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Суцільна димова завіса над Волин-
ню перетворилася в останні дні на 
справжню проблему. 

З приходом весни частішають 
випадки пожеж через спалюван-
ня сухої трави та гілок. МНС-ники 
кажуть, що за останній тиждень 
випадків із підпалом сухої трави 
катастрофічно побільшало. Най-
страшніше ж, що вогонь розповсю-
джується на ліс, будинки. Внаслідок 
горіння сухої трави пожежею зни-
щено дерев’яну будівлю, а також по-
крівлю і перекриття цегляної будівлі 
у господарстві 27-річного мешканця 
в селі Штунь Любомлського району, 
господарські дерев’яні будівлі пенсі-
онерів в селі Вербично Турійського 
району та Холопичі Локачинського 
району, житлові будинки та госпо-
дарські споруди у селах Ольганівка 
та Переспа Рожищенського районів. 
Кореспондент «Відомостей» мала 
нагоду побувати в останньому на-
селеному пункті. Побачене вразило. 
Тут горіли поля, кладовище, водно-
болотяні угіддя, лінії електропере-
дач. 

— У нашу сільську раду входить 
сім сіл, — розповів «Відомостям» Пе-
респівський сільський голова Сергій 
Курилович. — Протяжність їх ста-
новить більше 26 кілометрів. Поча-
ток весни для нас — справжня про-
блема. Як тільки погасимо в одній 
частині — горить в іншій. Ми маємо 
6 тисяч 700 гектарів ріллі. Їх обро-
бляють два підприємства — «Про-
метей» і «Стохід». Коли у першому 
землю обробляють, засівають, то на 
полях, які належать другому, — по-
жежі. «Стохід» (керівник — Василь 
Кулюк) орендує 300 людських паїв. 
На землі заводить бур’яни. Потім 
виникають пожежі. Хто палить — не 
зрозуміло. Ми ж кожної ночі з хлоп-
цями з місцевої пожежної охорони й 
екоінспектором їх гасимо. 

— У Переспі згоріло до двох ти-
сяч гектарів. Вогонь перекинувся на 
водно-болотяні угіддя. Горів очерет, 
— додав державний інспектор відді-
лу оперативного екологічного між-
районного контролю у Рожищен-
ському районі Сергій Михальчук. 
— Полум’я досягало у висоту шести 
метрів. Пошкоджена лінія електро-
передач. Довкіллю нанесено непо-
правної шкоди. У вогні загинули 
зайці, згоріли й яйця, які вже почали 
висиджувати птахи. 

Еколог зауважив, що спалювання 
відходів і сухої рослинності, опалого 
листя суворо заборонено. Штраф 
для фізичних осіб становить від 170 
гривень. Для посадових — 1700. 

Проте палія, як то кажуть, треба 
зловити за руку. А екоінспекція не 
має повноважень слідчих органів. 
МНС-ники взагалі навіть штрафів 
не можуть накладати за спалювання 
трави. Основна ж відповідальність 
лежить на органах місцевого само-
врядування. Це у їх повноваження 
входить роз’яснювати людям зако-
нодавство.

— Я і депутати кожен двір обі-
йшли, з кожного громадянина взяли 
підпис про те, що ознайомлений із 
тим, що палити сміття та траву не 
можна. Марно, — зауважив Сергій 
Курилович.

Не діють на місцевих жителів і 
штрафи. Лише за один день Сергій 
Михальчук виписав 152 протоколи. 
А люди говорять, що палили і будуть 
палити.

Очевидно, люди не зовсім свідо-
мі, що спалювання непотребу може 
бути небезпечним не лише для їх-
нього майна, але й для здоров’я. Як 
уже писали «Відомості», у насиче-
ному димом повітрі міститься дуже 
багато шкідливих речовин. 

