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Держветфітослужба України з 1 
березня 2012 року тимчасово при-
зупинила ввезення на територію 
України молока та молочних про-
дуктів із Білорусі, а також м’ясної 
продукції, виготовленої зі свинини. 
Чи зникла у зв’язку з цим продукція 
сусідньої країни з торговельних 
точок Луцька, з’ясовували «Відо-
мості».

Офіційною причиною заборони 
ввезення молочної продукції, за вер-
сією Держветфітослужби, є виявле-
ні антибіотики, а м’ясних виробів 
— африканська чума, яка «косить» 
білоруських свиней, неофіційною 
— «достойна» відповідь українських 
чиновників на заборону ввезення до 
Росії українських твердих сирів. 

Зауважимо, що волиняни остан-
нім часом віддавали перевагу молоч-
ним і м’ясним продуктам із сусідньої 
країни. Мовляв, там за якістю кра-
щий контроль, аніж у нас. До того 
ж це був непоганий бізнес для дуже 
багатьох людей. Наприклад, кіло-
грам сиру «Російський» у Білорусі 
на наші гроші коштує трохи більше 
30 гривень. На луцьких ринках його 
продають уже за 60. Через заборону 
бізнес, звісно, «накрився».

Буквально за кілька днів товари 
з білоруським маркуванням зникли 
з полиць як великих супермаркетів, 
так і дрібних магазинчиків.

— Білоруських продуктів офі-
ційно до нас уже не везуть, — сказав 
«Відомостям» начальник головного 
управління ветеринарної медицини 
в області Богдан Лозинський. — Під 
контролем і так звані «човники». 
Про результати свідчить той факт, 
що пасажиропотік потяга Заболоття 
— Брест зменшився останнім часом 
у десять разів. 

Хоча якщо дуже захотіти, то 
провезти продукцію з сусідньої кра-
їни можна. «Стежки треба знати», — 
кажуть жителі прикордоння. Вони, 
до речі, не вірять українським фіто-
санітарам і не бояться їсти масло та 
ковбасу з сусідньої держави. 

Та й із ринків Луцька білорусь-
ка продукція, правду кажучи, не 
зникла. Значить, дійсно у кордоні є 
«дірки». Але це питання до право-
охоронців.

— Наша служба має право пере-
віряти тільки точки, які знаходяться 
у межах офіційних ринків, — пояс-
нив Богдан Лозинський. — Усе, що 
«поза», — компетенція органів вну-
трішніх справ. 

«Відомості» поцікавилися, коли 
все-таки знімуть заборону. На офі-
ційному сайті Держветфітослужби 
ми знайшли повідомлення про те, що 
«департамент ветеринарного і про-

довольчого нагляду Міністерства 
сільського господарства та продо-
вольства Республіки Білорусь наді-
слав офіційне запрошення Держав-
ній ветеринарній і фітосанітарній 
службі України відвідати білоруські 
молокопереробні підприємства. У 
ході документальної перевірки щодо 
чинної в Білорусі системи держав-
ного контролю за безпекою харчо-
вих продуктів в української сторони 
виникли додаткові питання, перелік 
яких направлений до Мінська 15 
березня. Лише після опрацювання 
у Києві відповідей на порушені пи-
тання можна буде вести мову щодо 
інспектування українською сторо-
ною білоруських підприємств».

Отже, їсти білоруські масло та 
ковбасу українцям дозволять, оче-
видно, не скоро. Принаймні офіцій-
но.

Наталка СЛЮСАР

Міністерство аграрної політи-
ки та продовольства України 

протягом найближчого часу роз-
робить механізм розподілу 300 
мільйонів гривень компенсації 
аграріям за загиблі посіви озимих 
культур. Про це повідомив міністр 
аграрної політики і продоволь-
ства Микола Присяжнюк. «Будуть 
створені відповідні комісії на рівні 
районів, до складу яких увійдуть 
представники фінансових уста-
нов, агроуправлінь районів, сіль-

ськогосподарських інспекцій і на-
уковці», — сказав він. Присяжнюк 
уточнив, що нині проходить моні-
торинг загиблих посівів, і нагадав, 
що загалом їх налічується до трьох 
мільйонів гектарів.

Планується створити реєстр 
підприємств, яким буде надана 
відповідна допомога. Розподіл 
коштів планується здійснювати з 
розрахунку на 1 га загиблих посі-
вів, насамперед ідеться про озимі 
пшеницю, ячмінь і жито.

Відомості.UA

№ 12 (600)

22 - 28 березня 2012 року

http://vidomosti-ua.com/

Події
  РЕЗОНАНС 

  АПК

  ПОПАЛИСЬ

  СПРОСТУВАННЯ

  ЗМІНИ

Генпрокуратура просить 
арештувати закордонний рахунок 
українського чиновника

Аграріям за загиблі посіви 
компенсують 300 мільйонів

Волинська фірма незаконно 
привласнила 300 тисяч гривень 

Іноземна експертиза не знайшла 
пальмової олії в українських сирах

Штрафи за 
порушення на 
дорогах можуть 
зрости вдвічі

«Генеральна прокуратура 
України встановила наяв-

ність у колишнього українсько-
го державного високопосадовця, 
який перебуває під слідством у 
кримінальній справі, банківсько-
го рахунку в іноземній державі, на 
якому він накопичував незаконно 
отримані в Україні гроші та роз-
поряджався ними на власний роз-
суд», — ідеться в офіційній заяві 
ГПУ.

