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Ціни
Молода капуста – 14�15 грн за кг.
Огірки – 14�15 грн за кг.
Мандарини – 15�18 грн за кг.
Перець – 30�32 грн за кг.
Помідори – 28�30 грн за кг.
Виноград – 40�55 грн за кг.
Яблука – 5�10 грн за кг.

Борошно в/г – 4�6 грн за кг.
Рис – 9�25 грн за кг.
Цукор – 7�8 грн за кг.
Макарони – 5,5�8,5 грн за кг.
Гречка – 10�14 грн за кг.

Картопля – 1,5�2 грн за кг.
Капуста – 1,5 грн за кг.
Морква – 3 грн за кг.
Молоко – 5�6 грн за літр.
Сир твердий – 55�80 грн за кг.

Сметана – 20�30 грн за літр.
Масло – 50�70 грн за кг.
Яйця – 6�10 грн за 10 шт.
Олія – 11�15 грн за літр.
Цибуля – 2,5�3 грн за кг.

УЧОРА  НА  ЦЕНТРАЛЬНОМУ  РИНКУ  РІВНОГО  ОСНОВНІ  ПРОДУКТИ  ХАРЧУВАННЯ  КОШТУВАЛИ: Свинина:
м’якоть – 45�55 грн за кг,
ребра – 25�40 грн за кг,
сало – 10�20 грн за кг.
Яловичина:
м’якоть – 55�65 грн за кг,
ребра – 25�35 грн за кг.

З МІСЦЯ ПОДІЇ

СПІРНЕ ПИТАННЯ

Пікетом по сесії

Голови за партами
У Рівному знову сиділи за парта�
ми міські та селищні голови  –
члени регіонального відділення
Асоціації міст України. Вони по�
повнили знання із земельної ре�
форми та інших питань.

На черговому засіданні дорадчої
ради міські та селищні голови отрима"
ли вичерпну інформацію переважно із
земельного питання. Цікаво подала їм
усі можливості використання земель"
ної реформи для наповнення місце"
вих бюджетів начальник Головного
управління Держкомзему в Рівненській
області Світлана Богатирчук"Кривко.
Зокрема, вона розповіла про те, як іде
реорганізація галузі та які проблеми
виникають із цього приводу, яке фінан"
сування цього року передбачено з

державного бюджету. Сільські та се"
лищні голови отримали поради, як
максимально використати ті чи інші
моменти для наповнення місцевих
бюджетів тощо.

На інструментах і механізмах, які
можуть підвищити інвестиційний потен"
ціал міст, наголосив у своєму виступі
директор Рівненського регіонального
центру з інвестицій і розвитку Олек"
сандр Осовець. А начальник організа"
ційного відділу Рівнеради Людмила
Стригунова  ознайомила присутніх із
регламентацією роботи ради.

Сільські і селищні голови активно
спілкувались із секретарем Рівнеради
Андрієм Грещуком, обмінювалися дос"
відом роботи, знаходили відповіді на
запитання, які їх нині хвилюють.

Валентина ПОГОНСЬКА

Рівненська міська рада
щиро вітає

депутата міської ради

Олександра Петровича
НЕСТЕРУКА

з днем народження!

Зичимо вам невпинного руху
вперед, успішного здійснення всіх
планів та задумів. Бажаємо, щоб
підґрунтям щасливого життя та
плідної професійної діяльності
були міцне здоров’я, сповнене

любові та добре серце, натхненна
думка й щирі почуття.

обирають виконавців робіт ті громади Рівного,
які заручились бюджетною підтримкою
для вирішення проблем своїх будинків

(Початок на с.1)
– Крім того, – каже начальник управління еко"

номіки Микола Кирея, – переможці конкурсу по"
годилися з нашою вимогою накопичити до 1
травня ту суму, яка має становити 20 відсотків
вартості проекту і є внеском громади у проект.
Обов’язкова вимога підписання угоди між управ"
лінням економіки і громадою (це той етап, який є
наступним після відбору виконавців) – показати
виписку з рахунку, щоб ми бачили, що громада
свій внесок зробила. І це справедливо. Щоб от"
римати 80 відсотків вартості проекту з бюджету,
треба зібрати 20 відсотків у своєму будинку.
Люди тоді цінують зроблене, коли самі розкоше"
лились на нього.

