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Депутати переглянуть норми 
придбання землі в одні руки

В Україні будуватимуть автобани 

Кваліфікована українська молодь 
тікає за кордон

Звалищам можуть надати 
«зелений» тариф

Уряд хоче заборонити 
поліетиленові пакети

Норми придбання землі в одні 
руки, передбачені законом про 

ринок земель, ухваленим у 2011 році 
у першому читанні, обіцяють пере-
глянути. Про це інформує сайт 24tv.
ua з посиланням на «Земельний пор-
тал».

Зазначимо, обмеження продажу 
сільськогосподарських земель ви-
значене на рівні 100 гектарів у одні 
руки. За даними експертів Україн-
ського клубу аграрного бізнесу, ця 
норма є однією з найнижчих у світі.

Так, зокрема, подібних обмежень 
узагалі немає в Росії, США, Англії 
та Уельсі, Німеччині. В Індії макси-
мальний розмір ділянки залежить 
від штату, в Польщі ця норма стано-
вить 500 га, в Угорщині — 300 га, в 
Іспанії — 250 га, у Румунії — 200 га, 

в Данії — від 125 до 155 га, у Франції 
— від 100 до 375 га.

Про це повідомили у прес-
службі Міністерства інфра-

структури України. Зокрема, віце-
прем’єр-міністр Борис Колесніков 
розповів, що буде створена трансу-
країнська магістраль від Краковця 
до Успенки і нова Трансдніпров-
ська магістраль по правому березі 
Дніпра. Крім того, буде закінчено 
інший важливий проект — трасу 
Москва — Сімферополь, яка буде 

повністю швидкісною. 
За словами міністра інфра-

структури, будівництво автобанів 
планується провести за рахунок 
акцизів на паливо, введення яких 
дозволить за державний рахунок 
розвивати дорожнє господарство. 
За попередньою оцінкою, вартість 
кілометра доріг може складати від 
одного до шести мільйонів доларів 
США.

На вітчизняному ринку праці 
спостерігаються достатньо 

невтішні тенденції, пов’язані з від-
током за кордон кваліфікованих 
кадрів і молоді. Про це заявив за-
ступник голови ради Федерації 
роботодавців України Олексій 
Мірошниченко, передає «Коррес-
пондент».

«В Україні спостерігається, на 
жаль, стійка тенденція до відтоку 
кваліфікованих кадрів і молоді. 
Причини — демографічна криза, 

несприятливий внутрішній ринок 
праці, складна економічна ситуа-
ція, низький рівень життя», — за-
значив він.  — У черзі на отриман-
ня «green card» США стоїть понад 
мільйон українців. 

Україна перебуває на порозі 
чергової хвилі втрати трудового й 
інтелектуального потенціалу, заяв-
ляв раніше експерт Центру Разум-
кова, колишній перший заступник 
міністра праці та соціальної полі-
тики Павло Розенко.

Ініціативна група у Верховній 
Раді пропонує розширити дію 

так званих «зелених» тарифів на 
електроенергію, вироблену з твер-
дих побутових відходів. Законо-
проект із такою пропозицією вже 
зареєстрований у парламенті. 

Законопроект передбачає на-
дання твердим побутовим від-
ходам статусу альтернативного 
джерела енергії з внесенням від-
повідних змін у Закон «Про аль-
тернативні джерела енергії». На-
буття такого статусу передбачає 
обов’язковий викуп державою 
всієї електроенергії, виробленої 
з такого джерела. Також законо-
проект передбачає внесення змін 
у Закон «Про електроенергетику» 
з визначенням «зеленого» тарифу 
на електроенергію, вироблену з 
твердих побутових відходів, із ко-
ефіцієнтом 2,3.

Крім того, з’явиться можли-
вість виробляння електроенергії 
шляхом спалювання цих самих 
ТПВ і гарантованого продажу їх 
державі, звільнення площ під по-
лігонами й звалищами, де нагро-
мадилися десятки мільярдів тонн 
сміття, а отже, і поліпшення еколо-
гічної ситуації в регіоні й Україні 
в цілому.

Автори документа наводять 
цифри: загальна площа 770 поліго-
нів ТПВ — 3 тис. га, не враховуючи 
більше трьох тисяч стихійних зва-
лищ. На них нагромаджено понад 
30 млрд. тонн відходів, і щорічно 
цей обсяг зростає на 1 млрд. тонн. 

Ухвалення парламентаріями 
таких необхідних змін у законо-
давстві має позитивно вплинути 
передусім на бажання інвесто-
рів вкладати гроші в спалювання 
ТПВ.

Вісім тисяч гектарів колківського 
лісу віддали у приватні руки
На мисливські угіддя Маневицько-
го району вкотре накинули оком 
приватні структури. Апетитам луць-
кого бізнесмена Вадима Зимоніна, 
який має фірму «Хуберт», можна 
позаздрити, адже замахнувся він 
майже на вісім тисяч гектарів лісу 
Колківського лісгоспу. В обласному 
управлінні лісового та мислив-
ського господарства переконують, 
що державним лісгоспам важко 
утримувати угіддя, тому єдиний 
вихід — надати їх у користування. 
Такої ж думки були і 58 депутатів 
облради, які на останній сесії таки 
дозволили бізнесмену наступні 15 
років господарювати на угіддях на 
свій лад. 

