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Нещодавно на сесії Кисилинської 
сільської ради Локачинського 
району депутати погодили надання 
в оренду фірмі «Салікс Енерджі» 
ділянки розміром 150 гектарів із 
земель запасу для вирощування 
енергетичної лози. Як відомо, ця 
фірма активно почала впроваджу-
вати свій бізнес саме на Волині. 
Адже, по-перше, знайшла підтрим-
ку з боку влади, по-друге, саме 
тут підходяща кліматична зона 
для цієї культури. Які перспективи 
вирощування лози на Волині та 
наскільки вигідний такий інвестор 
для сільської громади, дізнавалися 
«Відомості». 

За словами директора агро-енер-
гетичної компанії «SALIX energy» 
Ірини Гнап, у Горохівському й Іва-
ничівському районах вони вже 
орендують 340 гектарів, а щодо Ло-
качинського, то тут найбільші пер-
спективи: у планах — довести площі 
плантацій до 1000 га. А також пла-
нують посадку лози у Львівській об-
ласті. 

— В основному це малопродук-
тивні цілинні землі резерву сіль-
ських рад, — пояснює пані дирек-
тор, — і людські паї — пасовища. За 
оренду платитимемо не менше 3% 
від вартості землі. Інколи це буде на-
віть 5-7%. У договорах прописано, 
що орендна плата змінюватиметься 
відповідно до зміни вартості землі. 

Ірина Василівна навела приклад 
сільської ради Зубильного Локачин-
ського району, де приблизно за гек-
тар селяни отримуватимуть по 350 
гривень. Одначе ця сума може ста-
новити й 90 гривень — усе залежить 
від якості землі.

— З червня плануємо готувати 
поля до висадки, — продовжує Ірина 
Гнап. — Частину засадимо восени, а 
частину — навесні наступного року. 
До цих робіт залучатимемо місцеве 
населення. Скажімо, на посадку, яка 
триває півтора місяця, нам потрібно 
буде близько п’ятдесяти людей. За 
день при нормі виробітку вони за-
роблятимуть по сто гривень. Одначе 
були такі працівники, які старались, 
і за день їм вдавалося заробити до 
200 гривень. 

Як виявилось, у якості експери-
менту компанія минулого року вже 
засадила вербою більше 50 га план-
тацій у Горохівському й Іваничів-
ському районах, тому може говори-
ти про реальні цифри. 

Також місцеве населення залу-

чатимуть до підготовки саджанців 
до висадки, їх збору, технологічного 
зрізу, чоловіки працюватимуть на 
розчищенні плантацій. Одначе така 
робота буде сезонною і триватиме 
приблизно три-чотири місяці.

Щодо якихось соціальних гаран-
тій для громади, то, на жаль, стан-
дартні договори оренди їх не про-
писують, тому доводиться вірити 
інвестору на слово.

Ірина Гнап пообіцяла, що їхня 
компанія підтримуватиме селян, 
наприклад, допомагатиме проводи-
ти ремонти шкіл, дитсадків, тобто 
вкладатиме свої кошти у соціальну 
сферу. Проте сума допомоги, за її 
словами, буде пропорційною кіль-
кості взятої в оренду землі. Скажі-
мо, під Новий рік 240 дітей із Горо-
хівського й Іваничівського районів 
отримали від компанії солодкі пода-
рунки та перегляд вистави. 

Сподіваємося, керівництво ком-
панії слів на вітер не кидає, і фірма 
й надалі буде соціально відповідаль-
ною.

Ще одне питання, яке багатьох 
хвилює, — як вирощування лози 
вплине на подальшу якість і родю-
чість ґрунту. Відповідь на нього на-
магалися з’ясувати у Волинському 
інституті агропромислового вироб-
ництва та в «Облдержродючості». 
Втім, ні в одній, ні в іншій структурі 
цю проблему не вивчали. Мовляв, 
такий вид виробництва новий для 
Волині, тож для якихось висновків 
треба, щоб пройшов час.

