІД 1Т ДО 35Т. 
ВИВІЗ СМІТТЯ. (050) 1566665; 
(067) 3618487

  Продам. Пісок, щебінь, цеглу, бій 
цегли, бутовий камінь, відсів, глину, 
цемент, чорнозем, торфокрихту, 
торфобрикет, дрова, гній, жом, зем-
лю на вимостку. Доставка в мішках. 
Вивіз будівельного сміття. (050) 
6097986; (098) 9125884

 ПРОДАМ. ПІНОБЛОКИ 
20Х30Х60СМ, ХОРОШОЇ ЯКОСТІ, 
ЦЕМЕНТ, ПІНОПЛАСТ ПОЛЬЩА, 
МІНВАТА. ДОСТАВКА, РОЗВАН-
ТАЖЕННЯ. (063) 4777326; (050) 
6891579; (096) 9905080

Продам. Металеві водостоки, 
комплектація даху. Від ви-

робника. (097) 9413869; (095) 
7075945 

(0332) 262484; (095) 1489393; 
(067) 1489393

  Циклюю паркет та дошку від 
мережі 220В, шпаклюю, лакую, вкла-
даю, ламінат і плитку також; клею 
шпалери. Швидко, якісно, недорого. 
(099) 3259560; (093) 3478519; (096) 
6219746

 Шпаклюю стелі, стіни, відкоси, 
клею шпалери. (0332) 252391; 
(067) 1259857

  Циклювання, (шліфування) 
підлоги, плоскошліфувальною та 
барабанною машинами, вкладання 
паркету, дошки, ламінату; лакування 
та шпаклювання. (066) 1668415

  Свердловини на воду. Обслуго-
вування. Приямки, насоси, вода 
«під ключ». Якість гарантую. (095) 
5755705

  Свердловини на воду, вода «під 
ключ». Швидко та якісно. (096) 
3918453

Робота

Потрібні робітники на збір 
помідорів, огірків, грибів, пар-
ники, теплиці, м’ясний, рибний 
цех, ферми, будівельники, с/г 

робітники, догляд за садом, з/п 
висока, житло, харчування, ві-

зова підтримка надається, наяв-
ність закорд. паспорту. (066) 

7466549; (096) 4932837

  Візьму на роботу вантажника 
тюкувальника макулатури, мийника 
на автомийку. (063) 5993185

 НА РОБОТУ ПОТРІБЕН КУХАР 
(ГАРЯЧИЙ ПРОЦЕС) ТА БАРМЕН 
(ДОСВІД РОБОТИ, ЗНАННЯ КАСО-

ВОГО АПАРАТУ) ТАГРАФІК РОБО-
ТИ ПОЗМІННИЙ, СТАБІЛЬНА З/П. 
(066) 8888803; (066) 8704112

  Робота: м’ясокомбінати (різні 
спеціальності, з/п висока), збір 
малини, яблук, с/г роботи, парники, 
теплиці, водії кат.С. Е, будівельники 
різних спеціальностей терміново, 
з/п висока, наявність закордонного 
паспорту, візова підтримка. (050) 
7325315; (096) 8708768

  У ПЕКАРНЮ НА РОБОТУ ПО-
ТРІБНІ: МЕНЕДЖЕР, ВОДІЙ, ВАН-
ТАЖНИК. (0332) 230214; (050) 
1727726; (063) 2902510

  Візьму на роботу продавців, в 
продовольчий магазин Луцька, ро-
бота потижнева, з/п за домовленіс-
тю. (050) 9303138; (050) 6685688

 НА РОБОТУ В ПРОДУКТОВИЙ 
МАГАЗИН ПОТРІБНІ ПРОДАВЦІ. 
(050) 5166830

РОБОТА Фермерське госпо-
дарство с.Острожець (20км від 

Луцька) запрошує бажаючих на 
сільськогосподарські роботи по 
збиранню овочів, проживання 