Маневиччани не надто задо-
волені таким поворотом подій. Ка-
жуть, що інтереси громади ніхто не 
враховує, а депутати обласної ради 
прислухаються  до невеличкої купки 
мисливців. На підтримку людей Ма-
невицька районна рада проголосу-
вала за запит «свободівця» Володи-
мира Романюка щодо недопущення 
надання в користування мислив-
ських угідь «Хуберту». Його позиція 
базувалася на тому, що кілька років 
тому Соф’янівське лісництво Ма-
невицького держлісгоспу площею 
5798 га було передано у користуван-
ня «Феміді-Інтер». Нічого доброго з 
цього не вийшло. Та обласним депу-
татам, вочевидь, рішення районних 
колег усе одно, що пусте місце.

Нагадаємо, що керівником ТзОВ 
«Феміда-Інтер» є нинішній депутат 
Волиньради Василь Столяр, який, 
за чутками, знайомий із паном Зи-
моніним, бо ж і на комісії з питань 
екології, і на засіданні сесії актив-
но відстоював пропозицію надати 
в користування мисливські угіддя. 
На комісії пан Столяр начебто ви-
падково замовив слівце за власника 
підприємства «Хуберт», мовляв, той 
активно популяризує в Україні мис-
ливство і чи не єдиний гідно пред-
ставляє Волинь у новому напрямку 
— спортивному мисливстві. Під час 
сесійного засідання на підтримку 
Столяра стали інші депутати, які пе-
реконували: бізнес ефективніше гос-
подарюватиме у мисливських угід-
дях, бо вкладатиме туди інвестиції.

Таким чином ПП «Хуберт» отри-
мало в користування 5719 гектарів 
угідь Граддівського лісництва ДП 
«Колківське ЛГ» і 2230 гектарів Роз-
ничівського лісництва ДП «Полісь-
ке».

Директор Колківського лісгоспу 
Віталій Котеленець розповів «Відо-
мостям», що зовсім не шкодує за 
переданими угіддями. За його слова-
ми, утримувати їх дуже важко. Один 
єгер стежить за чотирма тисячами 
гектарів, а за тисячу гривень заро-
бітної плати такий об’єм робіт мало 

хто погоджується виконувати.
— Віддача від лісового господар-

ства мізерна — одні витрати. Це і по-
сіяти треба, і кормів закупити. Мені 
хочеться платити гідну заробітну 
плату і майстрам по лісу, і заготі-
вельникам. Нам так чи інакше до-
ведеться боротися з браконьєрами, а 
хто господарюватиме на тих угіддях 
— «Хуберт» чи «Феміда-Інтер», — не 
важливо», — розповів пан Котеле-
нець, ще раз підкресливши, що за 
передачею мисливських угідь таки 
стоїть депутатське лобі.

В управлінні лісового госпо-
дарства повідомили, що юридична 
адреса приватного підприємства 
«Хуберт» — на вулиці Винниченка 
обласного центру. Тільки от застати 
його власника пана Зимоніна «Відо-
мостям» не вдалося. 

Інформацію про те, що ж зби-
рається робити бізнесмен на вось-
ми тисячах гектарів, вивідали у за-
ступника начальника мисливського 
господарства, охорони і захисту лісу 
обласного управління лісового та 
мисливського господарства Руслана 
Люшука.

— Площа Колківського лісгоспу 
складає 47,2 тисячі гектарів. Із них 
22,9 тис. га — лісових, польових — 
22,7 тис. га, водно-болотяних — 1,6 
тисячі гектарів. У користування ПП 
«Хуберт» переходить одна третя лісо-
вих угідь, тобто 7945 тисяч гектарів. 
Ми пішли на такий крок, бо з року в 
рік на утримання лісу держава виді-
ляє все менше коштів. Можна навіть 
сказати, що тепер грошей узагалі не 
виділяється. Господарства утриму-
ються за рахунок власних грошей. 
Коли є інвестор, який бажає фінан-
сувати, до того ж немалі кошти, то 

чому б його не підтримати? Повір-
те, це буде від 250 до 400 тисяч гри-
вень у рік. Сюди входить зарплата 
єгерської служби, охорона мислив-
ських угідь, придбання транспорту, 
паливно-мастильних матеріалів, 
форменого одягу, кормів. Фінансо-
вий тягар знімається з Колківського 
лісгоспу, — повідав пан Люшук.

Заступник начальника також 
розповів, що до цього часу Колків-
ський лісгосп «якось» зводив кінці з 
кінцями, а «Хуберт» начебто має по-
тужний капітал.