У самій «Салікс Енерджі» запев-
няють, що ступінь виснаження ґрун-
ту вербою в три-п’ять разів менший 
порівняно з зерновими культурами. 
Окрім цього, приблизно 60-80% по-
живних речовин на плантаціях із 
salix viminalis (енергетична верба) 
повертається назад у ґрунт разом із 
опалим листям.

Як пояснила Ірина Гнап, урожаю 
з лози треба чекати три роки.

— При зборі урожаю ми отри-
муємо щепу, — розповідає директор 
фірми. — Це відновлювальне, еко-
логічно чисте паливо біологічного 
походження, яке зараз інтенсивно 
використовується у Європі у побу-
товому секторі, а також на тепло-
електростанціях. Виробіток тепло-
вої енергії з цієї щепи обходиться в 
два з половиною рази дешевше, як із 
газу, плюс низькі показники вики-
дів у атмосферу, за що теплостанції 
отримують дотації від Євросоюзу. 
Сьогодні ми працюємо над підпи-
санням довгострокових договорів із 
європейськими країнами про поста-
чання їм щепи. Проте в першу чергу 
очікуємо, що й на Україні буде вели-
кий попит на таке паливо, адже газ 
дорожчає. З цього питання минуло-
го тижня ми брали участь у нараді у 
Волинській обласній адміністрації і 
обговорювали плани переведення 
об’єктів комунальної енергетики на 
альтернативні види палива. Тому 
перспективи є. 

Людмила ШИШКО

Систему, як нажитися на чужо-
му горі, вигадав головний суд-

медексперт одного з міжрайонних 
відділень області. Чоловік вимагав 
хабарі за проведення розтинів тіл 
померлих у їхніх родичів. Про це 
розповіли «Відомостям» в обласно-
му управлінні Державної служби бо-
ротьби з економічними злочинами.

Піймали судмедексперта на га-
рячому. В кінці літа минулого року 
до нього звернулася жіночка з про-
ханням зробити розтин тіла її сина, 
який скоїв самогубство. Пан експерт 
одразу повідомив їй, що коштувати-
ме ця процедура 150 доларів. 

Не довго думаючи, розбита го-
рем жінка попрямувала до район-
ного відділку міліції. Бо ж здогаду-
валася, що це надто велика сума для 
підтвердження причини смерті. Але 
на цьому історія не закінчилася. 

Після того як матеріали, зібрані 
працівниками обласного управління 
ДСБЕЗ, були розглянуті прокурату-
рою (а на той час прокурором Воли-
ні був іще Андрій Гіль), у порушенні 
кримінальної справи було відмовле-
но. Як вказано в офіційній відповіді 
— через відсутність складу злочину. 

Так, на тлі космічних хабарів, 
про які нам часом доводиться чути, 

звичайно, 150 доларів — це не гроші, 
проте йдеться про людське горе — 
втрату рідного сина. Та й, зрештою, 
для декого з волинян 150 «зелених» 
— це місячна заробітна плата.

Крім того, у процесі збору мате-
ріалів було виявлено ще 18 заявни-
ків, які підтвердили, що давали «на 
лапу» судмедексперту. Їхні свідчен-
ня прокуратура області теж до уваги 
не взяла.

Оперуповноважений, який веде 
справу волинського хабарника, 
каже, що суми, які він вимагав у 
мешканців районів, становили від 
400 до 1800 гривень. 

«Відомості» з’ясували, що облас-
не патологоанатомічне бюро, якому 
підпорядковується судово-медична 
служба експертизи, з січня 2009 року 
працює згідно з положенням про на-
дання платних послуг. 

