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Події

На Заході та Півдні України оголошено 
овочевий карантин 

Український центр бізнесу у Вар-
шаві організував у Луцьку зу-

стріч польських аграріїв із волин-
ськими для обміну досвідом і для 
налагодження співпраці у майбут-
ньому.

На переконання голови центру 
Яна Маньковскі, така бізнес-зустріч, 
якщо й не дасть відразу бажаних ре-
зультатів, буде хорошим досвідом 
для обох сторін. Окрім представ-
ників аграрного бізнесу Волині та 
Польщі, на зустріч прибули керівни-
ки потужних сільгосппідприємств і 
банкіри.

Заступник голови ОДА Еду-
ард Стоєв наголосив, що аграрний 
комплекс є домінуючою галуззю на 
Волині, яка активно розвивається. 
Третина усієї продукції в області ви-

робляється саме аграріями.
— Волинь повністю забезпечує 

себе продовольчим зерном, овоча-
ми, молоком, м’ясом на 120-130%. 
Щодо картоплі, йдеться про 140%, 
а виробництво цукру з цукрового 
буряка перевищує потребу волинян 
у два з половиною рази. Наша про-
дукція є потенційно експортованою, 
— наголосив пан Стоєв.

Крім того, для зацікавлення 
польських гостей чиновник повідо-
мив, що загалом в область вкладено 
340 мільйонів доларів іноземних ін-
вестицій, із яких третина — поль-
ського походження. На Волині 
працює 95 спільних польсько-укра-
їнських підприємств.

Цьогоріч, за словами Едуарда 
Стоєва, в агропромисловий комп-

лекс області надійшла рекордна 
кількість інвестицій — 14 мільйонів 
доларів, що у шість разів більше, ніж 
минулого року.

Поляки у свою чергу представи-
ли низку проектів, що активно діють 
на їхніх сільськогосподарських під-
приємствах. Зокрема, керівник фір-
ми «Гроса» Зенон Собєцкі розповів, 
як завдяки використанню соломи як 
палива на підприємстві можна зеко-
номити кошти і зберегти екологію. 
Януш Павловскі (фірма Rolstal) пре-
зентував сучасне обладнання для за-
лів годівлі та складів. Присутні бан-
кіри розповіли про те, що найбільше 
хвилює українського сільгоспвироб-
ника, — доступ до дешевих кредитів.

Ірина КОСТЮК

Автоперевізників чекають 
тотальні перевірки
Укртрансінспекція має намір у жовтні-грудні 
перевірити 362 підприємства, що здійснюють 
автомобільні перевезення. Про це йдеться в 
повідомленні прес-служби Мінінфраструктури. 
Зокрема, у Волинській і Рівненській областях 
перевірять по 10 перевізників. Нагадаємо, 
спеціалісти вважають, що щорічно держбюджет 
недоотримує близько трьох мільярдів гривень 
через діяльність нелегальних пасажирських 
перевізників.

У Севастополі мітингували 
обдурені донори сперми
1 жовтня в Севастополі майже сотня чоловіків піке-
тували фірму «Матеріал Косметик Крим», яка зібрала 
у них сперму, але грошей не заплатила. Про це пише  
ТСН. За одну дозу донорам обіцяли сто гривень. Як 
пояснив генеральний директор компанії Герман Ро-
діонов, зібраний біоматеріал планували направляти 
для обробки на завод в Одесу, а звідти — в Європу 
«для приготування дорогої косметичної продукції 
— крему, скрабів». Утім, коли донорам повернуть 
кошти, керівник не повідомив.

33%
стільки офісних працівни-
ків отримують надбавку до 
зарплатні з періодичністю раз у 
кілька років, раз на рік — 29%. 
Про це свідчить опитування, 
проведене Міжнародним ка-
дровим порталом hh.ua.

Міліціонери затримали чоловіка, котрий 
хотів зґвалтувати лучанку

Одразу в п’яти областях Укра-
їни оголошено овочевий ка-

рантин. Річ у тім, що разом із ім-
портованими з Європи, Сирії та 
Туреччини овочами на лани дер-
жави потрапили небезпечні шкід-
ники, йдеться в сюжеті ТСН. 

Картопляна та південноамери-
канська томатна міль, кукурудзя-
ний жук уже вразили майже 300 
га сільськогосподарських угідь. 
На цих територіях оголошено ка-
рантинний стан і тривають пере-
вірки. «Карантинні заходи запро-
ваджуються відповідно до статті 
33 закону про карантин рослин», 
— пояснив завідувач відділу вну-
трішнього карантину Укрголов-
держкарантину Вадим Чайков-
ський. 

