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Нещодавно в Луцьку розгорнувся 
скандал навколо кафе «Буратіно», 
що на вулиці Винниченка, 4. Заклад 
уже кілька років не працював, та 
у 2011-му там почалась активна 
реконструкція, що включила в себе 
ще й масштабну кількаповерхову 
добудову. Така ситуація не спо-
добалася мешканцям житлового 
будинку, частину якого й займає 
славнозвісне кафе. Вони скаржать-
ся на те, що в їхніх оселях стало 
темно. Серед лучан поширилася 
думка, що будівництво такого роду 
незаконне.

Приміщення кафе «Буратіно» 
належить Григорію Козюрі (бать-
ко депутата Луцькради Андрія Ко-
зюри), Ірині Стецюк, а також сину 
Луцького міського голови Миколи 
Романюка Володимиру. Андрій Ко-
зюра, який займається юридичним 
обслуговуванням товариства, ви-
рішив скликати прес-конференцію, 
аби прояснити ситуацію з законніс-
тю реконструкції.

— Реконструкція кафе «Бура-
тіно» здійснюється відповідно до 
поданої декларації, як того вимагає 
Закон «Про основи містобудівель-
ної діяльності». Крім того, добудова 
здійснюється на земельній ділянці, 
яка перебуває у приватній власнос-
ті, та винятково до наявного у влас-
ності товариства майна, — заявив 
депутат Луцької міської ради Андрій 
Козюра.

За його інформацією,  ТОВ «Бу-
ратіно» придбало ділянку площею 
905 квадратних метрів у приватну 
власність за 255 тисяч гривень і ви-
купило три квартири, до яких і здій-
снюється добудова. У товариства є 
повний проектний комплект доку-
ментації, дозвіл на реконструкцію 
кафе «Буратіно», який видавався 
ще в 2007 році міськвиконкомом, та 
інші документи, передбачені чинним 
законодавством. Також Козюра за-
певнив, що будівництво не порушує 
жодних санітарних норм.

Адвокат Святослав Туз, який теж 
обслуговує товариство, зазначив, що 
був направлений адвокатський запит 
до Львівського науково-дослідного 
інституту судових експертиз, аби 
з’ясувати, чи є якісь порушення. Ви-
сновок експертів від 2 лютого 2012 

року свідчить, що реконструкція 
кафе «Буратіно» відповідає вимогам 
чинного законодавства України. Ре-
конструкція та зведення в зв’язку з 
цим конструкції із піноблоків норми 
інсоляції, себто освітлення, кварти-
ри №20 не порушують.

Така пильна увага до квартири 
№20 на вулиці Винниченка, 4 перш 
за все тому, що саме з цієї квартири, 
за словами Козюри, розпочалися 
скандали. Власник помешкання су-
диться з товариством, вказуючи на 
порушення санітарних норм. За до-
кументами квартира належить Іго-
рю Олейнику, та організатор прес-
конференції вважає цю особу 
підставною. 

— Корінь проблеми і причина у 
тому, що це замовна справа, — го-
ворить Козюра. — До мене і до влас-
ників кафе «Буратіно» неодноразово 
зверталися Олександр Товстенюк, 
директор ТОВ «Директорія», і Во-
лодимир Никитюк, голова земельної 
комісії Луцької міської ради, з ульти-
матумом, вимагаючи 500 тисяч до-
ларів за квартиру, яка була придба-
на ними навмисно, щоби створити 
проблеми в майбутньому.

Під час зустрічі зі ЗМІ журналіс-
там роздали заяви від імені дирек-
тора ТОВ «Буратіно» Ірини Стецюк 
про те, що ці особи висунули товари-
ству ультиматум: «Або ви заплатите 
500000 доларів США, або ми купимо 
ЗМІ, прокуратуру, суд та людей і зу-
пинимо будівництво».

Андрій Козюра розповів, що 

йому стало відомо про організацію 
платних мітингів проти розбудови 
«Буратіно». Його слова одразу під-
твердив громадський активіст Ан-
дрій Сажнєв, заявивши, що йому 
пропонували зайнятися «заказу-
хою» за гроші. Чоловік зазначив, що 
про це він розповість і прокуратурі, 
і міліції.

У виправданнях Козюри в осно-
вному фігурувала квартира №20. Та, 
як з’ясувалось, інші мешканці бу-
динку на Винниченка, 4 теж не в за-
хваті від сусідства з двоповерховою 
добудовою. Так, присутня на прес-
конференції Інна Бартошек, меш-
канка квартири №23, розповіла, що 
вікна її помешкання на другому по-
версі наполовину закриває дах ново-
будови. Тож у квартирі стало значно 
темніше. Крім цього, вона зауважи-
ла, що в несучій стіні з’явилася трі-
щина у 5 мм.

Лучанка також розповіла, що її 
сім’ї в однокімнатній квартирі стало 
тісно, і вони думали продати помеш-
кання. Одначе тепер, переконана 
вона, збути його за нормальною ці-
ною не вдасться. 