Відповідно до нього, розтин тіла 
померлого з ознаками насильниць-
кої смерті коштує 331 гривню, без 
таких ознак — 232 гривні. Варто на-
голосити, що оплата здійснюється 
лише у разі термінового розтину тіла 
(протягом трьох-чотирьох годин) 
або ж у вихідні чи святкові дні. Якщо 
рідні згідні на те, аби труп померло-
го обстежили протягом кількох днів, 

то грошей за розтин вони взагалі не 
повинні платити. У випадку зі скан-
дальним судмедекспертом виходить, 
як кажуть в управлінні ДСБЕЗ, що 
гроші він брав незалежно від того, 
терміновий цей розтин чи ні. 

До того ж є ще один факт у цій 
справі. Офіційно до каси обласного 
патбюро від «кримінального» між-
районного відділення судмедекспер-
тизи за 2011 рік надійшло аж 663 
гривні. Протягом року було про-
ведено 46 експертиз. Виходить, що 
експерт зробив усього два розтини у 
неробочий час або ж терміново, тоб-
то офіційно взяв за них гроші. Тоді 
як правоохоронці встановили, що 
таких розтинів було аж 26. То куди 
ділась решта зароблених коштів? І 
невже Ігор Жибак, який очолює су-
дово-медичну службу в області, не 
помічає таких неточностей у бухгал-
терії?

Насторожує те, що цей пан про-
довжує працювати на посаді суд-
медексперта. В міліції кажуть, що в 
останні місяці він трохи вгамував 
свої апетити й начебто не бере хаба-
рів. Проте скарги колись ошуканих 
мешканців кількох районів продо-
вжують надходити. 

Ірина КОСТЮК
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На школі підприємець «наварив» 
345 тисяч гривень

Аграрії Волині за два місяці 
продали продукції на 228 млн.

Луганські шахтарі оголосили 
страйк через борги за роботи 
на шахті №10 «Нововолинська» 

Факт привласнення, а згодом 
протиправної легалізації 

коштів із державного бюджету 
підприємцем К. викрили співро-
бітники податкової міліції ДПС у 
Волинській області.

Як свідчать матеріали справи, 
заповзятий бізнесмен отримав 
перемогу в тендері на добудову од-
нієї з сільських шкіл. Укладений 
між ним і відділом освіти райдер-
жадміністрації договір підряду пе-
редбачав виконання робіт на суму 
майже шість мільйонів гривень.

Школу і справді добудували, та 
реально витратили коштів як міні-
мум на 345 тисяч гривень менше, 
кажуть в управлінні податкової 

міліції області.
Щоправда, з офіційною звіт-

ністю у підприємця було начебто 
все гаразд: роботу зроблено, акти 
прийому-передачі робіт складе-
но, довідки про вартість викона-
них будівельних робіт завізовано. 
Проте суми, вказані у цих доку-
ментах, свідомо завищувалися, — 
стверджують у податковій міліції 
області після детального вивчення 
усіх обставин втілення цього біз-
нес-проекту громадянином К.

Більше того, зекономлені ко-
шти підприємець оперативно 
перевів на свої рахунки та ви-
користав у власних цілях. Тепер 
прокуратура області розслідує 
кримінальну справу відносно при-
ватного підприємця К. за фактом 
легалізації доходів, одержаних 
злочинним шляхом, привласнен-
ня грошових коштів в особливо 
великих розмірах (ч.1 ст.209 КК 
України).

До складу слідчо-оператив-
ної групи увійшли співробітники 
УПМ ДПС у Волинській області 
для подальшого оперативного су-
проводу цієї справи.

Середні ціни на аграрну про-
дукцію, продану сільгосппід-

приємствами за різними каналами 
реалізації, за лютий цього року 
порівняно з лютим 2011-го зросли 
на 19,5%. Про це повідомляють в 
обласному управлінні статистики.

Усіма категоріями господарств 
у січні-лютому вироблено 21,3 тис. 
т м’яса (на 1,9% більше, ніж торік), 
51,2 тис. т молока (на 3% більше) та 
14,7 мільйона штук яєць (на 1,3% 
менше).

