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У Львові окремі перевізники 
пропонують у таксі безко-

штовний доступ до Wi-Fi та мож-
ливість зарядити телефон. Про це 
повідомляє zaxid.net. 

«У кожній машині є можли-
вість безкоштовно скористатися 
Wi-Fi, про що потрібно повідоми-
ти водію. Також за потреби можна 
зарядити мобільний. У всіх маши-
нах встановлено таксометри двох 
типів: чекові та GPS-навігатори. 
При цьому водій, у якого не пра-
цює чекодрук, не має права виїж-
джати за викликом. Інформаційна 
картка з тарифами і таксометри 
прикріплені на видноті, аби їх 
бачив пасажир. Обов’язковим є 
бейджик у водія та єдиний кор-
поративний стиль одягу. Декілька 
автомобілів мають термінали для 
безготівкового розрахунку. Та не-
обхідно одразу повідомляти опе-
ратору, щоб виїхала така машина. 
Також пропонуватимемо гостям 
міста безкоштовні карти кількох 

видів», — сказав керівник диспет-
черської служби замовлення таксі 
«Комфорт-таксі» Сергій Партика. 

На сьогодні близько 90% так-
сі у Львові мають таксометри. До 
проведення Євро-2012 близько 
90-92% таксі у місті Лева матимуть 
інформаційні картки з усією необ-
хідною інформацією про тариф, 
компанію-перевізника, гарячу лі-
нію міста, тобто з усією інформа-
цією, яка необхідна туристам для 
того, щоб почуватися безпечно.

Все частіше у Луцьку спалахують 
так звані «будівельні» скандали. В 
їх основі — бажання забудовників 
спорудити багатоповерхівку в тому 
чи іншому дворі. В результаті тако-
го «ущільнення» зникають дитячі 
майданчики та зелені насаджен-
ня. Ситуація, звичайно, не може 
подобатися жителям будинків, які 
мешкають в епіцентрі будівни-
цтва. Сьогодні назріває конфлікт у 
центрі Луцька — мешканці будинку 
на проспекті Волі, 4 цікавляться, 
наскільки законне спорудження 
багатоповерхівки у дворі їхнього 
будинку. Адже новобудова, яка 
зводиться шаленими темпами, 
розташована надто близько з їхнім 
житлом. Жильці будинку на про-
спекті Волі, 4 не вірять у законність 
будівництва і просять перевірити 
наявність погоджень від відповід-
них служб. «Відомості» з’ясовували, 
коли, хто і на що видавав дозволи. 

Історія початку будівництва 
житлового будинку в дворі у само-
му центрі Луцька бере свій початок 
із 2003-го. Саме у цьому році, 20 
червня, громадянин Полячек Едуард 
Миколайович отримав державний 
акт на право приватної власності на 
земельну ділянку розміром 10 соток 
на проспекті Волі, 4а. Тобто приват-
ній особі тодішня влада дозволила 
приватизувати землю у самому цен-
трі міста. Розповімо докладніше про 
подальший розвиток цієї історії.

— На підставі державного акта 
про право власності на землю 27 
липня 2004 року громадянину По-
лячеку було видано рішення ви-
конавчого комітету про дозвіл на 
виготовлення вихідних даних на 
проектування 20-квартирного жит-
лового будинку на проспекті Волі, 
4а, — розповів «Відомостям», спира-
ючись на документи, головний архі-
тектор Луцька Юрій Казмірук. — Ар-
хітектурно-планувальне завдання: 
20-квартирний житловий будинок. 
У містобудівних вимогах передба-
чено влаштування дитячого, госпо-
дарчого, спортивного майданчиків 
і автостоянки згідно з розрахунка-
ми. Є також висновок комплексної 
державної експертизи, виданої Во-
линською обласною службою «Укра-
їнська державна інвестиційна екс-
пертиза», №2575 від 12.12.2005 р. Він 
виданий на п’ятиповерховий жит-
ловий будинок загальною площею 
1939 квадратних метрів.

