
Надмогильні пам’ятники — товар, 
на який попит є завжди. Така сумна 
реальність. Люди помирають, а їхні 
родичі намагаються останній дару-
нок зробити якнайкращим — щоб 
був і зовні гарним, і довговічним, 
тому на гроші не скупляться. Так 
було й у сім’ї Черняків із Луцька, 
які замовили пам’ятник вартістю 
10,251 тисячі гривень із гарантій-
ним терміном у десять років. Однак 
через рік мармурова крихта на 
фундаменті почала обсипатися. 
Замовники звернулися до підпри-
ємця, який виготовляв і встанов-
лював пам’ятника та з яким було 
підписано відповідний договір. 
Однак той лише «годував» обіцян-
ками, що відремонтує. Тому люди 
пішли шукати справедливості до 
Волинської громадської організації 
«Захист прав споживачів». 

— У 2010 році поставили 
пам’ятник, — розповідає «Відомос-
тям» Василь Черняк. — Через рік 
пішли тріщини по фундаменту. Я 
звернувся до підприємця, у якого 
замовляли. Той не відмовився і по-
обіцяв: «Будемо робити». Затягнули 
ту справу до осені, а під час дощів і 
морозів не можна таких робіт про-
водити. Кажуть мені: «Давайте на 
весну». Знову йду до них. Якраз пе-
ред 9 Травня було. Запевнили, що не 
годиться демонтувати пам’ятник пе-
ред таким святом, мовляв, зробимо 
пізніше. Я знову до них звернувся, 
а Новосад мені каже: «У нас нема 

спеціаліста, щоб мармуровою крих-
тою обкладати, найдіть такого, а я 
заплачу». А ще запропонував замі-
нити мармурову крихту на плитку. 
Пояснив, що фундамент залили не-
якісним цементом. Але ж ми гроші 
заплатили, нам дали гарантію, крім 
того, мої рідні були проти того, щоб 
обкладати плиткою, адже з марму-
ром гарніше. То скільки можна по-
роги оббивати?! Надіємося, що гро-
мадська організація «Захист прав 
споживачів» нам допоможе. 

— Ми підготували заяву до під-
приємця Олександра Новосада з 
проханням відремонтувати фун-
дамент, — розповідає голова цієї 
організації Геннадій Кожевніков. 
— Оскільки у договорі, який був 
укладений між ним і споживачем, 
зазначено, що «гарантійний термін 
пам’ятників із мармурової крихти 
— 10 років, із натурального каме-
ню — 10 років». Також зазначено, 
що «гарантія розповсюджується в 
разі встановлення пам’ятника пра-
цівниками приватного підприємця 
Новосада». Крім того, були відпо-
відні чеки про сплату, квитанції. На-
дійшла письмова відповідь, у якій 
виробник, порушуючи закон про за-
хист прав споживачів, написав: «На 
вашу заяву повідомляю: технологіч-
ний процес обкладання фундаменту 
мармуровою крихтою можливий 
тільки у момент його заливання. 
Після того, як фундамент залитий, 
термін придатності покладеної 
мармурової крихти становить при-

близно три місяці». Хоча в договорі 
цього не було зазначено. «Пропоную 
вам обкласти фундамент плиткою 
для зовнішніх робіт. Вказані роботи 
виконуватимуться з обраною вами 
плиткою, усі витрати з оздоблення 
фундаменту та демонтажу потріска-
ної мармурової крихти здійснимо за 
власний кошт». Але ж споживач за-
платив гроші саме за мармур. «Про-
шу вас прийняти рішення стосовно 
виду ремонтних робіт і повідомити 
у письмовій формі». У законі ж чітко 
написано, що під час гарантійного 
терміну, якщо виявляється недолік, 
який виник із вини виробника, по-
стачальника або підприємця-про-
давця, він усувається безпосередньо 
тим, хто його зробив. У цьому разі 
підприємець Новосад — виробник, 
він же й встановлював.

Офіційна заява від громадської 
організації не спрацювала, тому 
було вирішено написати ще один 
офіційний документ — Пропозицію.