Наближене до органів вну-
трішніх справ джерело повідо-
мило, що рахунки належать екс-

очільнику Державного центру 
зайнятості Володимиру Галиць-
кому, а знаходяться вони в Мо-
нако. За міжнародним запитом 
Генеральної прокуратури України 
компетентні органи однієї з кра-
їн Західної Європи підтвердили 
наявність у банківській установі 
цієї країни зазначеного рахунку 
(близько мільйона євро). Нагадає-
мо, Володимир Галицький очолю-
вав Держслужбу зайнятості з серп-
ня 2006 року. 28 листопада 2011 
року Печерський районний суд 
Києва заарештував Галицького.

Приватне підприємство заявило 
про будівництво системи во-

допостачання. Одначе роботи фак-
тично виконало лише на дві трети-
ни від запланованого. Цей момент 
не завадив фірмі отримати майже 
мільйон гривень повної компенсації 
відповідно до бюджетної програми 
«Закладення і нагляд за молодими 
садами, виноградниками та ягідни-
ками». 

Як повідомили в управлінні по-
даткової міліції ДПС у Волинській 
області, рішення про виділення 
державних коштів цьому підпри-

ємству ухвалили на основі поданих 
документів. Однак огляд і перевірка 
території, де мала б функціонувати 
система водопостачання, засвідчи-
ли невиконання узятих зобов’язань. 
Із 73 га сільськогосподарських угідь 
систему встановили лише на 50. Тож 
308 тисяч із бюджету, отриманих як 
компенсація, посадовці привласни-
ли незаконно, наполягають у подат-
ковій міліції Волині. 

Тепер це порушення податково-
го законодавства розслідують у про-
куратурі Волинської області в рам-
ках кримінальної справи. 

В українських сирах, які перши-
ми потрапили під заборону 

Росспоживнагляду, немає пальмо-
вої олії. Про такі результати неза-
лежної експертизи, проведеної за 
кордоном на замовлення україн-
ської сторони, повідомив голова 
Держветфітосанітарної служби 
України Іван Бісюк.

На початку сирної війни з Ро-

сією його відомство доставило 
на закордонне тестування зразки 
сирів трьох виробників: Пиря-
тинського, Менського сирзаводу 
й підприємства «Гадячсир». За 
словами Бісюка, експертиза під-
твердила: ці сири якісні й не міс-
тять рослинних олій. Офіційні ре-
зультати тестів, які повинні стати 
вагомим аргументом у сирній ві-
йні, очікують одержати через 10 
днів. «За попередніми даними, 
рослинних жирів у наших сирах 
немає. Вони відсутні», — запев-
нив Бісюк.

Нагадаємо, 8 лютого Росспо-
живнагляд призупинив увезення 
сирів трьох українських підпри-
ємств у Росію, пояснивши це не-
відповідністю продукту нормам 
Митного союзу, куди входять Ро-
сія, Казахстан і Білорусь. Зокрема 
йшлося про нібито вміст в укра-
їнському сирі пальмової олії, про 
що споживач не був поінформо-
ваний на етикетці. Пізніше Рос-
споживнагляд призупинив ввіз 
сирів іще чотирьох українських 
підприємств.

У законопроекті «Про внесен-
ня змін до деяких законо-

давчих актів України щодо під-
вищення безпеки дорожнього 
руху та регулювання дозвільної 
системи здійснення міжнарод-
них перевезень пасажирів і ван-
тажів» пропонується збільшити 
штрафи в середньому приблиз-
но вдвічі. Про це під час прес-
конференції сказав перший за-
ступник голови комітету ВРУ з 
питань законодавчого забезпе-
чення правоохоронної діяльнос-
ті, народний депутат від Партії 
регіонів Володимир Олійник.

«Якщо брати в середньому, 
хоча це поганий показник, то 
майже вдвічі», — сказав Олій-
ник. Водночас він зауважив, що 
в деяких випадках розмежують 
штрафи відповідно до об’єму 
двигуна: до 2 тис. 400 куб. см — 
одні штрафи, після — інші.

«Зараз норма — 510-850 гри-
вень, і ми пропонуємо до 2 тис. 
400 куб. см її залишити, а для ма-
жорів, які мають авто з потужні-
шими двигунами, штраф сягне 
850-1190 гривень», — повідомив 
нардеп. З його слів, такі суми 
пропонують експерти. Та щодо 
розміру штрафів іще будуть дис-
кутувати, адже вони мають бути 
посильні, проте водночас дієві.

Крім того, парламентарій 
розповів про градації штрафів 
за перевищення швидкості. «За 
перевищення швидкості на 10 
км/год — 250-340 гривень. А далі 
йде перевищення на 20-30 км/год 
— 340-510 гривень, понад 30 км/
год — 510-680, більше 50 км/год 
— 680-750 гривень», — додав він.