Петро Вахнюк, начальник відділу підтримки про"
ектів ООН управління економіки міста, який побу"
вав практично у всіх громадах на процедурах відбо"
ру виконавців, зауважив, що всюди дотримано
умови процедури – відбір проводився не менш як із
трьох претендентів на виконання робіт. А подекуди
цих претендентів було по 4"6. Обирали, звичайно,
одного – того, хто запропонував найменшу вартість
виконання робіт. Щоб отримати замовлення, деякі
виконавці пішли на солідні знижки.

Наприклад, в ОСББ «Шухевича, 8», де замах"
нулись на заміну внутрішньобудинкових систем
водопостачання і водовідведення, розглянули
кошториси від трьох виконавців. Один оцінив свою
роботу в 306 тисяч, другий – у 243, а третій – у 246.
Правління ОСББ, розглянувши всі три коштори"
си, зупинилося на останньому, адже цей претен"
дент у підрядники запропонував більший обсяг
робіт. Він заклав у кошторис не лише ті роботи,
перелік яких йому надали замовники, а й власні
пропозиції.

Зокрема, фірма, окрім повної заміни системи
водопостачання і водовідведення, встановлення
вікон і дверей у підвальних приміщеннях, запро"
понувала встановити зворотні клапани на верхньо"
му технічному поверсі будинку, щоб при запуску
води в мережу після її відключення труби по всьо"
му будинку не тряслись і не плювалися повітрям.
«Звичайно, справа добра, ми вдячні за цю пропо"
зицію, – каже з цього приводу голова правління
ОСББ Людмила Солончук. – Але ж умова є умова
– треба обирати виконавця, який запропонував
нижчу ціну». Підрядник пішов назустріч пропо"
зиції громади і при тому ж обсязі робіт погодився
знизити їх вартість на три тисячі гривень. На
цьому вдарили по руках.

Усі залишилися задоволеними: будівельники
– бо отримали підряд, отже, матимуть фронт
робіт на літо і заробіток, а громада – бо отримала
того підрядника, якого хотіла. Людмила Солон"
чук та інші члени правління ОСББ «Шухевича, 8»
бачили, як гарно зробила ця фірма аналогічні
роботи в ЖБК «Маяк» на вулиці Білякова, чули
гарні відгуки про виконавців від тамтешньої го"
лови громади Іди Коржової, отож вони не купили
кота в мішку.

Що ж, гарна робота говорить сама за себе.
Голови ОСББ, які вже здійснили подібні проекти в
попередні роки, передають сумлінних виконавців з
рук у руки своїм колегам, котрі такі роботи щойно
починають.

А спеціалісти управління економіки всіх, хто
потрапив у муніципальну програму сталого роз"
витку, буквально ведуть за руку, вчать їх на семіна"
рах, щоденно консультують. Одне слово, всі учас"
ники цієї дієвої програми працюють із розумінням
того, що роблять спільну хорошу справу, результа"
ти якої 29 громад міста, які цього року обрані для
здійснення в них різноманітних проектів за кошти
міського бюджету, відчують дуже скоро – вже во"
сени.

Людмила МОШНЯГА

РОБОТА РОБИТЬСЯ

Не за гарні очі,
а за нижчі ціни

КОМПЕТЕНТНИЙ КОМЕНТАР
– Зведення будинку на ділянці між

вулицями Буковинською і Костромсь"
кою зашкодить лише власникам са"
мовільно збудованих гаражів, – ствер"
джує заступник начальника управ�
ління містобудування та архітекту�
ри Сергій Боліщук. – Дитячий май"
данчик тут ні до чого. Майже всю
ділянку, про яку йдеться, займають
самовільно збудовані металеві й бе"
тонні гаражі. От їхні власники і шука"
ють зачіпку, щоб не забирати їх звідти.
Мешканцям завжди було відомо, що
на детальному плані мікрорайону
Східний із самого початку запроекто"
ваний цей будинок. Його адреса –
Костромська, 11"в. Земельна ділянка
була виділена управлінню капіталь"
ного будівництва під комплексну за"
будову всього мікрорайону. Інвесто"
ри нарешті приступають до підготов"
чих робіт. Міська влада ж зобов’язала
їх збільшити площу благоустрою і збу"
дувати майданчики для дітей та для
відпочинку також із урахуванням по"
треб і мешканців усіх навколишніх бу"
динків. Це, до речі, буде останній бу"
динок мікрорайону, і з моменту його
зведення почнуться роботи з оста"
точного завершення інфраструктури
Східного. Лише тоді, після будівницт"
ва всіх комунікацій, доріг, тротуарів,
розбивки газонів, відпочинкових зон і
озеленення, місто зможе прийняти
мікрорайон в експлуатацію.

