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Події
ЗАКОНОДАВСТВО 

ЦІКАВІ ЦИФРИ  

БЕЗ ПОЯСНЕНЬ 

ДОЧЕКАЛИСЯ! 

Протягом року можуть закрити 
всі аптечні кіоски

Даішники на штрафах «заробили» 
майже 666 мільйонів гривень

Податківці закупили через тендер 
бензин по 12,2 гривні за літр

У «Зеленому господарстві» уже 
немає заборгованості з зарплати

Через нові правила торгівлі мед-
препаратами практично усі 

аптечні кіоски України можуть 
протягом року припинити свою 
діяльність.

З початку року реалізовувати 
ліки, що відпускаються за рецеп-
том, можна лише в аптечних пунк-
тах, кіоскам продавати цей вид 
товару заборонено. Крім того, за 
новими правилами кіоск повинен 
займати площу не менше 20 кв. м, 
мати комунікації, щоб продавець 
міг як мінімум руки вимити, і тор-
говий зал не менше восьми ква-
дратних метрів (у сільській місце-
вості — шість метрів).

Але, попри заборону, на сьо-
годні кіоски працюють і продають 
рецептурні медпрепарати, зазна-

чили в Державній службі з лікар-
ських засобів. Причиною є те, що 
впіймати продавця за руку майже 
нереально, оскільки про перевірку 
необхідно попереджати за 10 днів. 
Зазвичай цього часу власникам кі-
осків вистачає, щоб заховати усе 
заборонене.

Наразі в Україні діє понад 13,1 
тисячі аптек і майже 3,6 тисячі кі-
осків. Нагадаємо, 29 грудня набув 
чинності наказ МОЗ, яким забо-
роняється продаж медпрепаратів 
через Інтернет. Раніше, 20 грудня, 
Рада заборонила рекламу лікар-
ських засобів, застосування та від-
пуск яких дозволяється тільки за 
рецептом лікаря, а також тих, які 
внесені до переліку заборонених 
до рекламування.

З січня по листопад 2011 року 
даішники оштрафували водіїв-

порушників на суму понад 665 
мільйонів гривень. Як інформує 
ТСН, інспектори запевняють, що 
найбільше порушують у столиці.

За 11 місяців 2011 року в Киє-
ві було виписано штрафів на 55,3 
мільйона. Щодо областей, то най-
більшим «штрафником» стала 
Дніпропетровська, де автолюбите-
лі «наїздили» штрафів на суму 54 
млн. грн. Друге місце посіла До-

неччина — 46,9 млн. грн., замикає 
трійку Одещина — 39,3 млн. грн.

Найменше порушують правила 
у Закарпатській області. Загальна 
сума штрафів за порушення ПДР 
склала 8,2 млн. грн. Далі йдуть 
Сумська область — 12,5 млн. грн., 
Рівненська — 13,8 млн. грн. 

Якщо говорити про боржників 
зі сплати штрафів, то тут лідирує 
Харківська область, де оплачено 
21,64 млн. грн. із 31,75 млн. грн.

Нагадаємо, нещодавно у Вер-
ховній Раді був зареєстрований 
законопроект, яким пропонується 
уніфікувати штрафи за порушення 
правил дорожнього руху. Плану-
ється прибрати так звані «вилки», 
коли за одне й те ж порушення 
можна накласти як максимальний 
штраф, так і мінімальний. Депута-
ти пропонують залишити лише мі-
німальні санкції. На їхню думку, це 
дозволить знизити рівень корупції 
у ДАІ.

16 січня державне підприємство 
«Інформаційно-видавничий 

центр ДПА України» за результа-
тами тендера уклало угоду з ТОВ 
«Преміум-Оіл» на постачання бен-
зину на загальну суму 725 тисяч 
гривень. Про це повідомляється в 
«Віснику державних закупівель», 
пишуть «Наші гроші».

Придбано 40 тисяч літрів бен-
зину А-95 по 12,2 грн./л і 20 ти-
сяч літрів бензину А-92 по 11,85 

грн./л.
Згідно з протоколом роз-

криття пропозицій, окрім фірми-
переможця, у тендері брала участь 
лише одна компанія — ТОВ «Карт-
Ойл ЛТД». 

Вона пропонувала бензин А-95 
по 10,85 грн./л і бензин А-92 по 
10,5 грн./л, що близько до ринко-
вих цін на паливо. Проте податків-
ці без пояснення причин обрали 
більш дорогу пропозицію.

Чиновницькі ігри спричинили  

У Горохівському районі, крім пося-
гань місцевої влади на орендовані 
землі сільгосппризначення, визрів 
новий скандал, у якому теж задіяні 
горохівські чини. Цього разу — на-
вколо оренди ставків у селі Старо-
став. Горохівчанин Олег Поліщук 
добрий десяток років воює з контр-
олюючими службами як району, так 
і області, доводячи їм своє законне 
право оренди ставка. За цей час 
він уже встиг укласти три договори 
оренди, кожного разу по-новому 
оформляючи усі необхідні доку-
менти. До всього ж із 50 гектарів 
водойми у його розпорядженні 
залишилося трохи більше дев’яти. 
А все завдяки гарним старанням 
конкурента Сергія Балабуха, який 
уже на сьогодні лише в цій частині 
Горохівщини має в оренді 93 га 
водойм. Вочевидь, для повного 
щастя йому бракує цих дев’яти 
гектарів водного плеса. Дивно себе 
у цій ситуації поводять контролюю-
чі служби: екологи, рибінспектори 
та земельники, які при найменшій 
нагоді ставлять палки в колеса 
орендарю Поліщуку. 

