
Відділення Антимонопольного 
комітету розглянуло звернен-

ня Ковельського хлібокомбінату 
про наміри збільшити на 25 ко-
пійок ціну хліба «Ковельський» і 
«Дарницький». 

На підставі аналізу докумен-
тів антимонопольники вбачають 

у діях підприємства ознаки пору-
шення конкурентного законодав-
ства, а саме — зловживання мо-
нопольним становищем на ринку 
хліба.

Територіальне відділення 
АМКУ зобов’язало Ковельський 
хлібокомбінат утриматися від під-
вищення цін на хліб масових сор-
тів і вжити заходів щодо зменшен-
ня собівартості продукції. У разі 
невиконання рекомендацій анти-
монопольники обіцяли здійснити 
позапланову перевірку товари-
ства, а якщо економічного обґрун-
тування підняття цін не виявить-
ся — відкрити справу та накласти 
штраф.

Однак, як повідомляє сайт 
«Про Ковель», із 12 листопада хліб 
таки подорожчав. Приміром, бу-
ханець «Ковельського» коштує 3 
гривні 25 копійок.
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Події

7,65
— стільки мільйонів тонн 
становив експорт зерна з 
України з початку поточного 
маркетингового року станом 
на 22 жовтня.

Середня зарплата в Луцьку 
становить майже 2500 гривень
Середньомісячна заробітна плата в Луцьку в 
порівнянні з січнем–вереснем 2011 року зросла 
на 18,2% і становила 2496 гривень, що в 2,3 разу 
вище рівня мінімальної зарплати і прожиткового 
мінімуму (1102 гривні). Вищі заробітки тільки у місті 
Нововолинську — 3018 гривень. Середня зарплата 
в області — 2303 гривні, повідомили в Головному 
управлінні статистики у Волинській області.

Даішника засудили за хабар
Постановою Старовижівського районного суду 
до відповідальності притягнуто інспектора ДАІ 
Старовижівського РВ УМВС за одержання хабара. Про 
це повідомляють у прес-службі прокуратури області. 
Інспектор ДАІ за позитивне вирішення питання 
повернення автомобіля зі штрафного майданчика 
отримав 1600 гривень хабара. Правопорушнику 
призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 
1330 гривень із конфіскацією неправомірної вигоди. З 
посади інспектора ДАІ звільнено.

У Луцьку підлітки купують «Ром-колу» та 
сидять уночі у комп’ютерних клубах 

Протягом жовтня правоохо-
ронці влаштовували в облас-

ному центрі рейди, спрямовані 
проти дитячого алкоголізму.

В результаті у супермарке-
ті «Просто маркет» зафіксували 
факт порушення правил торгівлі 
працівницею Аллою Ф., яка про-
дала неповнолітньому дві банки 
слабоалкогольного напою «Ром-
кола». На жінку склали адмінпро-
токол, із підлітком провели профі-
лактичну бесіду. 

Також учасники рейду ви-
явили комп’ютерний клуб, де не-
повнолітні «зависають» після 22-ї 
години, хоча це заборонено. Зо-
крема, в закладі «Сайпер», що на 

проспекті Соборності, четверо 
підлітків — один 1999-го та троє 
1996 року народження — проси-
джували вночі.

Ковельський хліб таки подорожчав, попри 
заборону антимонопольників
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На Волині можна вполювати лисицю, 
хвору на сказ

За незаконну рибалку з порушника 
стягнуть понад 23 тисячі гривень збитку

Працівники Держрибоохорони 
у Волинській області ініцію-

вали кримінальну справу щодо 
браконьєра. 15 жовтня цього року 
громадянин Олександр П. здій-
снював незаконний вилов риби 

у річці Лютиця біля села Переспа 
Рожищенського району за допо-
могою кустарного знаряддя лову 
— кловні. Чоловік під час незакон-
ного промислу зловив цінні поро-
ди риб: 65 щук, сім линів, одного 
карася, три плітки, чотири окуня. 
Загальна вага улову склала 14,5 кг.

У результаті такого вилову цей 
громадянин завдав рибному гос-
подарству України істотної шкоди 
на 23 273 гривні. У його діях вба-
чаються ознаки кримінального 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 249 
КК України. Матеріали за цим 
фактом направлені в Рожищен-
ський РВ УМВС України у Волин-
ській області.

