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У Ківерцівському районі видо-
буватимуть торф. Волинська 

облрада на сесії погодила отри-
мання ТзОВ «Журавичі Інвест-
торф» спеціального дозволу (лі-
цензії) на користування надрами 
задля розробки родовища торфу 
«Журавичі», що розташоване на 
території Журавичівської сіль-
ської ради Ківерцівського райо-
ну. 

Родовище складається з двох 
ділянок — «Рудка» та «Журави-
чі». Загальна площа ліцензійної 
ділянки становить 123 гектари, в 
тому числі ділянка «Рудка» — 83 
га, ділянка «Журавичі» — 40 га. 

За словами голови Волин-
ської обласної ради Володимира 
Войтовича, інвестор вкладе у 
розробку родовища 40 мільйонів 
гривень і створить 150 робочих 
місць. 

Крім того, ТзОВ «Журави-
чі Інвестторф» рекомендували 
щорічно протягом терміну дії 
спеціального дозволу уклада-
ти з місцевими органами влади 
угоди на будівництво, ремонт та 
утримання на пайових засадах 
об’єктів соціальної інфраструк-
тури, доріг місцевого значення 
і охорону навколишнього при-
родного середовища. 

Контролювати виконання 
цього рішення доручили по-
стійній комісії обласної ради з 
питань екології та раціонального 
використання природних ресур-
сів.
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У Луцьку 
реалізовували 
горілку-
фальсифікат

Волинянам дихається легше, ніж 
жителям Львівщини

Через очисні споруди у Стир 
потрапляє пральний порошок 

Кабмін переписав закон про 
доступ до інформації

В обласному центрі Волині на-
разі не встановлені особи на-

лагодили підпільну реалізацію 
горілки-фальсифікату. Такий ви-
сновок правоохоронці зробили 
в ході оперативно-розшукових 
заходів.

Припущення підтвердилися 
після того, як один із неперебір-
ливих споживачів цієї оковитої 
звернувся за допомогою до Во-
линського обласного нарколо-
гічного диспансеру зі скаргами 
на нездужання. Як запевнив чо-
ловік, йому стало зле, щойно він 
спожив придбану в нелегальній 
мережі горілку. Податкові мілі-
ціонери задокументували ре-
алізацію 130 літрів неякісного 
спиртного щонайменше трьом 
особам. Фальсифікований про-
дукт правоохоронці вилучили 
та передали експерту на дослі-
дження. Висновок спеціаліста 
був категоричним: вилучені ал-
когольні напої не відповідають 
вимогам держстандарту та шкід-
ливі для здоров’я.

Днями на підставі зібраних 
податковою міліцією матеріа-
лів слідчий відділ Луцького МВ 
УМВС України у Волинській 
області порушив криміналь-
ну справу за фактом реалізації 
фальсифікованих алкогольних 
напоїв, які загрожують життю 
та здоров’ю людей, за ознака-
ми злочину, передбаченого ч.3 
ст.204 КК України. Тим часом 
співробітники податкової мілі-
ції області здійснюють заходи, 
спрямовані на виявлення та ло-
калізацію каналів постачання 
фальсифікованих підакцизних 
товарів.

Волинь за станом довкілля на-
лежить до кола найбільш бла-

гополучних областей. Про це по-
відомили у головному управлінні 
статистики у Волинській області. 
У 2011-му в атмосферу області по-
трапило 52,9 тис. т забруднюваль-
них речовин і парникових газів. 

Якщо загалом у країні осно-
вними забруднювачами повітря 
є промислові підприємства, від 
стаціонарних джерел яких в ат-

мосферу надходить майже 62% ви-
кидів, то на Волині більша частина 
шкідливих речовин (майже 86%) 
потрапляє в атмосферу від тран-
спортних засобів.

Частка області у загальнодер-
жавному обсязі викидів забрудню-
вальних речовин в атмосферу від 
усіх джерел не перевищувала 0,9%, 
зокрема, обсяги викидів у чотири 
рази менші, ніж у сусідній Львів-
ській області.