Особливо небезпечний чадний 
газ (окис вуглецю). Він, з’єднавшись 
із гемоглобіном у крові, утворює 

метгемоглобін. Ця токсична сполука 
блокує постачання кисню до клітин. 
В результаті виникають голово-
кружіння, головні болі, зниження 
імунітету, синдром загальної слаб-
кості, від якого нині страждає ба-
гато людей. Також у диму у великій 
кількості міститься бензопірен. Це 
сильний канцероген, який призво-
дить до мутації доброякісних клітин 
у злоякісні. За статистикою, у струк-
турі онкохвороб рак легенів вихо-
дить на перше місце. А саме легені є 
органом-мішенню для бензопірену. 
Також у процесі спалювання «весня-
ного» сміття виділяються діоксини, 
кетони й альдегіди, важкі метали. 
Ці токсичні речовини мають над-
звичайну подразнювальну дію. Як 
наслідок — у цей період частішають 
напади бронхіальної астми, задухи, 
алергічні риніти. 

А третього квітня бездумне 
спалювання сухостоїв призвело до 
смерті людини. Як повідомили в 
УДАІ Волинської області, лучанин, 
який об’їжджав димову завісу, що 
виникла через спалювання бере-
гової трави і очерету, не побачив 
на зустрічній смузі іншої автівки. 
В результаті чоловік загинув. А дві 
пасажирки отримали травми. Авто-
пригода сталося на автодорозі спо-
лученням Рожище-Торчин-Шклинь-
Сенкевичівка-Берестечко. 

Наталка СЛЮСАР
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Події
НОВОВВЕДЕННЯ 

З 6 квітня 2011 року набирає 
чинності Закон України «Про 

внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо відпо-
відальності перевізників, які здій-
снюють міжнародні пасажирські 
перевезення». Про це повідомили 
у прес-службі ДПС.

Нововведеннями передбачено, 
що всі перевізники зобов’язуються 
перед початком міжнародного пе-
ревезення пасажира перевіряти 
на наявність у нього документів, 
необхідних для в’їзду до держави 
прямування, транзиту (до цього 
така норма діяла лише відносно 
авіаперевізників).

Пасажиру, який не пред’явив 
необхідні документи, перевізник 
може відмовити в міжнародному 

перевезенні без відшкодування 
збитків. Також передбачається від-
повідальність перевізника за пе-
ревезення чи спробу перевезення 
пасажира через державний кордон 
України без необхідних докумен-
тів.

Нові норми передбачають 
збільшення розмірів штрафів за 
перевезення пасажира без необ-
хідних документів із 220-250 нео-
податковуваних мінімумів доходів 
громадян (3740-4250 грн.) за кож-
ного такого пасажира до 500-1000 
неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян (8500-17000 грн.).

Для прикладу, у країнах ЄС 
за відповідні правопорушення на 
перевізника накладають штраф у 
розмірі від 3000 до 5000 €.

ПО ГАРЯЧИХ СЛІДАХ  

У Луцьку затримали циганку, в якої «травку» купувала 
чи не вся молодь міста 

Минулого тижня луцькі міліціян-
ти затримали на гарячому пару 
продавців марихуани: 29-річну 
жінку циганської національності та 
32-річного лучанина. Наркоторгов-
ці, кожен із яких мав сім’ю та дітей, 
налагодили співпрацю і постачали 
траву, як кажуть у міліції, чи не 
всьому Луцьку. 

Схема, за якою працювали зло-
вмисники, проста: кілька наближе-
них до них осіб збирали замовлення 

на «товар» і робили закупку цілими 
партіями, а вже потім розвозили до 
безпосередніх замовників. До сло-
ва, найбільша кількість охочих по-
бавитися травою — серед підлітків 
і молоді, які мешкають в обласному 
центрі. Циганка проживала в районі 
вулиці Львівської, але клієнтів мала 
практично з усіх районів міста, були 
навіть замовники з прилеглих насе-
лених пунктів.

Правоохоронці, як розповів на-
чальник сектора боротьби з неза-
конним обігом наркотиків Луцько-
го МВ УМВС України у Волинській 
області Руслан Гамольчук, тривалий 
час стежили за діяннями цієї пари. 
Впіймати їх вдалося з третьої спро-
би. Щоправда, при собі наркодилери 
мали лише замовлену БНОНівцями 
дозу.