та харчування безкоштовні. 
(067) 3611388; (099) 7366710; 

(066) 1723800

  ВІЗЬМУ НА РОБОТУ ЗВАРЮ-
ВАЛЬНИКА, АВТОСЛЮСАРЯ, 
ОХОРОНЦІВ ТА ВОДІЯ АВТОБУСА 
(МІЖНАРОДНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ) 
(066) 7994575; (068) 7835363

  На шиномонтаж потрібні праців-
ники, можливо без досвіду роботи. 
Адр: Луцьк, вул.Глушець, 60. (050) 
3781243

 ПОТРІБНІ ПРАЦІВНИКИ НА 
ПІДПРИЄМСТВО: СЛЮСАР-ЕЛЕК-
ТРИК, ОХОРОННИК ТА ІН. СПЕЦІ-
АЛЬНОСТІ. (066) 6184057; (093) 
7538744

  Візьму на роботу дизайнера 
для розробки дизайну корпусних 
меблів. (050) 2071082

 ДЕРЖАВНИЙ ЛІСГОСП ВІЗЬМЕ 
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ЛІСОРУБІВ 
ТА ТРАКТОРИСТІВ, ЗАРПЛАТА 
ВІД 4000ГРН, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЖИТЛОМ. (050) 9777604

  Потрібен майстер зі складання 
корпусних меблів, досвід роботи. 
(050) 7794910

  В НІЧНИЙ КЛУБ «ОПЕРА» 
ПОТРІБНІ КУХАРІ З ДОСВІДОМ 
РОБОТИ, ВИСОКА ЗАРПЛАТА, 
ХОРОШІ УМОВИ ПРАЦІ. (050) 
8315504

  Потрібен водій з власним мікро-
автобусом для виїздної торгівлі. 
Розгляну варіанти спільної оренди 
авто. (099) 3152272

Охоронна фірма візьме на 
постійну роботу охоронників 

та охоронниць, гнучкий графік 
роботи, можливість кар’єрного 
росту, вчасна виплата зарплати, 

з/п висока. (0332) 787966; 
(067) 3618859; (067) 3614727

  На постійну роботу в бар потрібні 
офіціанти. (050) 6756411

 ПІДПРИЄМСТВО ВІЗЬМЕ НА 
РОБОТУ ВОДІЯ-ЕКСПЕДИТОРА 
ЗІ СТАЖЕМ РОБОТИ НА ВАН-
ТАЖНИХ АВТОМОБІЛЯХ БІЛЬШЕ 
20ТОН, ПРАВА КАТ.Е, НАЯВНІСТЬ 
ЗАКОРДОННОГО ПАСПОРТУ 
ОБОВ’ЯЗКОВА. (0332) 724071; 
(093) 7954805; (050) 5047007

  Потрібен на роботу водій кат.С, на 
а/м «Мерседес-814», без спальника, 
у постійні відрядження за кордон, 
досвід роботи. (050) 3398350, 
9.00-18.00

Фермер

 ПРОДАМ. ТОРФОБРИКЕТ, ЖОМ 
З ДОСТАВКОЮ. (050) 6445959; 
(097) 1879050

 ПРОДАМ. САДЖАНЦІ ПЛОДО-
ВИХ ТА ДЕКОРАТИВНИХ РОСЛИН. 
ПОСАДКА ТА ФОРМУВАННЯ 
КРОНИ ПЛОДОВИХ ДЕРЕВ, ДЕ-
КОРАТИВНЕ ОФОРМЛЕННЯ ПРИ-
САДИБНИХ ДІЛЯНОК. (0332) 
716494, ПЕТРО ІВАНОВИЧ; (050) 
1304794; (099) 2747734

  Продам. Козу дійну. (098) 
9039510, Луцьк

  Продам. Корову молоду, добру, 
вік 3.5роки, після 2-х телят. (066) 
7431880

Різне

  Потрібні газові балони, (великі) 
для виготовлення буржуйок в зону 
АТО. (097) 0430005