Експерти вирішать, чи заборо-

няти вирощувати картоплю, по-
мідори, перець і кукурудзу в цих 
регіонах на найближчі п’ять років. 
«Вживаються агротехнічні заходи, 
хімічна боротьба, механічні мето-
ди, заборона вирощування і виве-
зення», — пояснив Чайковський.
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На Волині алкоголем і цигарками 
торгують без ліцензії

На ринку реалізації алкоголь-
них напоїв і тютюнових ви-

робів Волині податківці виявили 
38 фактів торгівлі без ліцензії. 
Порушення встановили протягом 
січня-серпня 2012 року під час 
перевірок дотримання вимог за-
конодавства підприємствами, які 
здійснюють оптову та роздрібну 
торгівлю спиртним і тютюном на 
території області.

Як повідомили в регіональ-
ному управлінні Департаменту 

контролю за обігом спирту, алко-
гольних напоїв і тютюнових ви-
робів, безліцензійна торгівля — не 
єдине порушення, яке допускають 
компанії та фірми. Для прикладу, 
за цей же період податківці задо-
кументували 27 фактів зберігання 
або реалізації спиртних напоїв і 
тютюнових виробів із підробле-
ними акцизними марками чи без 
них та чотири рази фіксували збе-
рігання алкоголю в місцях, що не 
внесені до Єдиного державного 
реєстру.

Продаж спиртного та цига-
рок неповнолітнім, відсутність 
наочної інформації про заборону 
куріння та недотримання норм го-
тівкового обігу доповнили перелік 
виявлених на ринку підакцизних 
товарів порушень. Сума застосо-
ваних фінансових санкцій до по-
рушників норм чинного законо-
давства в сфері обігу алкогольних 
напоїв і тютюнових виробів — 
684,7 тисячі гривень. До бюджету 
сплачено 449,3 тисячі гривень.

В Україні активно готуються до 
запровадження ринку земель. 
Влада приймає закони, а селяни ви-
робляють державні акти на право 
власності. Проте цей документ, 
виявляється, не гарантує того, що 
ділянка буде вашою навічно. Адже 
власник землі має не лише права, а 
й обов’язки. 

Зокрема, обов’язок використову-
вати її правильно, тобто за цільовим 
призначенням, не забруднювати хі-
мічними та радіологічними речови-
нами та не допускати забур’янення. 
Контроль за всім цим покладено на 
спеціальну структуру — Державну 
інспекцію сільського господарства. 
Її спеціалістами у Волинській облас-
ті з початку року було виявлено 534 
гектари, які заросли бур’янами. Що 
це означає на практиці, «Відомості» 
запитали в начальника управління 
контролю за використанням та охо-
роною земель Василя Денисюка. 

— Наші спеціалісти з бороть-
би з забур’яненням проводять по-
запланові перевірки, — зазначив 
посадовець. — Тобто органи міс-
цевого самоврядування або про-
куратура звертаються до нас, щоби 
ми перевірили те чи те питання, де 
вони вбачають порушення земель-
ного законодавства. За декілька 
місяців ми здійснили тринадцять 
перевірок щодо забур’янення зем-
лі. У дванадцяти випадках виявили 
порушення. Вони стосувалися 534 
гектарів. Якщо наш інспектор ви-
являє забур’янення, то видає при-
пис і виписує штраф. Відповідно до 

ст. 52 КУпАП, за невжиття заходів 
боротьби з бур’янами ця сума ста-
новить: для громадян — від 340 до 
1360 гривень, для посадових осіб — 
від 850 до 1700. Проте громадян ми 
штрафуємо рідко. Здебільшого кара-
ємо голів сільських рад, які повинні 

контролювати дотримання порядку 
на своїй території. Їм же видаємо 
приписи на усунення цих порушень. 
Упродовж 30 днів вони повинні їх 
виконати. На практиці це означає, 
що наймають тракторця та скошу-
ють бур’яни на невитребуваних чи 
розданих людям паях.

Василь Денисюк повідомив «Ві-
домостям», що найбільше пору-
шень зафіксовано в Іваничівському, 
Луцькому та Турійському районах. 

Зокрема, у Луцькому районі на те-
риторії Коршівської сільської ради 
виявлено 83,7 га землі, яка заросла 
бур’янами. На території Смолигів-
ської сільської ради — 64,6 га.

«Відомості» зв’язалися зі сіль-
ським головою Смолигова Галиною 
Прус. Вона повідомила, що на тери-
торії сільської ради дійсно виявили 
забур’янену землю. Проте штрафи 
виписали її власникам — жителям 
села. До сільської ради держінспек-
ція претензій не мала. 

Той факт, що за забур’янену зем-
лю виписують штрафи фізичним 
особам, насторожує. Адже якщо 
власник нічого не зробить упродовж 
30 днів, то інспектор прийде знову та 
ще раз дасть вказівку про усунення 
порушення. Якщо і це не буде ви-
конано, то протягом наступних 30 
днів той же перевіряльник має пра-
во звернутися до органів місцевого 
самоврядування або виконавчої вла-
ди з клопотанням про припинення 
права користування земельною ді-
лянкою. Відповідний орган повинен 
за місяць винести своє рішення. Це 
якщо земля не приватизована. Коли 
ж людина виробила державний акт, 
то його також можна скасувати — 
через суд. За словами пана Денисю-
ка, таких випадків поки що не було. 
Хоча теоретично вони можливі.