Аграрні підприємства про-
дали власної продукції майже на 

228 мільйонів гривень, що на 38,8 
мільйона, або на 20,5%, більше, 
ніж торік. Від реалізації тварин-
ницької продукції отримано 164,6 
мільйона гривень (на 19,2% біль-
ше, ніж у 2011-му), від продажу 
рослинницької — 63,4 мільйона 
(в 1,2 разу більше, ніж минулого 
року). 

За рахунок росту обсягів реа-
лізації сільськогосподарської про-
дукції підприємства додатково 
отримали 28 мільйонів гривень, 
а завдяки підвищенню цін — 10,8 
мільйона.

На кисилинських землях вирощуватимуть 
енергетичну лозу

Греція спростить видачу 
«шенгену» для українців
У рамках участі в міжнародних туристичних організаці-
ях Греція має намір лобіювати скасування візового ре-
жиму для громадян України. Про це повідомив міністр 
культури і туризму Греції Павлос Геруланос. «Я вважаю, 
що питання віз сьогодні — це анахронізм у сучасній 
Європі, — сказав він. — Спрощення віз для України 
може насправді сприяти розвитку нашої держави». За 
його даними, в 2011 році Грецію відвідало близько 85-
90 тисяч туристів із України, в той час як у 2010-му — до 
62 тисяч.

Фермерам заборонять сіяти 
соняшник
Кабмін готується коригувати сівозміну в Україні кожні 
п’ять років, сказав у інтерв’ю перший заступник міні-
стра агрополітики Микола Безуглий. Після прийняття 
Закону України «Про сільське господарство» аграрії 
отримають нормативи щодо обсягів і видів культур, 
які можна сіяти у семи зонах країни. «Наприклад, 
олійні культури у степовій зоні зможуть займати 
не більше 11-13% площ. За порушення сівозміни 
штрафуватимуть, а потім можуть позбавити права 
працювати на землі», — зазначив Безуглий.

15
стільки тисяч (25%) громадян 
України проживають у Польщі. 
Серед 63 тисяч іноземців, які 
живуть у країні, наших співвіт-
чизників найбільше, свідчать 
результати національного пере-
пису населення 2011 року.

  ХАБАРНИЦТВО

Трудовий колектив публічно-
го акціонерного товариства 

«Трест «Луганськшахтопроходка» 
призначив дату початку прове-
дення масових протестів. Страйк 
на робочих місцях починається 
20 квітня. Про це з посиланням 
на прес-службу Профспілки пра-
цівників вугільної промисловості 
України передає «Восточный ва-
риант». Також протягом 72 днів 
шахтобудівники проведуть три 
акції протесту. Перша — біля бу-
дівлі Луганської обласної держав-
ної адміністрації — запланована 
на 27 квітня.

Шахтобудівники вимагають 
погасити підприємству борги за 
виконані ще в 2010 році роботи на 
шахті №10 «Нововолинська». За-
гальна заборгованість становить 
близько 21 мільйона гривень, із 
яких понад десять мільйонів — 
невиплачена працівникам тресту 
платня.

Близько семисот колишніх і 
нинішніх працівників «Лугансь-
кшахтопроходки» більше року не 
можуть отримати від п’ятнадцяти 
до понад двадцяти тисяч гривень 
чесного та заслуженого заробітку.

«Шахтобудівники дають Міне-
нерговугілля останній шанс вирі-
шити проблему з заборгованістю 
без застосування надзвичайних 
заходів, — пояснює голова Лу-
ганської шахтобудівної територі-
альної організації Укрвуглепроф-
спілки Олексій Швечіков. — У 
галузевого міністерства є місяць, 
аби почати її погашення».

Але на сьогодні Міністерство 
енергетики та вугільної промис-
ловості мовчить. Луганським шах-
тобудівникам навіть не надали га-
рантійний лист і протокол із чітко 
зазначеними термінами погашен-
ня боргів.

Судмедексперт наживався на розтинах тіл 

 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 магазин. Розглянеться 
варіант обміну на однокімнатну в Луцьку. 
Телефон: (050) 378-04-03, (050) 378-04-33.