Отож, як бачимо, висновок екс-
пертизи був отриманий наприкінці 
2005 року. І от тут випливає перша, 
м’яко кажучи, дивна деталь. За ло-
гікою і законодавством, перш ніж 
будувати будинок, потрібно мати 

правовстановлювальні документи 
на землю. У громадянина Полячека, 
як писалося вище, був державний 
акт на землю, виданий у 2003 році. 
Проте 10 соток явно замало для бу-
дівництва зазначеного будинку.

У 2007 році, як повідомив «Ві-
домостям» начальник управління 
земельних ресурсів Луцької місь-
кої ради Сергій Шабала, депутати 
на сесії приймають рішення від 
29.09.2007 р. №18/100 надати в орен-
ду громадянину Полячеку Едуарду 
Миколайовичу для будівництва й 
обслуговування 20-квартирного 
житлового будинку та влаштування 
будівельного майданчика на про-
спекті Волі, 4а ще додаткові земельні 
ділянки. Загальна площа — 0,016 га. 
11.03.2008 р. підписано два відповід-
них договори оренди терміном на 
п’ять років. 

Як кажуть жильці будинку на 
Волі, 4, саме у 2008 році їхнє подвір’я 
було огороджене парканом. Одначе 
тоді до будівництва так і не дійшло. 
Певно, на заваді стала криза. Зате з 
початком цього року на будмайдан-
чику в центрі Луцька розпочався ак-
тивний рух. Стіни багатоповерхівки 
ростуть на очах. Чи є дозвіл? 

Аби відповісти на це запитан-
ня, «Відомості» попрямували в об-
ласну Держархбудінспекцію. Ке-
рівник цієї структури Тарас Шнит 
показав нам відповідну декларацію 
№ВЛ 08312062604 про початок вико-
нання будівельних робіт. Вона дато-

вана 23.04.2012 р. 
Отже, формально документи 

нібито є. Проте нам вдалось у са-
мій декларації побачити певну не-
відповідність. А саме: у 2012 році 
громадянин Полячек задекларував 
будівництво вже 6-поверхового 
житлового будинку загальною пло-
щею 2117,08 квадратного метра. 
У той же час він посилався на ви-
сновок комплексної державної екс-
пертизи від 12.12.2005 р. А у ній, як 
пам’ятаємо, йдеться про зведення 
п’ятиповерхової будівлі, до того ж 
площа значно менша. Додатково бу-
динок збільшився на 178 квадратних 
метрів. Чи є це порушенням?

Головний архітектор області 
Яким Сеник у коментарі «Відомос-
тям» зазначив, що за чинним зако-
нодавством за подання замовником 
неправдивої інформації передбачена 
відповідальність. Виявляти ж пору-
шення мають у Держбудархінспек-
ції. 

Чому там, приймаючи деклара-
цію, не побачили такої явної невід-
повідності?

— Декларація подана і, згід-
но з законодавством, ми маємо її 
прийняти, — пояснив Тарас Шнит. 
— Далі процедура така: інспектор 
упродовж декількох місяців планує 
та здійснює перевірку. Тоді й пере-
віряється достовірність поданих да-
них. 

Утім, будівництво ведеться та-
кими шаленими темпами, що поки 
все перевірять, то квартири вже бу-
дуть продані та заселені жильцями. 
Замовник поспішає, адже термін 
оренди земельної ділянки, нада-
ної попередньою каденцією міської 
ради, спливає у березні 2013 року. 

Як бачимо, порушення у забудові 
луцьких дворів є. От тільки чомусь 
служби, які мають контролювати за-
конність, закривають очі на малень-
кі «бешкети» забудовників. 

 Наталка СЛЮСАР

Державна служба України з лі-
карських засобів ініціює вне-

сення змін до наказу Міністерства 
охорони здоров’я України «Про за-
твердження Ліцензійних умов про-
вадження господарської діяльності 
з виробництва лікарських засобів, 
оптової, роздрібної торгівлі лікар-
ськими засобами», якими пропонує 
встановити вікове обмеження щодо 
продажу лікарських засобів у аптеч-
них закладах. 