  Продам. Дрова сухі, різних 
твердих порід. Можлива доставка. 
(050) 5441989

  Продам. Велосипед дорослий, ві-
тчизняного виробництва, недорого. 
(099) 6499937; (066) 4917547

  КУПЛЮ РАДІОДЕТАЛІ, МОЖ-
ЛИВО НА ПЛАТАХ, ОСЦИЛО-
ГРАФ, ЧАСТОТОМІР, ГЕНЕРАТОР 
СИГНАЛІВ. (050) 5424961; (098) 
9552205

  Втрачений договір дарування 
земельної ділянки, посвідчений 
приватним нотаріусом Луцького 
районного нотаріального округу 
Сушиком О. В. від 30.03.2007р., за 
р.№752, вважати недійсним.

  Втрачене свідоцтво про право 
власності на нерухоме майно серія 
ЯЯЯ№ 792869, від 15.12.2006р., 
видане на підставі рішення Луцької 
міської ради від 07.12.2006р., №633-
1, на квартиру за адр: Луцьк, вул.
Сухомлинського, буд.2, кв.15, на 
ім’я Цицик Павла Миколайовича, 
вважати недійсним.

«Держінформ’юст» оголошує 
про проведення електронних 

торгів з продажу предмету 
іпотеки: вбудоване приміщен-

ня заг.пл.103.3 кв.м, за адр: 
Волинська обл., Нововолинськ, 
5-ий Мікрорайон, буд.14. Дата 

торгів: 23.10.2015 09:00 год. 
Дод. інформація: https://torgi.

minjust.gov.ua; лот 100901.

27 серпня 2015р. в газеті «Ваша 
рекламна газета» від імені 

АТ СГ «ТАС» (приватне) було 
розміщено оголошення про 
втрату Стікера АІ№2089149, 

стікер вважати дійсним. А 
Стікер АІ№2089249 та поліси 

Зелена карта UA078 №10411616, 
№10420565, №10420569, 
№10420576, №10420867, 
№10420884, №10428251, 
№10643815, №10643817, 
№10836808, №10837157, 
№10837159, №11002926, 

№11002931-11002932, 
№11002935 АТ СГ «ТАС» (приват-

не) вважати втраченими.

Можливий самовивіз. АЕ№271264 
28.10.2013р. МЕРТУ. (095) 

5106889

  Дорого купуємо вторсировину 
(макулатура, стрейч-плівка, плівка 
ВТ, пластмаса). (0332) 285361; 
(063) 5993185; (095) 0377091

Купуємо стружку кольорових 
металів: мідь, алюміній, бронзу, 

латунь, свинець, н/ж; акумулятори, 
можливий демонтаж, самовивіз. 
Ліц. АВ №501444 від 24.11.09р.; 

АБ№580658 від 22.02.2011р.; Ліц 
АБ№58067722.02.2011р.МППУ 
(0332) 200221; (095) 4091285; 

(098) 5266032; (067) 6492168; (095) 
1264199 
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У вартість системи входить твердопаливний котел потужніс-

тю 15 кВт, циркуляційний насос, група безпеки котла, розши-

рювальний бак.  Гарантія на котел - 30 місяців.

ОПАЛЮВАЛЬНА
СИСТЕМА 
на твердому паливі
від 9980 грн*

* Вказана ціна за обладнання без врахування монтажних робіт та матеріалів 
для здійснення монтажу (труб, арматури, димоходу, кріплень та інших 
супутніх матеріалів). Вказана ціна є приблизною та може змінюватись.