13-річний школяр помер від менінгіту, 
бо лікарі не встановили діагноз 

В Миколаєві помер 13-річний 
учень середньої загальноосвіт-

ньої школи №51. Хлопець втратив 
свідомість прямо на заняттях у 
школі, після чого «швидка» доста-
вила його в лікарню, де він помер. 

За попередніми даними, ди-
тина хворіла менінгітом, однак 
правильний діагноз лікарі так і не 
встановили. 

Мешканка Миколаєва, яка 
назвалася матір’ю однокласниці 
загиблого, звернулася до ЗМІ з 
повідомленням: «Були неоднора-
зові скарги на головний біль про-
тягом тривалого часу. Зверталися 
до лікарів, але страшний діагноз 
«менінгіт» поставлено не було. 
Казали: «Ідіть, випийте пігулку». 
Ніяких аналізів або досліджень 
не проводилося. На томографію 
направили тільки після того, як 
хлопчик почав непритомніти і 
його забрали зі школи в лікарню 
«швидкою»... У мами є медична 
карта на руках. Дитині було 13 ро-
ків. Жахлива недбалість лікарів, 
жодної відповідальності».

Однокласники Саші підтвер-
джують, що той давно скаржився 
на головний біль і нездужання. У 

той день він із самого ранку жа-
лівся на погане самопочуття, після 
чого кілька разів непритомнів.

У місцевому управлінні охо-
рони здоров’я підтвердили смерть 
підлітка, однак просять не поспі-
шати робити висновки. Медики 
обіцяють створити спеціальну ко-
місію, яка розбереться в причинах 
трагедії. 

Цьогоріч ветеринари виявили 
на Волині 11 випадків сказу в 

лисиць. Про це повідомив началь-
ник Головного управління вете-
ринарної медицини у Волинській 
області Богдан Лозинський, пише 
«Під прицілом».

За словами ветеринара, хоча 
сказ у лисиць і виявили, епідемії 
цього року немає: під час сезону 
полювання на Волині щорічно 
фіксують випадки сказу в звірів. 
Цьогоріч показники є стабільни-
ми та не перевищують норму. Тому 
епідемічним це явище назвати не 
можна.

Богдан Лозинський також по-
яснив, що з початку 2012 року на 
Волині зафіксували одинадцять 
випадків сказу. Таку цифру визна-
чили внаслідок відстрілу лисиць: 
кожну особину забирали в спеці-
альні лабораторії, де проводилися 

дослідження.
Крім того, головний ветеринар 

області додав, що з 25 жовтня про-
водилися роботи з профілактики 
поширення сказу серед дикої фа-
уни. В десяти районах області з 
літаків сипали спеціальну речови-
ну, яка унеможливлює розповсю-
дження цієї хвороби.

У кількох селах Старовижівського 
району сільські голови змушують 
селян купувати доїльні апарати. 
Однак обіцяних грошей, які пови-
нна відшкодувати держава, люди 
не отримують. Про це заявила під 
час останньої сесії обласної ради 
депутат Валентина Блінова. Вона 
розповіла, що чільники сіл Лісняки 
та Любохини силоміць змушують 
брати участь у програмах під-
тримки тих селян, які мають у 
господарстві три та більше корови. 
За словами Блінової, люди схвильо-
вані: обіцянки місцевої влади за-
лишаються невиконаними, а кошти 
з домашнього бюджету — близько 
чотирьох тисяч гривень — ніхто 
не повертає. «Відомості» вирішили 
розібратися, як є насправді.

Валентина Блінова розповіла, 
що до неї неодноразово звертали-
ся селяни із Любохин та Лісняків, 
які потрапили у пастку з доїльни-
ми установками, щоправда, назвати 
імена цих господарів журналісту 
«Відомостей» депутат відмовилася.

— Змушують селян купувати до-
їльні апарати за власні кошти, обіця-
ючи згодом відшкодувати їх, — каже 
депутатка. — Ситуація називається 
«купіть апарат — продайте корову», 
в той час як обласна рада заклала чи-
малі кошти на програму підтримки 

селян-одноосібників.
Ні для кого не секрет, що волин-

ські владці зробили з вручення до-
їльних установок цілу епопею. Яке 
б свято не було, доїльні апарати що-
разу публічно дарують на Театраль-
ному майдані Луцька. У пересічних 
громадян створюється враження, 
що їх вручають усім підряд.