— Сам засновник підприємства 
до нас приїжджав, привозив статутні 
документи, — каже Руслан Володи-
мирович. — Дата створення підпри-
ємства — 4 грудня 2009 року. Ста-
тутний фонд — 500 тисяч гривень. 
Основний вид діяльності — мислив-
ство, розведення диких тварин. За 
перший рік господарювання в угіддя 
планується вкласти 971 тисячу гри-
вень на побудову кормосховища, 
електрифікацію, придбання автомо-
біля, трактора, гужового транспор-
ту. Заробітна плата, розрахована на 
рік, — 148 тисяч, засоби зв’язку — 12 
тисяч, форма для єгерської служби 
— 24 тисячі гривень, заготівля кор-
мів, посів — 79 тисяч гривень.

Руслан Люшук також наголосив, 
що ПП «Хуберт» мисливські угіддя 
надали в користування на мінімаль-
ний, згідно з законом, термін — 15 
років. До цього часу підприємство 
не мало у користуванні мисливських 
угідь. Чиновник одразу застеріг: 
якщо у «Хуберта» нічого не вийде, 
«промахів» йому ніхто не пробачить, 
мовляв, питання — на контролі гро-
мадськості.

Ірина КОСТЮК

Україна ризикує залишитися 
без власного молока
Якщо й надалі зберігатиметься нинішня тенденція 
в розвитку вітчизняного молочного тваринництва, 
в Україні скоро може залишитися лише імпортне 
молоко, заявив директор агентства «AgriSurvey» Асо-
ціації «Український клуб аграрного бізнесу» Тарас 
Гагалюк, пише 24tv. «Якщо так триватиме й надалі, 
скоро ми на полицях наших супермаркетів замість 
вітчизняного молока зможемо побачити лише ім-
портне», — йдеться в повідомленні. 

Шкідливих речовин у повітрі 
побільшало
В Україні збільшуються обсяги шкідливих викидів 
у повітря. Про це в ефірі «5 каналу» сказала голова 
Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко. «Зрос-
тають викиди шкідливих речовин в повітря. За дев’ять 
місяців 2011 року цей показник збільшився на 13%. За 
рік у повітря викидається орієнтовно шість мільйонів 
тонн шкідливих речовин. Попри кризу, зменшення 
викидів не спостерігається», — зазначила експерт. 
Ситуацію ускладнює відсутність нових технологій ви-
робництва і неекономне використання ресурсів.

38
стільки мільйонів гривень 
передбачено у державному бю-
джеті на 2012 рік на пільговий 
проїзд студентів вузів і учнів 
професійно-технічних училищ у 
залізничному, автомобільному 
та водному транспорті.

СТУДЕНТСЬКІ ГРОШІ 

Стипендії 
виростуть до 
1000 гривень?

Після прийняття нової ре-
дакції Закону України «Про 

вищу освіту», яка підготовлена 
експертною робочою групою та 
внесена Кабміном, розмір сту-
дентських стипендій становити-
ме понад 1000 гривень. Про це 
розповіла очільниця Всеукраїн-
ської студентської ради Анаста-
сія Сабова.

«Нова редакція закону перед-
бачає, що студентські стипендії 
будуть не нижче прожиткового 
мінімуму. Держбюджет-2012, 
який був прийнятий нещодавно, 
передбачає прожитковий міні-
мум у понад 1000 гривень. Відпо-
відно, стипендії будуть збільше-
ні», — зазначила Сабова.

Цьогоріч в Україні можуть забо-
ронити випуск і продаж лег-

ких пластикових пакетів — уряд 
мотивує заборону тим, що пакетів 
надто багато і вони забруднюють 
довкілля. Про це в ефірі україн-
ського телеканалу повідомив на-
чальник управління благоустрою 
територій і комунального обслу-
говування Мінрегіону Олександр 
Ігнатенко, пише «Україна кому-
нальна».

Відповідний законопроект, за 
словами чільника управління Мін-
регіону, вже підготовлено. При 
цьому Мінрегіон, за його словами, 
має труднощі щодо узгодження за-
конопроекту з іншими профільни-
ми міністерствами.

На сьогодні, повідомив Ігна-
тенко, в Україні налічується близь-
ко п’яти тисяч сміттєвих звалищ, 
щорічно з’являється 35 тисяч не-
санкціонованих. Це, на його дум-

ку, пов’язано з відсутністю в дея-
ких населених пунктах, особливо 
в сільській місцевості, постійних 
служб із вивезення сміття.

За його словами, тільки 30% сіл 
мають можливість користуватися 
цією послугою, тому і створюють 
несанкціоновані звалища, які, як 
правило, прибираються під час 
весняних робіт із благоустрою.

ОГОЛОШЕННЯ 

Продається квартира (півбудинку) в центрі Локач. 
Три кімнати, велика кухня. Жила площа 60 кв.м. Подвір’я, прибудинкові 
будівлі. Газ підведений до будинку. Вода в будинку. Може бути під мага-
зин. Розглянеться варіант обміну на однокімнатну в Луцьку. 
Телефон: (050) 378-04-03, (050) 378-04-33.