Як бачимо, у нашій державі іс-
нують усі правові підстави для того, 
аби просто забирати у громадян зем-
лю. Адже сьогодні власниками паїв є 
колишні колгоспники. Як правило, 
це старенькі люди, які не можуть їх 
самостійно обробляти. І якщо цю 
землю ніхто не бере в оренду, то такі 
паї заростають бур’янами. 

Навіть мінімальний штраф за 
забур’янення у 340 гривень — це 
половина пенсії селянина. Таким 
чином, людині простіше узагалі від-
мовитися від права на свою землю. 

І це напередодні впровадження в 
Україні ринку земель. Адже з почат-
ком 2013 року закінчується морато-
рій на продаж землі сільськогоспо-
дарського призначення. Сумнівно, 
що він буде продовжений. Законо-
давча база для продажу української 
землі активно напрацьовується. 
Так, уночі 6 вересня Верховна Рада 
прийняла закони про створення 
земельного банку, а також про вне-
сення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо розмежуван-
ня земель державної і комунальної 
власності. Залишилося лише у ці-
лому прийняти Закон України «Про 
ринок земель» (перше читання він 
уже пройшов наприкінці минулого 
року. — Авт.) — і земля може піти з 
молотка.

Питання тільки у тому, чи змо-
жуть власники продати її за нор-
мальною ціною, чи людей обдурять 
так само, як це було у 90-х при вау-
черній приватизації промисловості. 

Наталка СЛЮСАР

Поляки придивлялися до волинських аграріїв 

Сьогодні власниками паїв 
є колишні колгоспники. 
Як правило, це старенькі 
люди. Навіть мінімальний 
штраф за забур’янення у 
340 гривень — це полови-
на пенсії селянина. Таким 
чином, людині простіше 
узагалі відмовитися від 
права на свою землю

Даішники планують випробува-
ти прилад російського вироб-

ництва, що дозволяє виявляти на 
дорозі нетверезих водіїв за кермом 
автомобілів на відстані кількох 
сотень метрів. Про це розповів 
тимчасовий виконувач обов’язків 
начальника управління ДАІ МВС 
Володимир Резніков, пише «Укра-
їнська правда».

«У наших колег із Росії є такий 
спеціальний технічний прилад, 
називається «Бутон», який на від-
стані приблизно 300 метрів сиг-
налізує співробітникам ДАІ про 
те, що в салоні автомобіля, який 
наближається, або у водія, або в 

пасажира є ознаки алкогольного 
сп’яніння», — сказав він.

Також Резніков відзначив, що 
упродовж двох тижнів має намір 
доповісти міністрові внутрішніх 
справ Віталію Захарченку про до-
свід використання в Росії цього 
приладу, після чого, найімовірні-
ше, буде прийнято рішення про 
його експериментальне викорис-
тання в Україні.

«Залежно від результатів ви-
пробування й проходження серти-
фікації в Україні цей прилад буде 
придбаний і переданий для вико-
ристання інспекторам ДАІ», — до-
дав Резніков.

ДАІ «винюхуватиме» п’яних водіїв за 300 
метрів алколазером

Через бур’яни у селянина 
можуть забрати землю

Виконувач обов’язків начальни-
ка слідчого відділу Луцького 

міськвідділу міліції Павло Сидо-
рук розповів, що у місті вдалося 
запобігти зґвалтуванню. 

Уночі двоє дівчат ішли ву-
лицею обласного центру. До них 
підійшов невідомий чоловік і по-
просив пригостити його насінням. 
Одна з них відразу відійшла убік, 
а зловмисник тим часом приста-
вив до її подруги предмет, схожий 
на пістолет, і став вимагати гроші. 
Дівчина злякалася, тож дістала з 
сумки 12 гривень і віддала. Після 
цього дівчата кинулися втікати, та 
одна зачепилася і впала. Тож моло-

дик її таки наздогнав і намагався 
зґвалтувати. Та йому завадила по-
друга потерпілої, яка повернулася 
з підмогою. Побачивши людей, 
зловмисник накивав п’ятами.

Незважаючи на це, праців-
никам патрульної служби міліції 
оперативно вдалося встановити 
особу злочинця. З’ясувалося, що 
це 25-річний житель обласного 
центру. Проти нього порушена 
кримінальна справа за ознаками 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 187 
(розбій) Кримінального кодексу 
України. Вирішується питання 
щодо обрання запобіжного заходу, 
тривають слідчі дії.