Андрій Козюра порадив панян-
ці звернутися до забудовника, а він 
буде одним із тих, хто переконувати-
ме власників ТОВ «Буратіно» купи-
ти цю квартиру.

До теми: за словами депута-
та Луцькради, на місці «Буратіно» 
мають з’явитися торгово-офісний 
центр і дитяче кафе.

Ольга УРИНА

Зараз в Україні очікують отри-
мання житла 1,1 мільйона сімей. 

Про це сказав заступник міністра 
регіонального розвитку, будівни-
цтва та ЖКГ Дмитро Ісаєнко на 
круглому столі «Підсумки будів-
ництва за 2011 рік, фінансування 
будівельної галузі та прогнози на 
2012 рік». 

При цьому він зазначив, що за 
рахунок бюджетних коштів у ми-
нулому році було побудовано 90 
тис. квартир. Сьогодні в державі 
налічується три тисячі житлових 
об’єктів незавершеного будівни-
цтва. З них 1363 об’єкти знаходить-
ся на різних стадіях будівництва, а 
решта — заморожені, і роботи на 
них не ведуться. У поточному році, 
за попередніми прогнозами, буде 
здано в експлуатацію 10 млн. кв. м 
житла. Заступник міністра додав, 

що у 2012 році на фінансування 
програми «Доступне житло» в бю-
джеті передбачено 200 мільйонів 
гривень.

Апарат для контактної літо-
трепсії коштує 319 тисяч гри-

вень і придбаний за кошти міської 
казни, повідомляє Волинське теле-
бачення. Тепер урологи отримали 
унікальну можливість роздроблю-
вати й діставати камінці з сечо-
вих шляхів методом безкровного 
хірургічного втручання. Новий 

апарат уже успішно випробувано. 
Такі операції на Волині до цього 
виконували тільки в обласному 
центрі. 

Контактна літотрепсія — 
остання й більш ефективна но-
винка медичної техніки. Схожі 
апарати є лише у великих містах 
України.
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ОСВІТА 

ЗВІДКИ РУКИ РОСТУТЬ 

ПРОБЛЕМА 

У рейтингу найкращих шкіл Волині високі місця 
займають сільські школи

Працівники «Ощадбанку» 
обікрали сховище на 5 мільйонів

В Україні більше мільйона сімей 
стоїть у черзі на житло

Співробітники СБУ викрили 
протиправну діяльність пра-

цівників банку, які вчинили роз-
крадання готівкових коштів зі схо-
вища «Ощадбанку» на суму понад 
5,5 мільйона гривень.

Як повідомили у прес-центрі 
СБУ, зловмисники детально розро-
били план, як маскувати нестачу го-
тівки у сховищі філії на час прове-
дення ревізії готівки та цінностей.

Організатором групи була го-
ловний бухгалтер Рівненського 
обласного управління АТ «Ощад-
банк». Жінка давала вказівки за-
відуючій сектором касових опера-
цій отримувати готівкові кошти зі 
сховища та передавати без оформ-
лення будь-яких документів ко-
лишньому старшому контролеру-
касиру сектора касових операцій, 
яка в подальшому передавала ко-
шти керівниці.

При цьому завідуюча касово-
го вузла, маючи право доступу до 
інформації, яка обробляється в 
комп’ютерах філії, використовую-

чи пароль для входу в операційну 
систему банку своїх підлеглих, без 
їхнього відома несанкціоновано 
вносила завідомо неправдиві дані 
щодо передачі й отримання від ра-
йонних відділень банку надлишків 
готівкових коштів.

Задля заохочення подальшої 
протиправної діяльності членами 
організованої групи головний бух-
галтер нараховувала їм значні пре-
мії та надбавки до зарплати.

30 січня цього року слідчими 
СБУ стосовно трьох працівниць 
банку порушено кримінальну 
справу за ознаками злочину, пе-
редбаченого ч.3 ст.28, ч.5 ст.191 
(заволодіння чужим майном шля-
хом зловживання службовою осо-
бою своїм службовим становищем 
у особливо великих розмірах, вчи-
неному організованою групою) 
Кримінального кодексу України.

За рішенням суду стосовно 
зловмисниць обрано запобіжний 
захід — утримання під вартою. 
Слідство триває.

Конфлікт навколо «Буратіно» триває

У західних областях 9 лютого 
хмарно з проясненнями, опадів не 
очікується. Температура повітря 
вночі -15...-13°C, вдень -14...-11°C. 
10 лютого змінна хмарність, опа-
дів не прогнозують. Вночі -24... 
-19°C, вдень -21...-15°C. 11 лютого 
невелика хмарність, без опадів. 
Температура вночі -22...-20°C, 
вдень -19...-12°C. 

У північних регіонах 9 люто-
го ясно, без опадів. Температура 
вночі -23...-16°C, вдень -22...-18°C. 
10 лютого передбачається змінна 
хмарність, опадів не очікується. 
Вночі -29...-24°C, вдень -26...-20°C. 
11 лютого прогнозують змінну 
хмарність, без опадів. Нічна тем-
пература -29...-25°C, денна стано-
витиме -25...-19°C.