Цей проект спрямовано на вре-
гулювання ситуації з неконтрольо-
ваним зловживанням лікарськими 
засобами малолітніми особами.

Реалізувати зазначену мету про-
понується шляхом встановлення 
норми, згідно з якою відпуск лікар-
ських засобів дозволяється лише 
особам, які досягли чотирнадцяти 
років. 
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Події
Шановні журналісти, працівники інтернет-
видань, газет, радіо і телебачення!

У львівських таксі буде безкоштовний Wi-Fi

Прийміть мої найщиріші ві-
тання з професійним святом 

тих, хто несе людям правду про 
непрості реалії сьогодення, щодня 
відстоює інтереси простої людини 
на сторінках газет, в ефірах радіо і 
телебачення, мережі Інтернет.

Друковані та електронні засо-
би масової інформації справедли-
во називають четвертою владою. 
Сучасні мас-медіа є важливою 
складовою громадянського сус-
пільства. Власне, суспільство ди-
виться на події, явища і на світ ва-
шими очима.

Мільйони людей щодня сприй-
мають світ таким, яким ви його 
описуєте чи показуєте. Хтось му-
дро і точно сказав, що без журна-
лістів політики ніколи не стали б 
державними діячами, території 
— країнами, а населення — на-
родом. Це величезна можливість 
сучасних засобів масової інфор-
мації. І водночас їхня колосальна 
відповідальність, яка спонукає 
журналістський корпус ставитись 
до своєї справи професійно, само-
віддано і чесно.

Як багаторічний читач, теле-
глядач і радіослухач волинських 
ЗМІ добре знаю, що саме так тру-

диться переважна більшість во-
линських журналістів, роблячи 
вагомий внесок у важливу справу 
реформування нашої країни.

Бажаю вам, шановні працівни-
ки засобів масової інформації, но-
вих цікавих тем та ідей, яскравих 
репортажів, глибоких аналітич-
них матеріалів і журналістської 
фортуни. Міцного вам здоров’я, 
невичерпної працездатності, осо-
бистого щастя, добробуту, миру і 
злагоди в кожній родині! 

З повагою народний депутат 
України Ігор ПАЛИЦЯ 

У західних областях 7 червня 
змінна хмарність, очікуються опа-
ди. Температура вночі +12...+15°C, 
вдень +20...+22°C. 8 червня змінна 
хмарність, сухо. Вночі +12...+16°C, 
вдень +21...+26°C. 9 червня по-
хмуро, дощитиме. Температура 
повітря вночі +17...+21°C, вдень 
+23…+26°C. 

У північних регіонах 7 черв-
ня хмарно з проясненнями, ко-
роткочасний дощ. Нічна темпе-
ратура становитиме +14...+18°C, 
денна +21...+24°C. 8 червня змін-
на хмарність, опади. Температура 
повітря вночі +13...+17°C, вдень 
+20...+23°C. 9 червня переваж-
но ясно, сухо. Температура вночі 
+15...+19°C, вдень +23...+27°C. 

У Києві 7 червня хмарно, 
без опадів. Температура вночі 
+14…+18°C, вдень +22...+24°C. 8 
червня змінна хмарність, корот-
кочасний дощ. Уночі +13…+17°C, 

вдень +21...+23°C. 9 червня пере-
важно ясно, сухо. Нічна темпера-
тура +15…+19°C, денна станови-
тиме +24...+28°C.

У східних регіонах 7 червня  
хмарно з проясненнями, корот-
кочасний дощ. Уночі +18...+21°C, 
вдень +25…+30°C. 8 червня очі-
кується хмарність, дощитиме. 
Нічна температура становитиме 
+16...+20°C, денна +22...+24°C. 
9 червня хмарно з прояснення-
ми, опади. Температура вночі 
+15...+18°C, вдень +23...+26°C.