Тел. (066) 609-15-26
www.ecoheattechnology.com
mail: info@ecoheattechnology.com
Адреса: м. Луцьк, вул. Романюка, 1

Можливість оформлення 
зеленого кредиту та відшко-

дування до 20% вартості 
котельного обладнання по 

державних програмах 
енергозбереження

Також у продажу є велика кількість додаткового обладнання 
для оптимізації та здешевлення процесів опалення

Прийом
 оголошень 

за телефоном 
(0332) 200-650
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Гройсман хоче підвищення 
зарплати депутатам
Голова Верховної Ради Володимир Гройсман 
висловився за підвищення зарплат депутатам 
та чиновникам. «Зарплати треба піднімати за 
умови підвищення відповідальності. Це питання 
стосується не тільки депутатів. Це стосується 
усієї державної служби», — додав він.
Також Володимир Борисович зазначив, що 
для того, аби на державну службу прийшли 
професіонали, треба «запропонувати їм 
належну зарплатню».

Чотирьох волинських Героїв посмертно 
нагороджено орденами

У Криму почалася продуктова 
паніка 
Блокада Кримського півострова привела до панічних 
настроїв в Криму та змусила жителів запасатися 
продуктами. Про це заявив народний депутат, член 
фракції «Блок Петра Порошенка» Сергій Куніцин у 
ефірі телеканалу 112.ua. «Ціни поповзли вгору. Люди 
вже купують по 15 кг борошна, по 10 кг цукру», — 
заявив Куніцин. За його словами, чим довше буде 
блокада Криму, тим буде гірше. Через місяць-другий 
почнуться шторми в Керченській протоці, тому 
поромна переправа зупиниться. 

Ціни на овочі з борщового 
набору зростуть

Чи звільнять з роботи суддю Ковтуненка?

«Здай кров заради життя»

Молоді сім’ї можуть скористатися пільговими кредитами на житло

Відповідно до Указу Президен-
та України від 22 вересня 2015 

року № 553 «Про відзначення дер-
жавними нагородами України» чо-
тирьох волинян, котрі загинули за-
хищаючи рідну землю від зазіхань 
сусіда-агресора, відзначено наго-
родами. Тож за мужність, самовід-
даність і високий професіоналізм, 
виявлені у захисті державного су-
веренітету та територіальної ціліс-
ності України, вірність військовій 
присязі Орденом «За мужність» ІІІ 
ступеня посмертно нагороджено 
сержанта Вадима Демчука, пра-

порщика Сергія Смірнова, солдата 
Василя Смолярчука, майора Олек-
сія Шепелюка.

Загалом же 109 волинських Ге-
роїв нагороджено орденами та ме-
далями. 

Крім того, голова облдержад-
міністрації Володимир Гунчик, 
офіційно звернувся до Президен-
та України Петра Порошенка з 
проханням максимально сприяти 
якомога швидшому визволенню з 
полону бойовиків земляка Сергія 
Дмитрука, котрий у руках ворога з 
листопада 2014 року.

Вища кваліфікаційна комісія 
суддів України (ВККСУ), схо-

же, почала довгоочікувану робо-
ту з очищення суддівської влади 
в Україні. Зокрема, днями комісія 
направила рекомендації до Ви-
щої ради юстиції щодо звільнення 
трьох суддів, серед яких і одіозний 
суддя Луцького міськрайонного 
суду Волинської області Віталій 
Ковтуненко. Нагадаю, він добре 
відомий волинянам тим, що пе-
реслідував «євромайданівців», 
провернув сумнівну «оборудку» з 
приватним будинком, з якого ви-
селив матір двох неповнолітніх 
дітей, незаконно оформив об’єкт 
нерухомості на свою тещу, а за-
раз живе в ньому сам. А ще, че-
рез ухвалення ним завідомо не-
правосудних рішень, українській 
банківській системі було завдано 
збитків на суму в кілька десят-
ків мільйонів гривень. Стосовно 
останнього епізоду біографії судді 
Ковтуненка було порушено кримі-
нальну справу. На засіданні Вищої 
кваліфікаційної комісії, що від-
булося 22 вересня 2015 року, роз-
глядали питання про притягнення 
Ковтуненка до дисциплінарної 
відповідальності, оскільки в його 
діях вбачалися ознаки порушення 
суддівської присяги.

