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Мінімальна вартість проїзду в 
київському таксі зросте до 65 

гривень, а кілометр проїзду незаба-
ром буде коштувати 11 гривень.

Про це повідомляє dt.ua з поси-
ланням на «Деловую столицу». Сто-
лична влада сподівається за рахунок 
ліцензування ринку таксі залучити 
в бюджет не менше 100 мільйонів 
гривень. 

Деякі великі служби таксі вже 
давно намагаються підняти міні-
мальну вартість проїзду до 65 гри-
вень. Така ж мінімальна ціна за 
проїзд уже встановлена державним 
підприємством Sky Taxi та приват-
ною компанією з Борисполя «Ав-
токлуб-МАА», що монополізували 
ринок перевезень пасажирів із аеро-
порту Бориспіль.

При тарифі в 6 гривень за кіло-
метр по Києву та 6,5 — за межами 
міста поїздка в центр столиці з аеро-
порту обійдеться в 240-300 гривень, 
що перевищує пропозицію інформа-
ційно-диспетчерських служб у 1,5-2 
рази. Причому таксометрами і кон-
диціонерами обладнані поодинокі 
автомобілі цих компаній. Для столи-
ці мають намір зробити обмеження 
авто по класу. Водіїв Lanos, Chevrolet 
Aveo відправлять «таксувати» у ма-
ленькі міста.

Відомості.UA

№ 16 (604)

19 - 25 квітня 2012 року

http://vidomosti-ua.com/

Події

800
приблизно стільки доларів на 
людину витрачає середньо-
статистичний українець на 
відпустку, зокрема на поїздки 
до курортів.

У Маневичах буде центр 
дитячої творчості
Відділ освіти і науки Маневицької райдержадміні-
страції за результатами тендера уклав угоду з ТОВ 
«Житлобуд» на реконструкцію будівлі кінотеатру 
«Жовтень» під розміщення районного центру 
творчості для дітей та юнацтва по вул. 100-річчя 
Маневичів, 30-а. Вартість угоди склала 2,5 мільйона 
гривень. Про це повідомляють «Наші гроші» з по-
силанням на «Вісник державних закупівель».

У Львові відбудеться фестиваль 
ретро-автомобілів
Із 4 по 7 травня у Львові триватиме Міжнародний фести-
валь ретро-автомобілів «Леополіс гран-прі». Спортивна 
частина заходу включена до календаря Автомобільної 
федерації України (ФАУ) та має статус етапу Кубку Укра-
їни для класичних автомобілів. На участь у фестивалі 
подали офіційну заявку й отримали допуск 65 ретро-ав-
томобілів (із них 40 закордонних). У планах організаторів 
— відновити у місті традицію проведення автоперегонів 
на історичній трасі «Львівський трикутник» (вулиці Ві-
товського — Стрийська — Гвардійська).

  ПРИРОДА БЕРЕ СВОЄ 

  ОФІЦІЙНО 

На Волині заборонено рибалити 
через нерест

Подаруй дитині вишиванку

  ЦІКАВО

Волинські «спрощенці» заплатили 
10 мільйонів гривень податків

В області  встановлено тимчасо-
ву заборону промислового та 

любительського рибальства на час 
нересту риб. Рибалити дозволя-
ється лише за межами нерестовищ 
однією поплавковою або донною 
вудкою із одним гачком і спінін-
гом із берега. Про це повідомили у 
Волиньдержрибоохороні.

Наразі заборонено ловити 
рибу через її хід на нерест і на пе-
ріод ікрометання, раків під час 
линьки і виношування ікри у такі 
строки:

- з 1 квітня по 20 травня — на 
річках області та їхніх кореневих 
водах;

- з 1 квітня по 10 червня — на 
озерах, водосховищах;

- з 1 квітня по 30 червня — в 
придаткових водах річок.

У всіх озерах Шацького націо-
нального природного парку нерес-
товий період триватиме з 20 берез-
ня по 10 червня, лов раків у озерах 
парку заборонено з 15 квітня по 31 
травня.