— У ній зазначено, що у від-
повідях підприємця є порушення 
Закону України «Про захист прав 
споживачів» і Правил торгівлі не-
продовольчими товарами, — Ген-
надій Геннадійович демонструє 
документ. — Вказано конкретні 
статті та пункти. Ми запропонува-
ли вирішити питання відповідно до 
чинного законодавства, а саме — 
усунути недоліки на виготовленому 
пам’ятнику впродовж чотирнадцяти 
днів із моменту отримання цієї Про-
позиції за кошт виробника. Адже в 

цьому разі уся відповідальність — на 
підприємцеві. Втім, на Пропозицію 
виробник відповів: «Розглянувши 
вашу Пропозицію стосовно усунен-
ня порушень прав пані Черняк, пові-
домляю, що пропонував їй усунення 
недоліків із урахуванням матеріалів. 
Одначе до сьогодні я не отримав від-
повіді, якими матеріалами маю усу-
нути недоліки». 

Підприємець Новосад винним 
себе не вважає. Пан Олександр по-
яснив «Відомостям», що тріснув 
облицювальний шар фундаменту 
з мармурової крихти, а сам фунда-
мент є якісним. 

— Коли Черняк замовляв обли-
цювання фундаменту мармуровою 
крихтою, його попередили про не-
довговічність такого оздоблення й 
запропонували обкладання фунда-
менту плиткою, — розповідає під-
приємець. — Однак він у зв’язку з 
браком коштів відмовився від дов-
говічного та більш дорогого оздо-
блення і замовив його з мармурової 
крихти. Згідно з умовами укладено-
го між нами договору, гарантія на 
пам’ятник (строком на 10 років) не 
поширюється на оздоблення фун-
даменту. У відповідь на звернен-
ня Черняків стосовно відновлення 
фундаменту з мармурової крихти я 
погодився повністю оплатити вар-
тість таких робіт і навіть запропону-
вав їм здійснити обкладання фунда-
менту плиткою за власний рахунок. 
Але Черняк відмовляється отримати 
кошти, необхідні для оздоблення, і 

вимагає від мене особисто виконан-
ня таких робіт, які на сьогодні я не 
здійснюю. 

Наразі усі матеріали справи пе-
редані в інспекцію з питань захисту 
прав споживачів у Волинській об-
ласті. 

Як зазначив Геннадій Кожевні-
ков, це не єдиний випадок у його 
практиці, пов’язаний із послугами 
зі встановлення та виготовлення 
пам’ятників. Не так давно до нього 
зверталася споживачка зі схожою 
проблемою, однак вона не могла 
знайти підприємця, адже він був 
зареєстрований в одному місці, а 
жив у іншому. Коли його відшука-
ли, то громадська організація наді-
слала Пропозицію — і за півроку 
пам’ятник усе ж таки відреставру-
вали. 

Тому, щоб вберегти себе від та-
кого роду непорозумінь, Геннадій 
Кожевніков радить уважно вичиту-
вати самі договори-угоди на виго-
товлення якоїсь продукції чи надан-
ня послуг.

— У цих договорах ставляться 
кабальні умови, — зауважує Генна-
дій Геннадійович, — і підприємець 
виписує свої права так, що він ні 
за що не відповідає. Споживач має 
право сказати, що не згідний, і до-
писати свій пункт, свої претензії в 
кінці договору. Якщо ж підприємець 
не погоджується, то не варто у нього 
щось замовляти. 

Людмила ШИШКО
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На Волині щодоби затримують 
до 30 п’яних водіїв
З початку року на автошляхах області інспектори 
дорожнього руху затримали 3684 водії, які керували 
автівками у нетверезому стані. Про це повідомив 
начальник обласного управління ДАІ Володимир 
Гайовий. За його словами, щодоби на Волині 
працівники ДАІ виявляють по 20-30 п’яних водіїв. Із 
загальної кількості затриманих більш як у 60% суди 
відбирають посвідчення водія.