Почалася ця історія ще у 1997 
році. Тоді молодий Олег разом із 
кількома товаришами взяли мальов-
ничий ставок в оренду. Підписали з 
Холонівською сільською радою до-
говір, який датується 27.02.97 р. У 
ньому йшлося, що водойма площею 
50 га надається в оренду терміном 
на 30 років. Як розповідає Олег Ва-
лентинович, повторне погодження 
права оренди з сільрадою та приве-
дення у відповідність документації 
відбулось у липні 2001 року. Контро-
люючі служби без усіляких відмовок 
надали позитивні висновки. У нада-
них Олегом Поліщуком документах 
читаємо, що Горохівський районний 
відділ земельних ресурсів за підпи-
сом начальника Олександра Юзвика 
погоджує надання ставка площею 
50 га на території Холонівської сіль-
ської ради для ведення рибного гос-
подарства. Висновок датований 3 
серпня 2001 року. Є погодження і від 
санітарно-епідеміологічної служби 
району, відділу містобудування та 
архітектури. Навіть обласне управ-
ління водних ресурсів не заперечу-
вало тоді щодо оренди ставу.

Одначе не минуло й півроку, як 
Холонівська сільська рада в особі то-
дішнього голови пані Брикайло, не 
маючи на це законних повноважень, 

оголосила конкурс на право оренди 
ставка в селі Старостав площею 50 
га. Згідно ж із законодавством, якщо 
водойми знаходяться на території 
сільради, але за межами населеного 
пункту, то будь-які рішення щодо 
них, зокрема стосовно виставлення 
на аукціон, приймає районна дер-
жавна адміністрація. Навіть якби 
сільська рада і мала такі повноважен-
ня, то переваги в отриманні права 
оренди надаються першоорендареві, 
тобто Олегу Поліщуку, але йому про 
конкурс, як він сам стверджує, не 
повідомили. Підозрюємо, що якраз 
тоді й «намалювався» славнозвісний 
лучанин Сергій Балабух. 

Як розповів Олег Поліщук, тоді 
Холонівський сільський голова по-
яснила йому, що, мовляв, приїхав 
районний земельник Олександр Юз-
вик і повідомив: законодавство змі-
нилося — і ставок треба виставити 
на конкурс. 

Про особу пана Юзвика багато 
говорити не треба. Він уже зареко-
мендував себе як «великий земель-
ник» і добряче підмочив репутацію 
у справі з землями сіл Угринів і Мих-
лин, які районна влада всіляко на-
магалася відібрати у господарника 
Андрія Турака та виставити на аук-
ціон. Не полінуємося нагадати сло-
ва заступника губернатора Віталія 
Карпюка, який назвав Олександра 
Юзвика «першим посадовцем на ви-
літ». Чого чекаєте, Віталію Володи-
мировичу? Поки увесь Горохівський 
район розбазарять?

Слід згадати у цій справі й ни-
нішнього підлеглого пана Карпюка, 
начальника обласного управління 
АПР Юрія Горбенка. На початку 
2000-х він очолював Горохівську ра-
йонну адміністрацію, і саме з його 
згоди Сергію Балабуху в листопаді 

2004 року було надано дозвіл на ви-
готовлення проекту відводу ділянки 
водно-болотного фонду загальною 
площею 93,05 га (у тому числі 50 га 
ставка у селі Старостав). Таким чи-
ном, пан Горбенко, який згодом змі-
нив місце роботи, спрацювавши за 
принципом «після мене хоч потоп», 
запустив машину цькування орен-
даря Поліщука. Балабуху водойму  
надали в оренду на 20 років. Допра-
цювалися районні чини до парадок-
сальної ситуації: один ставок орен-
дують за двома договорами.

«Відомості» запитали у Юрія 
Горбенка, чим він керувався, даючи 
добро на оренду ставу пану Бала-
буху. Чиновник відповів: «Це гнила 
конфліктна ситуація, тоді я нічого 
не знав».

Попрощавшись із більш як 40 
га ставка й розуміючи, що поверну-
ти водне плесо у повному обсязі не 
вдасться, Олег Поліщук змирився та 
почав готувати документи на части-
ну водойми. Йшлося про якихось 
сім гектарів ставу з 50 фактично 
відібраних. Зібравши необхідні до-
кументи, орендар у 2003 році відніс 
їх до земельника Юзвика. За слова-
ми пана Поліщука, знаходячи тисячі 
відмовок, Юзвик протримав доку-
ментацію цілих два роки, а потім на 
офіційне звернення відреагував лис-
том від 05.05.2005 року, в якому на-
писав: «Матеріали, які необхідні для 
реєстрації договору оренди земель 
водно-болотного фонду... у земель-
ний відділ не надходили».