Розпорядженням голови об-
ласної державної адміністрації від 
20 березня 2008 року №90 «Про 
організацію роботи зі збереження 
водних живих ресурсів у водоймах 
області в нерестовий період» за-
тверджено відповідні заходи на 
цей період, виконавцями яких є 

природо- та правоохоронні струк-
тури області.

Як правило, основну частину 
нерестовищ на водних об’єктах 
області складають зарослі вищою 
водяною рослинністю мілководні 
ділянки водойм і заплавні луки 
з минулорічною рослинністю, 
м’якими поверхневими водами, 
що добре прогріваються. 

Тут відбувається інтенсивний 
процес самоочищення та відтво-
рення природного живого корму. 
Пересування будь-яких плавза-
собів у місцях нерестовищ забо-
роняється, крім суден спеціально 
уповноважених органів, які здій-
снюють охорону водних біоресур-
сів у рибогосподарських водних 
об’єктах області.

За здійснення браконьєрсько-
го вилову риби сітними, колю-
чими знаряддями лову, електро-
струмом, вибухівкою та іншими 
забороненими знаряддями перед-
бачена адміністративна (розмір 
штрафу становить для громадян 
340-680 гривень, для посадових 
осіб — 510-850) і кримінальна 
відповідальність (розмір штрафу 
3400-6800 гривень або позбавлен-
ня волі строком до трьох років) 
із конфіскацією знарядь і засобів 
лову та незаконно добутих водних 
біоресурсів. 

У першому кварталі 2012 року 
підприємці — фізичні особи 

області сплатили понад 10 міль-

йонів гривень єдиного податку. Це 
майже вдвічі більше проти ана-
логічного періоду минулого року. 
Торік «єдинщики» на Волині у пер-
шому кварталі сплатили 5 мільйо-
нів 130 тисяч гривень.

Як повідомили у відділі опо-
даткування фізичних осіб ДПС 
у Волинській області, у першо-
му кварталі цього року на Волині 
працювало 23622 підприємці-
«спрощенці» зі статусом фізичної 
особи. А отже, кількість волинян, 
які започаткували власну справу та 
сплачують єдиний податок, постій-
но зростає.

Свято любові, добра й милосердя в 
рамках акції «Подаруй дитині виши-
ванку» відбулося у Луцьку. 170 ви-
шиванок для хлопчиків і дівчаток, 
які ростуть без материнської турбо-
ти, підготували у подарунок органі-
затори — благодійний фонд Ігоря 
Палиці «Новий Луцьк» і художній 
салон «Волинський сувенір». Такі 
зустрічі — щирі, зворушливі, теплі 
— в Луцьку стали традиційними. І 
дітям, і тим, хто прагне подарува-
ти їм радість, а це понад півтори 
сотні любителів вишивання, вони 
запам’ятаються надовго.

— Дуже важливо, що ми може-
мо познайомитися, поспілкувати-
ся, подивитися один одному в очі. 
Коли власноруч одягаєш дитину в 
сорочечку, хочеться її пригорнути, 
приголубити, сказати, що в ту ви-
шиваночку вкладено багато любові 
й тепла. Спасибі організаторам ак-
ції, благодійному фонду Ігоря Пали-
ці, що дають нам змогу поділитися 
цим теплом, — сказала вишиваль-
ниця Оксана Бойко, яка не вперше 
бере участь у таких урочистостях, а 
цього разу встигла вишити чотири 
сорочки.

З таким же ентузіазмом узялися 
за роботу й Алла Войтович, Світлана 
Кирилюк, Наталія Сидорук і багато 
інших майстринь. Благодійна акція 
«Подаруй дитині вишиванку», яка 
стартувала на свято Миколая ми-
нулого року, вже вийшла далеко за 
межі Луцька, набула підтримки не 
тільки на Волині, а й в інших облас-
тях і навіть серед українців у Поль-
щі. Приєднується до акції щораз 
більше людей, цілі родини, що гото-
ві вкласти у благодійну справу свою 
творчу працю і тепло душі.