Куди українцям можна поїхати без віз

Державний пакет акцій 
«Аеросвіту» піде з молотка 
Фонд державного майна України має намір у 2012-2013 
роках виставити на продаж державний пакет (22,394%) 
акцій авіакомпанії «Аеросвіт». Згідно з наказом ФДМУ 
№528, номінальна вартість держпакета акцій «Аеросві-
ту» складає 4,336 мільйона гривень. Авіакомпанія «Ае-
росвіт» заснована у 1994 році, базується в Київському 
міжнародному аеропорту «Бориспіль». Оперує флотом 
у складі 28 повітряних суден виробництва компанії 
Boeing. «Аеросвіт» входить в авіаальянс «Українська 
авіаційна група» разом із «Донбасаеро» і «Дніпроавіа».

Кримська полуниця дорожча 
за імпортну
На сьогодні вітчизняна (кримська) полуниця у 
столичних супермаркетах коштує 70 гривень за кіло-
грам, тоді як турецька й іспанська — в середньому 
55. За словами лікарів-дієтологів, український про-
дукт легко відрізнити від закордонного: на відміну від 
заморських ягід, наші можуть бути непривабливими 
на вигляд, зате солодкими, запашними та багатими 
вітамінами. В імпортній же полуниці часто може не 
бути нічого отруйного, але й нічого корисного. Тільки 
яскравий колір і великий розмір. 

50
стільки гривень, починаючи з 1 
травня, коштує вхід на терито-
рію заповідника «Києво-Печер-
ська лавра». Тобто квиток для 
дорослих вартує 50 гривень 
замість 25, для школярів, сту-
дентів і пенсіонерів — 25.

  ІНВЕСТИЦІЇ

У Журавичах 
розроблятимуть 
понад 120 га 
торфового 
родовища

 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.

Відповідний законопроект за-
тверджено на засіданні уряду 

в понеділок. Він, окрім іншого, 
передбачає відповідальність за 
неоприлюднення інформації, не-
правомірне обмеження доступу 
до неї, незаконну відмову у при-
йнятті та розгляді звернення гро-
мадян. Також документ унормував 
питання оприлюднення та надан-
ня інформації правоохоронними 
структурами, зокрема міліцією, 
прокуратурою, державними орга-
нами приватизації тощо.

Законопроектом розширено і 
перелік випадків, коли журналіс-
ти не несуть відповідальності за 
оприлюднені відомості. Примі-
ром, якщо вони є дослівним від-

творенням публічних виступів або 
повідомлень суб’єктів владних по-
вноважень, фізичних та юридич-
них осіб.

До «Відомостей» звернулися 
жителі мікрорайону Вишків у 

Луцьку. Люди висловили занепоко-
єння, що у районі очисних споруд 
«Луцькводоканалу» в Стир стікає 
піна невідомого походження. Ко-
респондент газети побувала на місці 
та сфотографувала те, що витікає у 
річку. Прокоментувати побачене ми 
попросили спеціаліста обласного 
управління Державної екологічної 
інспекції. 

— У квітні ми брали проби води 
у Стиру поблизу очисних споруд, 
— зазначив начальник відділу еко-
логічного контролю атмосферного 
повітря, поводження з відходами 
та небезпечними хімічними речо-
винами Держекоінспекції Анатолій 
Франчак. — Як встановили спеці-
алісти нашої лабораторії, переви-
щення гранично допустимих норм 
скидів немає. До того ж дозволи на 
них у «Луцькводоканалу» є. 

Еколог зазначив, що піна могла 
утворитися внаслідок зливу в річку 
води з мийними засобами, які міс-
тять фосфати. Адже очисні споруди 
у Луцьку розраховані на біологічну 
очистку побутових стоків. Сюди не 

входять мийні засоби. 
Зазначимо, що на сьогодні май-

же 40 країн світу вже давно відмо-
вилися від застосування фосфатних 
пральних порошків, які спеціалісти 
називають «домашнім міні-Чор-
нобилем». В Україні наразі з такою 
відмовою не поспішають. Хоча на 
словах і профільне міністерство, і 
депутати Верховної Ради не проти, 
аби заборонити використання фос-
фатних порошків. Депутати у червні 
2010 року навіть постанову ухвали-
ли — «Про розроблення Загально-
державної програми щодо змен-
шення та поступового припинення 
використання на території України 
мийних засобів на основі фосфатів». 