У південних областях 7 черв-
ня хмарно, йтиме дощ. Темпера-
тура повітря вночі становитиме 
+16...+18°C, вдень +23...+24°C. 8 
червня змінна хмарність, корот-
кочасний дощ. Вночі +16...+19°C, 
вдень +24...+25°C. 9 червня со-
нячно, без опадів. Нічна темпе-
ратура становитиме +17...+20°C, 
денна +25...+28°C. 

Естонських водіїв 
перевірятимуть на дебільність
В Естонії запропонували скоротити кількість порушників 
на дорогах, перевіряючи розумові здібності претендентів 
на отримання водійських прав. Із відповідною ініціативою 
виступив заступник голови департаменту поліції і прикор-
донної охорони Тармо Мійлітс. На думку Мійлітса, пере-
вірку можна проводити у формі тестування безпосередньо 
перед вступом до автошколи. З початку поточного року 
в ДТП в Естонії загинули 42 людини, 592 особи отримали 
поранення.

Столичні ресторани 
почали накручувати ціни                      
під Євро-2012
До Євро-2012 столичні кафе і ресторани в центрі 
Києва на 50% підвищують ціни на своє меню. Про 
це поінформувала генеральний директор ком-
панії «Ресторанний консалтинг» Ольга Насонова. 
Водночас, за словами експерта, меню можуть 
подешевшати вже в перші дні чемпіонату Європи з 
футболу, коли стане зрозумілою ситуація із попитом 
на послуги в кафе, барах і ресторанах.

20,9
майже стільки мільйонів осіб 
сьогодні у світі є жертвами при-
мусової праці. Про це йдеться 
в новій доповіді Міжнародної 
організації праці (МОП). 5,5 
мільйона з них — це люди у віці 
до 18 років.

Волинські шахти отримали додаткове 
фінансування

Минулого тижня на рахунки 
казначейства для підтримки 

волинських вуглевидобувних під-
приємств надійшли додаткові дер-
жавні субвенції. Про це повідомив 
начальник обласного управління 
Державної казначейської служби 
Михайло Леміщак.

За його словами, десять із 
половиною мільйонів гривень 
спрямовано на часткове покрит-
тя витрат із собівартості готової 
товарної вугільної продукції ДП 
«Волиньвугілля». А також, згідно 
з затвердженим планом, 10,8 міль-
йона — на підтримку державного 
підприємства «Дирекція з будів-
ництва об’єктів».

«Волинські шахти фінансу-
ються вчасно. Заборгованості там 
нема», — наголосив Леміщак, до-
повідаючи Борису Клімчуку про 
діяльність вугільних підприємств 
в області. Загалом за січень-тра-
вень 2012 року волинські вуглеви-
добувні підприємства профінан-
совано на 170 мільйонів 201 тисячу 
гривень.

Крім цього, голова ОДА поін-
формував, що ДП «Волиньвугіл-
ля» очолив новий керівник. Ним 
став Анатолій Заболотній, уродже-
нець Донецької області, 1950 року 
народження. Він понад 30 років 
пропрацював у вугледобувній про-
мисловості.

Антимонопольний оштрафував 
виробника майонезів

Тимчасова адміністративна ко-
легія Антимонопольного комі-

тету України оштрафувала ПрАТ 
«Чумак» (м. Каховка, Херсонська 
область) на 50 тис. гривень за не-
добросовісну конкуренцію — по-
ширення інформації, що вводить 
споживачів у оману. Про це пові-
домляє офіційний сайт АМКУ.

Виробник зазначав на ети-
кетках майонезів «Справжній 
72%», «Апетитний», «Справжній 

Легкий» і «Провансаль» інформа-
цію, що не відповідала дійсності. 
Йдеться про твердження: «Схва-
лено Міністерством охорони 
здоров’я України». Порушення 
тривало у 2009-2010 роках. ПрАТ 
«Чумак» визнало факт вчинення 
порушення, припинило неправо-
мірні дії, змінивши дизайн упако-
вок вказаної продукції. Це було 
враховано під час визначення роз-
міру штрафу.

Так має виглядати новобудова

 ПОГОДА

В аптеках не 
відпускатимуть ліки 
дітям 

У центрі Луцька будівництво 
ведуть із порушеннями