Усім їм щиро дякувала на святі 
директор благодійного фонду Ігоря 
Палиці «Новий Луцьк» Ніна Тара-
сенко, зокрема пані Євгенії Власик, 
Олені Гічі, Таїсії Новак, Валентині 
Горлицькій, Галині Ференц, Окса-
ні Пузняк, Тамарі Домбровській, 
Валентині Карпюк, Ганні Тростіні, 
Любові Головенець, Людмилі По-
дригулі, Людмилі Романчик, Люд-
милі Литвиній, Тамарі Вовринюк, 
Тетяні Шаховій, Вірі Рябко, Оксані 
Шепелюк, Валентині Михальчук, 
Ользі Куліш, Тетяні Падалко, Світ-
лані Кирилюк, Світлані Кучак, Раї-

сі Федяніній, Надії Лінчук, Оксані 
Бойко, Аллі Войтович, Валентині 
Горбач, Нелі Мавроді, Оксані Лисюк, 
Галині Землинній, Наталії Сидорук, 
Людмилі Боковій, Тетяні Семчишин, 
Віталіні Шпак, Галині Головченко, 
Галині Млинарській і багатьом ін-
шим. 

Сотні лучан мали змогу одержа-
ти уроки вишивання під час 25 май-
стер-класів, зустрічей із знаними 
майстрами. Чималий інтерес викли-
кали виставки робіт відомих виши-
вальників Юрія Савки, Олександра 
Шума, їх молодого послідовника 
Юрія Нечипорука, виставки виши-
ваних родинних оберегів, дитячі 
свята «Я іду по світу в вишиванці» у 
бібліотеках міста, показ оздоблених 
вишивкою костюмів, який підготу-
вали учні СПТУ №12, інші заходи. 
Але кульмінацією акції «Подаруй 
дитині вишиванку» залишаються 
зустрічі з обділеними долею хлопчи-
ками і дівчатками.

— Ідея подарувати дітям-сиро-
там вишиванки належить директо-
ру художнього салону «Волинський 
сувенір» Ілоні Млинарській. А до-
поміг її втілити у життя благодійний 

фонд Ігоря Палиці «Новий Луцьк», 
який узяв на себе і матеріальні за-
трати, і організаційну роботу. На 
жаль, дітей, які потребують уваги, 
любові, підтримки, у нас є багато, 
тож попереду ще чимало роботи, — 
звернувся до присутніх у залі член 
вищої ради акції, відомий в Україні 
майстер художньої вишивки Юрій 
Савка. 

Вишивальник Олександр Шум 
розповів, що під час однієї з зустрі-
чей до нього підбігла маленька ді-
вчинка з проханням вишити і для 
неї сорочечку. Чоловік зробив усе, 
щоб до Великодня вишиванка для 
чотирирічної Настуні була готова. 
А історія ця так зворушила поетесу 
Наталію Бугай, що вилилася у вірш 
«Хто вишиє мені сорочку, мамо...». 
Текст поклала на музику Галина Ва-
сіна, і юний співак Володя Бондар-
чук уже розучує нову пісню. 

Завжди почувати себе гідними 
українцями зичили хлопчикам і ді-
вчаткам пані Таїсія Новак, Віра Ряб-
ко, Неля Мавроді, Валентина Гор-
лицька з осередку Союзу українок. 
Жінки висловили готовність і надалі 
брати участь в акції.

До участі в акції долучилася й 
родина Ігоря Палиці. Тетяна Йоси-
півна, мама засновника благодій-
ного фонду, подарувала вишиванку 
Сашкові Пархомичу з Луцька. «Я 
дякую Богу, що дав моєму сину на-
тхнення і наснагу на таку велику 
справу! Я низько вклоняюся всім 
вишивальницям, хто відгукнувся та 
вкладає в свої роботи душу і серце».

Бере участь в акції і мама дру-
жини Ігоря Палиці Галина Василівна 
Мікулич, яка вручила обновку уче-
ниці Луцької школи №1 Іванці Адам-
чук. Як розповіла Галина Василівна, 
її зять іще у 24 роки, коли тільки-
но започаткував бізнес, сказав, що 
підтверджуватиме свою любов до 
рідного міста добрими справами. І 
слова свого дотримує. У родині Ігоря 
Палиці шанують національні тради-
ції, рідне слово, усе, що міститься у 
ємкому понятті «патріотизм». «До-
бро та милосердя — такі ж вроджені 
якості українців, як і відчуття пре-
красного», — переконаний меценат.