У Києві 9 лютого буде ясно, 
опадів не передбачається. Ніч-
на температура -21...-15°C, ден-
на -20...-17°C. 10 лютого змінна 

хмарність, опадів не прогнозують. 
Уночі -29...-25°C, вдень -25...-20°C. 
11 лютого невелика хмарність, 
опадів не очікується. Температура 
вночі -29...-25°C, вдень -24...-18°C. 

У східних регіонах 9 лютого 
хмарно з проясненнями, без опа-
дів. Уночі -22...-21°C, вдень -21... 
-19°C. 10 лютого хмарно з про-
ясненнями, опадів не очікується. 
Нічна температура -23...-21°C, 
денна -19...-17°C. 11 лютого хмар-
но, опадів не прогнозують. Вночі 
-19...-18°C, вдень -18...-16°C.

У південних областях 9 лю-
того хмарно з проясненнями, без 
опадів. Температура вночі стано-
витиме -11...-8°C, вдень -9...-7°C. 
10 лютого невелика хмарність, 
без істотних опадів. Уночі -13... 
-10°C, вдень -12...-10°C. 11 лютого 
прогнозують ясну погоду, пере-
важно без опадів. Нічна темпера-
тура -15...-12°C, денна -13...-9°C. 

Опозиція вимагає закону про 
імпічмент
Опозиція вимагає внесення до парламенту закону про 
порядок імпічменту Президента України. Про це з три-
буни Верховної Ради у вівторок заявив депутат Арсеній 
Яценюк. «Опозиція вимагає, і вчора це рішення було 
прийнято всіма партіями об’єднаної опозиції, поставити 
до порядку денного питання про розгляд закону про 
порядок імпічменту. Я думаю, що якщо Президент Яну-
кович не боїться парламенту й власного народу, то він 
повинен визначити цей законопроект як невідкладний», 
— сказав він.

Янукович обіцяє звільняти 
чиновників на місцях
У 2012 році буде продовжена адміністративна рефор-
ма. Про це Президент України Віктор Янукович наго-
лосив під час виступу з нагоди відкриття десятої сесії 
Верховної Ради шостого скликання. «Головне завдан-
ня реформи — суттєве скорочення бюрократичного 
апарату на місцях, що представляє центральні органи 
виконавчої влади, підвищення дисципліни та якості 
послуг на рівні регіонів. Ми врегулюємо ці питання 
на законодавчому рівні», — наголосив Янукович.

700
стільки тисяч грн. виділило Дер-
жуправління справами для за-
купівлі 172 тис. кубометрів газу 
для президентської резиденції 
«Залісся», яка розташована в 
Броварському районі Київської 
області.

ПОГОДА 

НОВИНКИ  

У Нововолинську придбали 
сучасне медичне обладнання
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Школа-ліцей, с. Зимне В.-Волинського р-н

Школа, с. Сереховичі Старовижівського р-н

Гімназія, смт. Стара Вижівка

Школа, с. Перемиль Горохівського р-н

Школа №23, м. Луцьк

Гімназія №18, м. Луцьк

Школа с. Шельвів Локачинського р-н

Школа, с. Берестяне Ківерцівського р-н

Спеціалізована школа №1, м. Нововолинськ

Школа, с. Куснища Любомльського р-н

Школа-комплекс, м. Ківерці

Школа, с. Велика Яблунька Маневицького р-н

Гімназія, м. Горохів

Луцька спеціалізована школа №1

Школа, с. Новосілки, Горохівський р-н

Гімназія №14

Гімназія №4, м. Луцьк

Ковельська міська гімназія

Ліцей-інтернат, м. Луцьк

Гімназія №21, м. Луцьк

«Вісник тестування і моніторин-
гу в освіті» за результатами 

складання ЗНО 2011 року опубліку-
вав рейтинг сотні найкращих шкіл 
України. До нього увійшли і шість 
волинських навчальних закладів. 
Зокрема, 12 місце — Луцька гімназія 
№21, 18 місце — Ковельська гімна-

зія, 22 місце — Луцька гімназія №4, 
29 місце — Волинський ліцей облас-
ної ради, 55 місце — Луцька гімназія 
№14, 90 місце — Луцька спеціалізо-
вана школа №1.

«Відомості» поцікавилися у від-
ділі з питань зовнішнього незалеж-
ного оцінювання та моніторингу 

якості освіти Волинського інституту 
післядипломної та педагогічної осві-
ти, чи є суто свої, волинські, рейтин-
ги. Виявляється, є. Хоча й неофіцій-
ні. При їх складанні до уваги брали 
бали, які отримали випускники цих 
шкіл при складанні тестів у 2011-му 
зі всіх предметів. 

В опублікованому 
рейтингу вказаний 

відсоток учнів на-
вчального закладу, 
які при зовнішньо-

му незалежному 
оцінюванні набра-
ли понад 173 бали, 

що є показником 
високого рівня 

підготовки. 