Як повідомили в обласному 
управлінні агропромислового роз-
витку, з початку цього року на 
програму відшкодування вартості 
доїльних апаратів урядом було ви-
ділено 7,6 мільйона гривень. Крім 
того, майже дві тисячі родин, які 
утримують у своїх господарствах 
більше трьох корів, отримали в по-
дарунок від держави апарати для 
доїння. За таких умов доволі дивно 
з боку сільських голів змушувати се-
лян купувати доїльні установки.

Не зайвим буде вказати й на те, 
що фермери-одноосібники, з якими 
доводилося спілкуватися «Відомос-
тям», не раз розповідали про сумнів-
ну якість подарованих доїльних апа-
ратів, мовляв, працюють вони слабо 
і корів часто доводиться додоювати. 
Але зараз не про це.

Начальник обласного управлін-
ня АПР Юрій Горбенко спростував 
озвучену на сесії інформацію.

— Ніхто нікого не заставляє. Є 
такі люди, яким хочеться сприймати 

нашу роботу в штики замість того, 
щоб допомагати! — емоційно про-
коментував пан Горбенко.

Сільський голова Смідинської 
сільради, до якої належить і село 
Любохини, Олександр Селещук під-
твердив, що проблеми з доїльними 
апаратами взагалі не існує. 

— Смідинська сільрада є най-
більшою в районі за кількістю ро-
дин, які мають три та більше коро-
ви, — каже пан Селещук. — У нас 
таких сімей аж 18. Навесні ми їх зі-
брали, приїхав Горбенко, ми людям 
роз’яснили, що є така-то програма, 
але нікого не силували купувати. 
Трьом родинам обласні чиновники 
презентували доїльні апарати, одна 
сім’я купила його самотужки, ще 
одна збирається придбати установку 
й отримати компенсацію за неї. 

Юрій Горбенко зауважив, що 
гроші відшкодовують усім селянам, 
які подали заяви, а якщо затримки з 
виплатами трапляються, то це лише 
через формальності.

Згідно з постановою Кабіне-
ту Міністрів №342, щоб отримати 
компенсацію за придбання доїльної 
установки, треба до першого числа 
кожного місяця подати перелік до-
кументів до районного управління 
АПР, зокрема довідку, видану сіль-
ською радою, про кількість корів, 
копії паспортів великої рогатої худо-
би і ветеринарних карток до них, ви-
даний в установленому порядку ви-
тяг із Єдиного державного реєстру 
тварин, копії платіжних документів 
на установку індивідуального до-
їння, а також копії паспорта особи 
і довідки про відкриття поточного 
рахунка в банку. 

Після надходження цього пакета 
документів збирається спеціальна 
комісія, яка приймає рішення щодо 
включення до відповідного реєстру 
фізичних осіб, що мають право на 
часткове відшкодування. Протягом 
п’яти робочих днів після завер-
шення роботи комісії складається 
відомість про суму часткового від-
шкодування, яку направляють до 
казначейства. 

Є у цій постанові ще один пункт, 
який чітко говорить: документи роз-
глядаються в порядку черговості їх 
надходження. Тож якщо селяни не 
встигли подати їх вчасно, то цілком 
можливо, що виплати затримува-
тимуть, стверджують в управлінні 
АПР.

Ірина КОСТЮК

Чиновники  кажуть, що не змушують 
селян купувати доїльні апарати

Три населені пункти 
Волині визнали 
найкращими за 
благоустроєм

Три населені пункти Волині отри-
мали нагороди за найкращий 

благоустрій. Під час Всеукраїнсько-
го семінару «Благоустрій-2012» їх 
вручили переможцям конкурсу 
«Населений пункт найкращого бла-
гоустрою і підтримки громадського 
порядку» за минулий рік, повідо-
мляє офіційний сайт Асоціації міст 
України. 

Акція відбулась у рамках VIIІ 
Міжнародного конгресу «Інститу-
ційні та технічні аспекти реформу-
вання житлово-комунального гос-
подарства». 

У третій категорії населених 
пунктів (із населенням від 50 до 150 
тисяч осіб) перехідний кубок і ди-
плом Кабінету Міністрів України I 
ступеня отримало місто Ковель, яке 
розділило перемогу з Іллічівськом. 
У четвертій категорії нагороджено 
Володимир-Волинський, а у шостій 
— село Боратин Луцького району, 
яке поділило перше місце з Петро-
павлівською Борщагівкою, що на 
Київщині.