А Василина Вітовщик, студент-
ка ВНУ, стипендіатка фонду «Новий 
Луцьк», чемпіонка Універсіади зі 
спортивної ходьби, передала мамі 

Ігоря Палиці власноруч вишиту іко-
ну як вияв вдячності за турботу її 
сина про дітей, студентську молодь. 

Пошиття дитячих сорочок узяло 
на себе ательє «Кравчиня», де ди-
ректором є Галина Гнітецька. При-
єдналися до цієї роботи і колективи 
підприємств «Стиль», ТзОВ «Форт» 
і СПТУ №12. Сотні людей об’єднала 
благородна й потрібна справа. 

— Щасливі очі дітей — най-
більша винагорода для нас, — каже 
член Національної спілки народного 
мистецтва, вишивальниця з 40-річ-
ним стажем Оксана Пузняк, яка з 
сестрою Тамарою Домбровською 
вручила цього дня вишиванки для 
Наталки Іскандірової та Руслани 
Чернявської.

Було під час зустрічі багато 
щемких і хвилюючих моментів. 
Благословили учасників акції пред-
ставники духовенства. Відбулися 
майстер-класи з писанкарства, де 
навіть найменшенькі — чотирирічні 
Влад Сорочук, Віолета Березовська, 
Іванка Адамчук, які ростуть без 
мам, мали змогу потішити своїми 
витворами бабусь. 

— Акція «Подаруй дитині ви-
шиванку» поєднала нас як націю, 
дала можливість усвідомити, що нас 
багато: тих, хто з покоління в по-
коління передає українські тради-
ції та родинні звичаї, — звернулась 
до учасників свята Ніна Тарасенко, 
директор благодійного фонду Ігоря 
Палиці «Новий Луцьк». — Багато 
земляків долучилися до акції і духо-
вно, і матеріально, щиро їм дякую. 
В українському суспільстві немає 
чужих дітей і чужого болю. Давайте 
об’єднуватись!

Після закінчення свята його 
учасники обмінювалися номерами 
телефонів, адресами. Попереду — 
нові зустрічі, адже акцію «Подаруй 
дитині вишиванку» продовжено до 
Дня Незалежності. Організатори за-
прошують усіх небайдужих земляків 
долучитися до благодійної справи. 

P.S. Якщо ви вмієте вишивати 
або хочете навчитися і подарувати 
вишиванку сироті — вас чекають у 
місті Луцьку за адресами: вул. Елек-
троапаратна, 3, тел. (0332) 78-55-
23 — благодійний фонд Ігоря Палиці 
«Новий Луцьк»; вул. Набережна, 4, 
тел. (0332) 24-90-42 — художній са-
лон «Волинський сувенір». 

Вишиваною ходою крокує Волинським краєм акція «Подаруй дитині вишиванку». 
«Проведення акції дало можливість іще раз переконатися: добро і милосердя — такі ж вроджені якості українців, як і відчуття 

прекрасного», — зазначив президент благодійного фонду «Новий Луцьк» Ігор Палиця

Таксі у столиці 
може подорожчати 
до 65 гривень за 
мінімальну відстань

У Києві відкрилося кафе, 
де платять за час 

  ПРОЇЗД

У Києві з’явилося перше кафе, 
у якому відвідувачі платять 

лише за час перебування в закла-
ді. Решта послуг: кава, чай, Wi-Fi 
— безкоштовні, повідомляє УНН 
із посиланням на один із україн-
ських телеканалів. 

Вигадав такий заклад меш-
канець Москви. Ідея до чоловіка 
прийшла, коли в ресторані він по 
кілька разів замовляв каву. Але 

не з тієї причини, що вона йому 
смакувала. А тому, що йому було 
незручно довго сидіти й нічого не 
замовляти. 

У новоствореному кафе сло-
ва «Час — це гроші, а гроші — це 
час» набули матеріального виміру. 
Адже тут кожна хвилина має ціну: 
25 або 50 копійок. Такі заклади іс-
нують лише в Росії. В Європі така 
ідея поки що не стала популярною.