У четвер, 24 вересня 2015 року, 
о 10-й годині відбулося чергове за-
сідання ВККСУ. На порядку ден-
ному розглядалося питання про 
відсторонення та продовження 
строку відсторонення від посади 
суддів у зв’язку з притягненням їх 
до кримінальної відповідальності. 
Цього разу йшлося про чотирьох 

служителів Феміди, серед яких 
знову знайомий нам суддя Луць-
кого міськрайонного суду Волин-
ської області Ковтуненко Віталій 
Володимирович. 

Але, на жаль, питання щодо 
судді Ковтуненка так і не було ви-
рішене того дня, натомість, його 
перенесли на 5 жовтня, оскільки 
сам Ковтуненко заявив, що не був 
належно проінформований про 
розгляд і його адвокат не встиг до-
братися до Києва. І хоча ця причи-
на не є підставою для відкладення 
розгляду питання, оскільки інфор-
мація була розміщена на офіційно-
му сайті ВККСУ (Вищої кваліфі-
каційної комісії суддів України) і 
не потребує дублювання та додат-
кового оповіщення зацікавлених 
сторін, було вирішено дати час 
адвокатові судді Квотуненка озна-
йомитися з матеріалами щодо його 
підзахисного.

Надалі питання Ковтуненка 
та інших служителів Феміди, ді-
яльність яких у правовій площині 
викликає сумніви, розглядатимуть 
у Вищій раді юстиції. Тож споді-
ваємося, що тут також проявлять 
принциповість, оперативність та 
неупередженість стосовно суддів, 
у чесну діяльність яких вже давно 
не вірить громадськість, а право-
охоронці мають у своєму розпо-
рядженні факти, які підтверджу-
ють незаконність їхніх дій. Однак 
для того, щоб звільнити суддю, 
потрібно, щоб таке рішення при-
йняв орган, який суддю призна-
чив, — Верховна Рада за поданням 
Конституційного органу — Вищої 
ради юстиції, а її рішення кожен 
служитель Феміди може оскаржи-
ти в суді.

Тож наразі є всі підстави під-
озрювати, що Ковтуненко зможе 
й надалі уникати відповідальнос-
ті. Нагадаємо, у Вищому адміні-
стративному суді України працює 
рідний брат дружини Віталія Ков-
туненка — Михайло Іванович Смо-
кович, який рішенням зборів від 25 
червня 2014 року призначений за-
ступником голови цього суду.

Ганна СТУЛЬСЬКА

Всеукраїнська молодіжна гро-
мадська організація «Серце до 

серця» спільно з Литовським на-
ціональним центром крові у ве-
ресні–грудні 2015 року проводять 
Міжнародний українсько-литов-
ський конкурс малюнків «Здай 
кров заради життя». Основні за-
вдання конкурсу — формування 
в дітей і молоді активної життєвої 
позиції, здорового способу життя, 
готовності брати участь у суспіль-
ному і культурному житті країни 
та міжнародних заходах, популя-
ризація ідеї добровільного без-
оплатного донорства крові в Укра-
їні та Литві, підвищення вагомості 
ідеї єдності дружніх країн в очах 
молодих учасників заради миру та 
майбутнього.

До участі в конкурсі запро-

шено учнів 5–11 класів загально-
освітніх, позашкільних, студентів 
1–5 курсів професійно-технічних, 
вищих навчальних закладів Укра-
їни та Литовської Республіки.

Підсумки фінального туру 
буде оголошено не пізніше 18 
грудня 2015 року. Відтак перемож-
ці матимуть можливість відвідати 
Литовську Республіку.