— Найбільша складність вини-
кла у тому, що напряму до пари було 
важко підібратися, вони працювали 
з перевіреними людьми, мали по-
стійних клієнтів, яким без усяких 
підозр збували марихуану, — роз-
повідає Руслан Гамольчук. — Хотів 
би також наголосити: затримавши 
цих наркоторговців, правоохоронці 
перекрили чи не основне джерело 

постачання наркотиків у молодіжне 
середовище.

Траву наркодилери вирощували 
самотужки, переважно в лісах під 
Луцьком. Зібраний урожай реалі-
зовували протягом року. Злочинні 
промисли приносили непогані при-
бутки. Ціна «коробка», говорячи мо-
лодіжним сленгом, а це десять гра-
мів, варіювала від 50 до 100 гривень. 

Затримана циганка вже була 
раніше судимою за аналогічний 
злочин, однак отримала умовний 
термін. Її «товариш» по бізнесу теж 
має кримінальне минуле — відмотав 
строк у в’язниці за крадіжки. Наразі 
жінка розкаюється у вчиненому. За 
розповсюдження наркотиків їм сві-
тить позбавлення волі від п’яти до 
десяти років.

БНОНівці вкотре нагадують, що 
посіви маку чи коноплі тягнуть за 
собою як адміністративну, так і кри-
мінальну відповідальність.

Якщо ви володієте будь-якою 
інформацією про зберігання чи 
продаж наркотиків, обов’язково по-
відомте про це правоохоронним ор-
ганам. Номер телефону — 24-20-40. 
Анонімність гарантована.

Ірина КОСТЮК

У ЄС виступають за надання 
Україні безвізового режиму 
на час Євро-2012 
Виконавчий директор Східного комітету німецької 
економіки Райнер Лінднер пропонує призупинити дію 
візового режиму між ЄС і Україною на час Євро-2012. 
«Давайте зважимося на сміливий крок і призупинимо 
дію візового режиму для українців або ж принаймні 
скасуємо консульські збори за оформлення віз», — за-
явив Лінднер.

«Toyota» зупиняє всі свої 
заводи в США  
«Toyota» оголосила про те, що у квітні змушена 
буде зупинити всі свої заводи в Сполучених 
Штатах через брак комплектуючих, виклика-
ний наслідками землетрусу та цунамі в Японії. 
Тимчасове закриття заводів торкнеться близько 
25 тисяч американців, які працюють на них. Од-
наче про звільнення робітників тут не йдеться, 
запевняє представник компанії Майк Госс. Не-
стача комплектуючих, які постачаються з Японії, 
може торкнутися й інших автовиробників.

Провідники у міжнародних 
потягах перевірятимуть 
закордонні паспорти

Палять траву — горять будинки, 
гинуть люди

ГРОШІ 

Аграрії до посівної отримали лише 
половину затребуваних кредитів

Банківські установи Волині 
оформили 35,5 мільйона гри-

вень кредитів для аграріїв при по-
требі в 78 мільйонів. Тобто банки 
не поспішають видавати кредити, 
затягуючи сільськогосподарські 
роботи. 

Таким чином ситуація з ви-
дачею кредитів у розрізі районів 
така: найбільші суми кредитів за-
явлені у Луцькому районі (13 міль-
йонів гривень, уже видано 10), від  
Горохівського й Іваничівського 
районів прийнято заявки на кре-
дит по десять мільйонів, одначе 
не видано й половини коштів. У 
Володимир-Волинському районі  є 
потреба у восьми мільйонах гри-
вень, із них видано всього півтора 
мільйона. 

В обласному управлінні агро-
промислового розвитку кажуть, 
що в минулому році волинські 
аграрії взяли в борг майже 40 міль-
йонів гривень, які наразі виплачу-
ються справно. Та заборгованість 
по сільськогосподарських креди-

тах, яка існує, — це прогалини в 
роботі районних адміністрацій 
минулих років. Голова ОДА Борис 
Клімчук каже, що не дозволив би 
взяти казначейський кредит ке-
рівнику Луцької РДА Володимиру 
Демчуку, якби кілька років тому 
був губернатором.