20 тисяч волинян 
тримають вдома зброю
Загалом на території Волинської області 
зареєстровано більше двадцяти тисяч власників 
мисливської вогнепальної зброї та спецзасобів. 
Понад чотири тисячі волинян мають у своєму 
користуванні пристрої для відстрілу патронів 
несмертельної дії, споряджені гумовими 
або аналогічними за своїми властивостями 
метальними снарядами.

Дешевою іпотекою скористалися вже восьмеро волинських родин

Хліб подорожчав

Восьмеро волинських сімей при-
дбали житло за програмою зде-

шевлення іпотечних кредитів.
Днями трьом родинам із Луць-

ка голова ОДА Борис Клімчук 
вручив ключі від квартир по вул. 
Федорова, 4. За умовами іпотеки 
вони купили квартири в кредит 

під 3%, а термін сплати — 15 років. 
Як відомо, іпотечний кредит нада-
ється під 16% річних, 13% із яких 
має компенсувати держава.

Нагадаємо, що на виконання 
соціальної ініціативи Президента 
для Волині з державного бюджету 
виділено 22,6 мільйона гривень. 

Іпотечна програма поширюється 
на об’єкти будівництва, що були 
введені в експлуатацію після 2009 
року або перебувають у стані бу-
дівництва, допущені до участі в 
програмі відповідним рішенням 
міжвідомчої комісії.

Поки аграрний міністр Микола 
Присяжнюк із екранів телевізорів 
переконує українців, що хліб не 
подорожчає, хлібопеки Хмельнич-
чини та Волині вже встигли підняти 
вартість своїх виробів. Зокрема, 
у луцьких магазинах буханець 
«теремнівського» хліба додав у ціні 
аж 30 копійок. Наразі дії «Теремно 
Хліб» ретельно перевіряє Антимо-
нопольний комітет.

Ще два тижні тому Микола 
Присяжнюк заявляв, що прогноз 
на врожай ранніх зернових — 21,5 
мільйона тонн, із них пшениці — 14 
мільйонів. Потреби українців — не 
більше шести мільйонів на рік, тож 
урядовець обіцяв і експорт не об-
межувати, і ціну не піднімати.

Однак об’єктивна оцінка ситу-
ації як із урожаєм, так і в самому 
хлібопеченні свідчить, що подо-
рожчання продукції неминуче, інак-
ше галузь не виживе, наполягають 
українські виробники. За словами 
голови Всеукраїнської профспілки 
працівників харчової промисловос-
ті Анатолія Тельниха, нині «пекарі 
стали заручниками виборів, тому 
що ціна хліба — це політичне питан-
ня». 

Хай там що, а подорожчання го-
ловного продукту покупці відчують 
однозначно, особливо пенсіонери. 
Якщо раніше за хлібину лучани пла-
тили 3,45-3,5 гривні, то тепер так 
звані соціальні сорти хліба виробни-
цтва ПАТ «Теремно Хліб» — «Луць-
кий», «Січовий» і «Подільський» — 
коштують 3,8-3,85 гривні.

У ПАТ «Теремно Хліб» пояснили 
різке подорожчання хліба ростом 
цін на газ і борошно, а також збіль-
шенням заробітної плати їхнім пра-
цівникам. 

Голова обласного територіаль-
ного відділення Антимонопольно-
го комітету України Віктор Гупало 
розповів, що підвищення вартості 
хліба змусило створити комісію, яка 
за кілька днів дасть свої висновки з 
приводу того, чи дотримане антимо-
нопольне законодавство.

— Завод доповідає, що ріст ціни 
на борошно став приводом до підви-
щення вартості хліба. Перевірка або 

підтвердить, або спростує їхні дії, — 
сказав пан Гупало.

Не зайвим буде нагадати, що в 
Аграрному фонді й у регіональному 
запасі борошна достатньо. Продава-
тимуть пшеничне вищого ґатунку 
по 2896 гривень за тонну, першого 
— по 2711, житнє — по 2279, тоді як 
минулого року ціни були на дві сотні 
гривень меншими.