У 2015 році молоді сім’ї Волині мо-
жуть скористатися пільговими 

кредитами, які надають за рахунок 
власних коштів Державного фонду 
сприяння молодіжному житловому 

будівництву. До послуг волинян — 
пільгове довготермінове кредиту-
вання молодих сімей та одиноких 
молодих громадян на будівництво 
(реконструкцію) та придбання жит-
ла за рахунок статутного капіталу 
Держмолодьжитла.

Пільговий довготерміновий 
кредит на будівництво (реконструк-
цію) та придбання житла надається 
сім’ям, у яких вік чоловіка та дружи-
ни не перевищує 35 років включно, 
неповним сім’ям, у яких мати (бать-
ко) віком до 35 років включно мають 
неповнолітніх дітей, одиноким мо-
лодим громадянам віком до 35 років 
включно.

Пільгове кредитування надають 
на умовах перебування кандидата 
на обліку громадян, які потребують 
поліпшення житлових умов та під-
твердження ним своєї платоспро-
можності. Перший внесок — не мен-
ше 10% вартості будівництва, плата 
за користування кредитом — 17,1% 

річних. Платежі з погашення креди-
ту та відсотки за користування ним 
вносяться не рідше, ніж один раз у 
місяць, термін повернення — до 30 
років.

Розмір кредиту визначають, ви-
ходячи з норми — 21 м2 загальної 
площі житла на одного члена сім’ї та 
додатково 20 м2 на сім’ю. Розрахун-
кова вартість 1 м2 житла не повинна 
перевищувати опосередкованої вар-
тості його спорудження, що склала-
ся в регіоні відповідно до даних Мі-
ністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комуналь-
ного господарства України. У разі 
перевищення нормативної площі 
житла, встановленої кредитним до-
говором, кандидат сплачує вартість 
понаднормативної площі власними 
коштами. Для реєстрації необхідно 
написати заяву на отримання креди-
ту, заповнити анкету Позичальни-
ка та надати відповідні документи, 
необхідні для оформлення кредиту.

Зазвичай у період збору врожаю 
овочі дешевшають. Проте в ниніш-
ньому році ситуація змінилася — і 
ціни на борщовий набір поповзли 
вгору. Основною причиною цього 
вважають нетипову для нашого 
регіону посуху влітку, яка вплину-
ла на суттєве зменшення обсягів 
зібраного врожаю. Чи очікувати 
нам подальшого зростання цін і які 
овочі будуть у дефіциті, дізнавалися 
«Відомості». 

— Аномальна погода майже без 
опадів, яка була три останні місяці, 
призвела до того, що врожайність 
овочів, у тому числі й картоплі, 
зменшиться порівняно з минулим 
роком, — розповідає начальник 
департаменту агропромислового 
розвитку Волинської облдержад-
міністрації Юрій Горбенко. — Уже 
сьогодні бачимо дефіцит капусти. 
Однак для Волині овочів вистачить. 
Єдине, що ціни пішли вгору, осо-
бливо на капусту, моркву, буряки. 
Морква-буряки вартують більше 6 
грн за кг, капуста — по 9 грн. Як буде 
далі? Думаю, що ціни вже так стрім-
ко не зростатимуть. На сьогодні хоч 
картоплі й менше, ніж минулого 
року, але ціна на неї не є високою. 
Нині заготівельники дають за карто-
плю не більше 3 грн. Ми рекоменду-
вали керівникам районів, сільським 
територіальним громадам стриму-
вати реалізацію за такими низькими 
цінами, тому що для виробника ви-
гідно, щоб ціна була хоча б по 4 грн 
за кг. Тому будемо сподіватися, що 
вартість картоплі ще буде зростати.

— Отож тим селянам, хто її ще 
не продав, можна порадити не по-
спішати цього робити? — уточнює-
мо в Юрія Мефодійовича.