— Три з половиною мільйони 
простроченого кредиту перед дер-
жавою. Ми з ним до сих пір мучи-
мося. Це був кредит на проїдання, 
я б не дав добро на нього. Луцький 
район — «козирний», але фінан-
сово гнилий, — резюмував Борис 
Петрович.

Ірина КОСТЮК

Товарна біржа „Універсальна товарно-сировинна біржа” оголошує аукціон 
з продажу права оренди земельної ділянки, що перебуває у власності Гірко-

полонківської сільської ради Волинської області: 
лот І – право оренди земельної ділянки площею 0,0640 га терміном на 5 років.    
Місцерозташування – земельна ділянка розташована в межах населеного пункту 

с.Гірка Полонка Гіркополонківської сільської ради Луцького району Волинської 
області. 

Категорія земель – землі комерційного призначення.
Цільове призначення – для будівництва та обслуговування магазину змішаних 

товарів. 
Кадастровий номер – 0722881600:01:001:2973.
Початкова вартість продажу лоту №1 – 12413,00 грн. без ПДВ   
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 2784,00 грн. (на початок будів-

ництва) та 13888,00 грн. (на кінець будівництва). 
Річна орендна плата – 10% від нормативної грошової оцінки.
Земельна ділянка неправильної форми, межує: з півночі – землі загального 

користування (вулиця ш-12м), зі сходу – землі, надані у власність гр. Федонюку 
П.П., з заходу – землі загального користування (вулиця ш-12м). Земельна ділянка 
розташована на відстані 600 м від траси Луцьк-Радехів-Львів, та на відстані 12 км 
від межі м.Луцьк.

На земельну ділянку встановлено наступні обмеження(обтяження) та 
сервітути:

Через земельну ділянку проходить ЛЕП-10 кВ, тому встановлюється охоронна 
(на площу 309 кв.м) зона електромереж уздовж повітряних ліній електропередач 
у вигляді земельної ділянки і повітряного простору, обмежених вертикальними 
площинами, що віддалені по обидві сторони ліній від крайніх проводів по 10 м за 
умови невідхиленого їх положення. В межах охоронної зони ЛЕП-10 кВ забороня-
ється виконувати будь-які дії, що можуть  порушувати  нормальну     роботу  елек-
тричних  мереж,   спричинити  їх пошкодження або викликає нещасні випадки. В 
разі необхідності – забезпечити право доступу та під’їзду до об’єктів електричних 
мереж, ремонту, технологічного обслуговування та інших робіт пов’язаних з їх 
експлуатацією.

Реєстраційний внесок – 480,00 грн.
Гарантійний внесок – (10% від початкової вартості лота) – 1241,30 грн.
Реєстраційні та гарантійні внески вносяться на поточний рахунок Товарної біржі  

„Універсальна товарно-сировинна біржа” №2600112649 у ПАТ „Український про-
фесійний банк” у м.Києві, МФО: 300205, код ЄДРПОУ: 32069037.

Прийом заяв на участь в аукціоні буде проводитись з 8 квітня 2011 року за 
адресою філії ДАК „Національна мережа аукціонних центрів” „Волинський аукці-
онний центр” – Брокерської контори №2 Товарної біржі „Універсальна товарно-
сировинна біржа”: м.Луцьк, вул.Шопена.12, к.26. 

Прийом заяв припиняється за три календарних дні до початку аукціону. Озна-
йомитися з об’єктом можна щодня, крім вихідних днів, за місцем знаходження 
об’єкта. Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації інформації за адресою: 
м.Луцьк, вул.Шопена.12, к.26. 

Бажаючим прийняти участь в аукціоні звертатись до служби з організації аукці-
ону: 43025, м.Луцьк, вул.Шопена, 12, тел.(0332) 24-81-41, 72-60-75.

ОГОЛОШЕННЯ 