Пан Юзвик відмовився дава-
ти коментарі «Відомостям» з цього 
приводу, сказавши лише, що все це 
брехня.

В останні два роки війна за ста-
вок іще більше загострилася. Воче-
видь, давня справа добряче допекла 
Балабуху, а ще більше — районному 
екологу Сергію Чернецю та земель-
нику Олександру Юзвику. Олег По-
ліщук навіть розповів «Відомостям» 
про не зовсім адекватну поведінку 
цих посадовців, коли в лютому 2009 
року вони вдвох на чолі з представ-
ником природоохоронної прокура-
тури прийшли до Поліщука додому, 
зобов’язали їхати з ними для про-
ведення перевірки у кабінеті Чер-
неця, збираючись «довести справу 
до кінця». Коли ж пан Олег почав 
вимагати, аби йому показали доку-
мент, згідно з яким його викликали, 
компанія посадовців роздрукувала 
йому направлення на проведення 
перевірки природоохоронного за-
конодавства заднім числом. Один із 
них навіть зіронізував: «Скільки вам 
іще таких направлень треба?».

Пан Чернець на запитання жур-
наліста, чи справді був такий випа-
док, відповів, що вже й не пам’ятає.

— Актів, перевірок було вже 
стільки, що всього й не пригадати. 
Орендар Поліщук щось собі фанта-
зує. Але навіть сьогодні у нього не-
має всіх документів на ставок. Можу 
сказати, що поки орендар не мати-
ме дозволу з проектом гранично-
допустимих скидів, я за ним ходити-
му ще сотню разів. А взагалі, на мою 
думку, ставок краще забрати в обох і 
по-новому виставити на конкурс, — 
наголосив Сергій Чернець.

Не гаяв часу, аби остаточно «до-

У Луганській області 
добуватимуть золото
Компанії Lugansk Gold Ltd і «Донецький кряж» мають 
намір у 2012 році побудувати фабрику з переробки 
золотосульфідної руди з Бобриківського родовища 
в Луганській області. Про це повідомив представник 
Луганської ОДА, повідомляє «Левий берег». За його 
даними, фабрика планує переробляти до 500 тис. тонн 
золотоносної руди в рік і одержувати до двох тонн 
золота. Проект із видобутку золота розрахований на 
10-15 років. Його реалізація потребуватиме 50 млн. до-
ларів. Інвестором проекту є громадянин Австралії. 

В Україні може з’явитися 
«земельна міліція»
Верховній Раді запропонували створити новий контр-
олюючий орган, який стежитиме за дотриманням 
правил землекористування і збереженням родючості 
ґрунтів, — Державну службу охорони ґрунтів. Як пише 
«Дело», метою служби стане забезпечення державно-
го контролю і стимулювання раціонального викорис-
тання землі. Серед основних завдань держоргану — 
формування та реалізація державних і регіональних 
програм збереження родючості ґрунтів, оцінка їх якос-
ті, контроль діяльності землекористувачів.

2-3
стільки мільярдів гривень 
можуть недоодержати цього 
року українські фермери через 
значні залишки зерна. Про це 
повідомив президент Україн-
ської аграрної конфедерації 
Леонід Козаченко.

Ні від кого не ховаючись, підлеглі пана Балабуха сушать рибальські сітки

Як повідомив під час засідан-
ня виконкому Луцької міської 

ради директор комунального під-
приємства «Зелене господарство» 
Володимир Мирка, заборгованість 
із заробітної плати, яка тут була, а 
це 400,6 тисячі гривень, остаточно 
виплачена ще у жовтні минулого 
року. Тож у II кварталі КП спрацю-
вало вже з прибутком у 242,6 тися-
чі. Проте, щоб погасити всі борги, 
за словами директора, потрібно 
хоча б з такими показниками, як 
сьогодні, працювати ще два роки.

Наразі на балансі підприємства 
є 24 одиниці автотранспортних 
засобів і 34 одиниці спецтехніки. 
Колектив налічує 59 осіб. Серед 
основних пропозицій щодо покра-
щення діяльності «Зеленого гос-

подарства» Володимир Васильо-
вич назвав закупівлю нових видів 
спецтехніки. На це міський голова 
відповів, що у підприємства її і так 
є удосталь. Одначе директор заува-
жив, що вона не витримує більше 
одного сезону. Микола Романюк 
же порадив уважніше ставитися 
до оснащення, ремонтувати й до-
глядати його.

Були зауваження до роботи 
«Зеленого господарства» і в керу-
ючого справами виконкому Юрія 
Вербича. Він повідомив, що це 
одне з найгірших підприємств, де 
не наведено лад із діловодством — 
не впорядковано особові справи 
працівників, немає обліку звер-
нень громадян, архіву документів.

Людмила ШИШКО

Через перекриті шлюзи Олег Поліщук  втратив близько чотирьох тонн риби

Горохівські владці вкотре не можуть навести лад із орендою