Знайти більш вагомий документ, 
що стосується заборони небезпечних 
хімічних мийних засобів, не вдалося. 
Масове використання у нашій дер-
жаві фосфатних порошків, за твер-
дженням спеціалістів, призвело до 
забруднення прісноводних водойм 
отруйними синьо-зеленими водо-
ростями та загибелі риби. Більшість 
прісноводних водойм уже непридат-
ні для водопостачання населенню.

Наталка СЛЮСАР

Країни з візовим режи-
мом для українців

Країни в яких візи оформ-
ляються по прибутті

Країни для вїзду в які 
українцям не потрібно віз

Країни для вїзду в які 
українцям не потрібно віз

Країна
Режим 

поїздок

Азербайджан

Албанія до 90 діб

Антигуа і Барбуда

Аргентина до 90 діб

Білорусь

Боснія і Герцеговина до 30 діб

Бразилія до 90 діб

Бруней Даруссалам до 30 діб

Вірменія

Гватемала

Гонконг (Китай) до 14 діб

Грузія

Еквадор до 90 діб

Ізраїль до 90 діб

Казахстан до 90 діб

Киргизстан до 90 діб

Малайзія до 30 діб

Молдова

Монголія

Намібія до 90 діб

Нікарагуа

Палау до 30 діб

Парагвай до 90 діб

Перу до 183 діб

Російська Федерація

Сальвадор

Свазиленд

Сейшельські Острови до 30 діб

Сербія до 30 діб

Таджикістан до 90 діб

Туніс до 30 діб

Узбекистан

Чорногорія до 90 діб

Барбадос

Бахрейн

Вануату

В’єтнам

Джибуті

Домініка

Домініканська Респ.

Єгипет

Йорданія

Кабо-Верде

Катар

Кенія

Коморські острови

Кувейт

Ліван 

Мадагаскар

Мальдіви

О А Е

Руанда

Самоа

Сан-Томе і Принсипі

Суринам

Східний Тимор

Таїланд

Того

Тонга

Тувалу

Туреччина

Фіджі

Ямайка

Початок на стор. 1
Для подорожі у Еквадор, Перу, 

Туніс потрібні документи, які б під-
тверджували, що ви їдете з турис-
тичної метою. Засвідчити це можна, 
продемонструвавши бронь готелю, 
авіаквитки, туристичні ваучери.

Крім того, важливо обзавестися 
медичним страховим полісом. По 
суті, на цьому обов’язковий перелік 
документів для в’їзду в країни, які 
позначені зеленим кольором, закін-
чується. 

Варто зауважити, що у Хорва-
тію без візи можна в’їхати з 1 квітня 
до 31 жовтня 2012 року строком не 
більше 90 діб. Із Македонією безві-
зовий режим чинний до 15 березня 
2013 року. 

Але не тільки безвізовими кра-
їнами обмежуються можливості 
українців. Адже є цілий перелік 

країн, де віза ставиться в аеропорту 
після прильоту. Це Гаїті, Домінікан-
ська Республіка, Єгипет, Йорданія, 
Таїланд, Кенія, Кувейт, Ліван, Маль-
діви, Оман, Фіджі, Ямайка тощо. На 
карті ці країни позначені жовтим ко-
льором. Проте варто пам’ятати, що 
у деяких із них візу після прибуття 
можна отримати, лише заздалегідь 
узгодивши це з імміграційною служ-

бою. Це такі країни, як Бахрейн, 
В’єтнам, Об’єднані Арабські Еміра-
ти, Руанда, Суринам. 

Взагалі, у кожної країни можуть 
бути свої особливі вимоги до в’їзду. 
І тому, перш ніж запланувати подо-
рож за кордон, навіть у «безвізову» 
країну, краще додатково прокон-
сультуватися зі спеціалістом щодо 
необхідних документів. 

Країни в яких візи оформляються по прибутті