З півсотні представників від меш"
канців трьох багатоповерхівок з вулиць
Буковинської – №№ 14, 16, 18 і Кост"
ромської, 7 – зустріли рівненських депу"
татів і міського голову, які прямували до
сесійної зали, пікетом. Люди висловлю"
ють протест проти можливого зведення
в їхньому дворі нової споруди – семипо"
верхової (за проектом) «свічки» із ман"
сардою та офісним центром у цоколі.

– Наші діти не мають де гратися, на
п’ять навколишніх будинків – одна пісоч"
ниця! – не може стримати емоцій Люд"
мила Іванівна, пенсіонерка, мешканка
одного з будинків. – Я втомилася хви"
люватися, бо мої ону"
ки щодня лізуть гра"
тися через паркан у
двір сусіднього дитя"
чого садочка. Грома"
да мешканців готова
сама збудувати на цій
малесенькій діля"
ночці острівець відпо"
чинку з гойдалками і
футбольним полем.
Вважаю, влада по"
винна підтримати
таку ініціативу.

Міський голова
Володимир Хомко,

Мешканці чотирьох рівненських будинків на вулицях Буковинській і
Костромській хочуть бачити в своєму дворі дитячий і спортивний
майданчики, а не нову споруду з офісами.

вислухавши пікетувальників, запропо"
нував ініціативній групі піднятися до
сесійної зали й разом із депутатами
обговорити проблему. Розмова скла"
лася плідно: за рішенням ради була
створена тимчасова депутатська комі"
сія, до складу якої увійшли й представ"
ники громадськості. Очолив групу де"
путат Володимир Грудницький, обра"
ний від цього мажоритарного округу.

Тим часом пропозицію «свободівця»
Олександра Лащука влаштувати з цьо"
го приводу громадські слухання депу"
тати не підтримали.

Сергій СНІСАРЕНКО

КАЛЕНДАР

Рани все ще не загоєні
(Початок на с.1)

«Чи є сьогодні потреба
згадувати події 65"річної дав"
ності?» – запитають ті, хто,
на жаль, і досі до кінця не
зрозумів або й не хоче зро"
зуміти, у що були втягнуті
поляки й українці, хто зму"
сив їх заплатити за чужі ігри
дорогою ціною. На це учас"
ники вечора відповіли: по"
трібно повертатися до тих
сумних подій – за покаянням
і за прощенням. Потрібно
повертатися, щоб молоді ук"
раїнці зрозуміли: без цього
очищення та взаємного про"
щення не можна побудувати
демократичне суспільство.
Ніяким патріотизмом не ви"
правдати злочинні дії.

У залі були люди, чиїх ро"
дин торкнулося чорне крило
трагедії. Присутніх шокували
спогади очевидців тих страш"
них подій: «Люди аж за голови
бралися, бо ніколи не думали,
що може бути така різниця між
людьми через те, що хтось
хреститься три рази, а не раз,
що хтось говорить українсь"
кою, а не польською. Збіжжя
вже колосилося, а навколо
стояв великий розпач. Люди
рвали собі волосся з голови,
цілували пороги, вікна, двері.
Дали дві години на залишення
своїх домівок. Дозволено їм
було забрати тільки те, що
вміщалося на віз. Залишили
засіяні поля. Їхали понад тиж"
день телячими вагонами ра"

зом із коровами, свиньми.
Людям було невідомо, куди їх
везуть…»

На думку організатора ве"
чора, члена суспільно"куль"
турного товариства «Забуж"
жя» Петра Куделі, спогади
цих людей – це голос самої
історії. Виступ Антона Уріна,
депортованого з Холмщини
в 1944 році на Радянську Ук"
раїну, нікого не залишив бай"

дужим. Ведучі запросили до
слова й міського голову Во"
лодимира Хомка, чию роди"
ну теж було депортовано з
Холмщини. І хоча Володимир
Євгенович народився в Рівно"
му, він і донині пам’ятає роз"
повіді дідуся і сльози на очах
у своєї бабусі. Незважаючи
на час, на серці холмщаків і
досі ятрять незагоєні рани.

Мирослава ЖОВТАН

Виступ Антона Уріна
нікого не залишив байдужим.
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