—Думаю, ще ціна складеться 4–5 
грн — вона була б обґрунтованою 
для населення, — пояснює він. — 
Загалом в області посіяно картоплі 
на 68 тисячах га, з яких у сільгосп-
підприємствах лише неповних 800, 
решта — у фермерських господар-
ствах та населення. Щодо врожаю 
картоплі, то на Волині було більше 
мільйона тонн, цього року зберуть в 
межах мільйона. Схоже спостеріга-
ється по всій Україні — вироблялося 
23 мільйони тонн, нинішнього року 
буде менше 20 мільйонів. 

Щодо врожаю цукрового буряку, 
то як повідомив Юрій Горбенко, він 
також буде гіршим, тому не виклю-
чається, що ціна на цукор зросте. 

Юрій Мефодійович зауважує, 
що на Волині лишається проблема з 
овочесховищами. Наразі їх є лише 40 
на 45 тисяч тонн овочів. Саме наяв-
ність овочесховищ дає можливість 
регулювати ціну. Адже селяни, які не 
мають де зберігати вирощене, зму-

шені його продавати в період збору. 
Ще в 2013-му діяла на рівні держави 
програма з відшкодування відсотків 
за кредитами на будівництво ово-
чесховищ, а також обласна програ-
ма з часткової компенсації вартості 
побудованих   овочесховищ. Через 
проблеми з коштами вже другий рік 
ці програми не працюють. 

Важливим моментом для ово-
чівників є налагодження ринку збу-
ту. На Волині вони свою продукцію 
можуть реалізовувати на ярмарках 
у районах і в Луцьку, а також заго-
тівельникам з інших регіонів. Дехто, 
як, наприклад, підприємство «Рать» 
Луцького району, мають контракти 
із бюджетними закладами — лікар-
нями, школами.

— Цього року вийшли на одну 
цікаву тему — ТзОВ «Західний Рі-
тейл». Фірма, яка виробничою діяль-
ністю з овочевої групи займається в 
Івано-Франківській області, готова 

на Волині вже цього року включити-
ся в закупівлю продукції, — розпо-
відає Юрій Мефодійович. 

Заступник голови Асоціації фер-
мерів Волинської області Руслан 
Хомич, який не один рік поспіль за-
ймається овочівництвом на терито-
рії Рожищенського району, підтвер-
джує, що врожай овочів поганий.

— Особливо на піску погорі-
ли капуста, морква, буряк, карто-
пля, — каже фермер. — Морква в 
діаметрі до двох см. Буряк, можли-
во, ще трохи підросте. Картоплі не 
спішимо копати, нехай набереться 
вологи, тоді вона смачніша та кра-
ще зберігається. Там, де впав дощ і 
було крапельне зрошування, врожай 
кращий. З Молдови до мене люди 
телефонували, які закупляють у нас 
овочі, казали, що в них також через 
кліматичні умови ситуація ката-
строфічна. З Херсона дзвонили — те 
ж саме. Спрогнозувати ціни на овочі 
важко, але, думаю, вони будуть се-
редніми. Бо якщо надто зростуть, то 
наші люди, 70% з яких живе реально 
за межею бідності, просто їх не ку-
пуватимуть. Адже купівельна спро-
можність громадян падає.  

Щодо планів на наступний рік, 
то у своєму господарстві Руслан 
Хомич обов’язково сіятиме зернові, 
адже зерном розплачується за орен-
ду паїв. Також акцент зробить на 
цукровому буряку. Однак минулого 
року мав з ним проблеми, адже, за 
словами фермера, кагати по тисячі 
тонн лежали на полі, бо цукрові за-
води не брали для переробки. Спо-
дівається, що цього року такого не 
буде. 

Людмила ШИШКО

З Молдови до мене люди 
телефонували, які заку-
пляють у нас овочі, каза-
ли, що в них також через 
кліматичні умови ситуація 
катастрофічна. З Херсона 
дзвонили — те ж саме. 
Спрогнозувати ціни на ово-
чі важко, але, думаю, вони 
будуть середніми. 