У західних областях 22 берез-
ня хмарна погода, очікується дощ. 
Температура повітря вночі стано-
витиме +7...+8°C, вдень +7...+10°C. 
23 березня змінна хмарність, не-
значні опади. Вночі +5...+7°C, вдень 
+9...+14°C. 24 березня похмуро, без 
опадів. Температура повітря вночі 
+4...+7°C, вдень +5…+11°C. 

У північних регіонах 22 берез-
ня хмарно, дощитиме. Нічна тем-
пература становитиме +4...+6°C, 
денна +6...+8°C. 23 березня по-
хмуро, короткочасний дощ. Тем-
пература повітря вночі +3...+4°C, 
вдень +4...+8°C. 24 березня хмарно 
з проясненнями, можливі опади. 
Температура вночі +3...+5°C, вдень 
+4...+10°C. 

У Києві 22 березня очікується 
хмарність, дощ. Температура вно-
чі +5…+7°C, вдень +7...+8°C. 23 
березня хмарно, опади не перед-

бачаються. Вночі +4…+5°C, вдень 
+5...+10°C. 24 березня похмуро, 
сухо. Нічна температура +3…+6°C, 
денна становитиме +4...+10°C.

У східних регіонах 22 берез-
ня переважно ясно, сухо. Вночі 
-2...+3°C, вдень +6…+9°C. 23 бе-
резня похмуро, дощитиме. Нічна 
температура становитиме -3...0°C, 
денна +7...+10°C. 24 березня хмар-
но з проясненнями, короткочасний 
дощ. Температура вночі +1...+6°C, 
вдень +5...+10°C.

У південних областях 22 берез-
ня очікується хмарність, без опадів. 
Температура повітря вночі стано-
витиме +3...+7°C, вдень +8...+11°C. 
23 березня хмарно з прояснен-
нями, сухо. Вночі +4...+6°C, вдень 
+8...+10°C. 24 березня переважно 
ясно, без опадів. Нічна температура 
+4...+6°C, денна +8...+11 °C. 

15 компаній хочуть 
видобувати в Україні 
сланцевий газ 
Близько 15 компаній — як українських, так і за-
хідних — подали заявки на розроблення родовищ 
сланцевого газу в Україні. Про це сказав на прес-
конференції міністр екології та природних ресурсів 
України Микола Злочевський. Уже найближчим 
часом буде оголошений тендер на розробку укра-
їнських родовищ сланцевого газу. Бажання брати 
участь у конкурсі виявили визнані світові компанії.

25 березня Україна востаннє 
перейде на літній час
У ніч із суботи 24-го на неділю 25 березня Україна 
перейде на літній час. Стрілки годинника будуть пере-
ведені на одну годину вперед. Можливо, цього року 
переведення стрілок буде здійснюватися востаннє. 
Адже у Верховній Раді заплановано розгляд урядового 
законопроекту, яким пропонується в 2012 році ще двічі 
перевести стрілки годинника (на літній і зимовий час) і 
надалі встановити в Україні зимовий час.

25
майже у стільки мільярдів 
гривень у 2012 році обійдеться 
реалізація всіх соціальних іні-
ціатив Президента Віктора Яну-
ковича. Про це заявив Прем’єр-
міністр Микола Азаров.

  ПОЛІТИЧНІ ІГРИ

Тігіпко домовився з Партією 
регіонів про своїх представників 
у 15 регіонах

Віце-прем’єр Сергій Тігіпко до-
мовився з Партією регіонів про 

призначення представників його 
партії заступниками голів 15 облас-
них державних адміністрацій. Про 
це пише газета «Коммерсантъ» із 
посиланням на джерела, обізнані з 
ходом переговорів.

Згідно з домовленостями про 
об’єднання двох політичних партій, 
лідер «Сильної України» отримав 
посаду заступника голови Партії ре-
гіонів. 

Найближчим часом у Партію 
регіонів увіллються ще дві партії. 
Про це на останньому з’їзді заявив 
заступник голови Партії регіонів із 
ідеології Володимир Демидко. «Не 
думайте, що процес об’єднання за-
вершився. На підході ще дві партії», 
— запевнив він.

На зауваження про те, що «Єди-
ний центр» на чолі з головою МНС 
Віктором Балогою і «Народна пар-
тія» спікера Верховної Ради Воло-
димира Литвина відмовилися від 
об’єднання, Демидко сказав: «Я не 
буду озвучувати назви, але це не ті 
партії, які ви згадали. І врахуйте, що 
сценарій об’єднання може бути не 
таким, як із Тігіпком. Є партії дрібні-
ші, в яких нас цікавить одна людина 
— яскравий лідер. І ми можемо за-
пропонувати умови, на яких він піде 
з нами на вибори».

Як відомо, на XIII з’їзді Партії 
регіонів було прийнято рішення про 
злиття з партією «Сильна Україна». 
Тоді ж делегати з’їзду підтримали 
рішення про обрання Сергія Тігіпка 
заступником голови ПР і членом її 
політради.

 ПОГОДА

Білоруські товари зникають 
із торговельної мережі 