Ірина КОСТЮК

На сьогодні в Україні виникла 
величезна диспропорція на 

ринку праці. Так, у першому пів-
річчі 2012 року 58% усіх вакансій 
пропонували у столиці. 

Донецький регіон, який іде 
за Києвом, пропонував лише 
7% вакантних посад, повідомив 
міжнародний кадровий портал 
HeadHunter. 

На інші 19 областей і Крим 

припадає лише 17% пропозицій 
роботи. При цьому співвідношен-
ня кількості резюме та вакансій 
у Києві нижче, ніж в інших регі-
онах країни. Наприклад, в Одесі 
на одну вільну посаду припадає 
більше трьох пошукачів, у Криму, 
Запоріжжі, Дніпропетровську — 
майже три. 

У той же час у Києві цей показ-
ник не сягає навіть 2,5. 

Ремонтувати обвалений будинок 
на Рівненській почнуть у кінці серпня

Майже 60% від усіх вакансій України 
пропонуються у Києві
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А вже до кінця року його обі-
цяють здати в експлуатацію. 

Про це стало відомо на останньо-
му засіданні виконавчого комітету 
Луцькради.

Розгляд питання членами ви-
конкому відбувався у присутності 
запрошених мешканців зруйнова-
ного будинку. Тож спокійне чинов-
ницьке засідання перетворилося 
на дискусійний клуб. 

Обурені тим, що у проекті рі-
шення виконкому йдеться про 
аварійно-відбудовні роботи, а не 
зведення нового будинку, жильці 
Рівненської, 109 вимагали гаран-
тій і конкретних пояснень: що, 
коли та як ремонтуватимуть. Крім 
того, для більшості мешканців 
було незрозумілим, чому виконав-
чий комітет не визнає у рішенні 
будинок аварійним.

Пояснювати взялася заступ-
ник мера Лариса Соколовська.

— Мешканці у своїх звер-
неннях висловлювали незгоду з 
тим, що багатоповерхівку мають 
ремонтувати, просили визнати 
будинок аварійним і придбати 
їм нові квартири. Прохали пере-
нести кошти, виділені Кабінетом 
Міністрів, із капітального ремонту 
на придбання нових помешкань. 
Мінфін дав роз’яснення, що гроші, 
11 мільйонів 969 тисяч гривень, 
відповідно до постанови Кабмі-
ну, виділені з резервного фонду 
для аварійно-відбудовних робіт і 
ліквідації наслідків надзвичайної 
ситуації, тому їх не можна вико-
ристати для купівлі квартир. Якщо 

міська влада хоче, вона може при-
дбати нові помешкання за кошт 
місцевого бюджету, — розповіла 
Соколовська.

Таким чином, чиновниця про-
понувала визнати технічний стан 
будинку таким, що підлягає від-
новленню шляхом капітального 
ремонту. 

Протягом цілої години по-
терпілі від обвалу висловлюва-
ли виконкому свої пропозиції та 
активно наполягали на тому, аби 
будинок визнали аварійним, а їм 
видали посвідчення постражда-
лих. Однак члени виконкому так і 
не внесли жодної зміни до пропо-
нованого проекту рішення.

Під час засідання начальник 
міського управління капітального 
будівництва Леонід Карабан на-
решті просвітив мешканців руї-
ни, розповівши, які саме ремонті 
роботи проводитимуть із кінця 
серпня.

— У третьому, четвертому 
під’їздах передбачені підсилення 
віконних простінків на другому 
поверсі, заміна покрівлі й утеплен-
ня фасаду. Крім того, передбачено 
розбирання частини, яка залиши-
лася, демонтаж перекриття, стін, 
перемичок між першим і другим 
під’їздами. У першому та другому 
під’їздах також планується замі-
нити інженерні мережі та зробити 
ремонт у квартирах. Думаю, що 
відремонтувати доведеться все — 
підлогу, стіни стелю. Тут мови не-
має, — наголосив чиновник. 

Ірина КОСТЮК

Уже за рік мармурова крихта на пам’ятнику вартістю десять тисяч гривень посипалася


