
Сьогодні перед лісовими госпо-
дарствами області стоїть завдання 
заготовити 1100 тонн. Конкретно 
переробку здійснюють шість кон-
сервних цехів — Городоцький, Кі-
верцівський, Ковельський, Колків-
ський, Маневицький і Цуманський. 
Виготовляють в основному «Сік 
березовий із цукром», купажовані 
соки з настоями шипшини («Бадьо-
рість»), звіробою («Свіжість»), цвіту 
липи («Літо»), сушеними фруктами 
(«Поділля»), сік березовий із лимо-
ном, березово-яблучний, березово-
чорноплідногоробиновий та інші. 

Крім того, Цуманський консерв-
ний цех розробив технологію виго-
товлення нового лікувального на-
пою та впровадив у виробництво сік 
березовий оздоровчий із екстрактом 
стевії. У цьому напої використано 
природний натуральний цукроза-
мінник із листя лікарської рослини 
стевії, яка солодша за цукор у 60 ра-
зів. За своїм складом стевія — сво-
єрідний банк вітамінів, що гармо-
нізує системи організму, відновлює 
вуглеводний, ліпідний і білковий 
обміни, підвищує захисні сили орга-
нізму, нейтралізує та видаляє з ньо-
го токсини. 

— Соки виготовляємо за випро-
буваними роками технологіями, — 
каже начальник консервного цеху 
Горинського лісництва Цумансько-
го держлісгоспу Зінаїда Рябчун. — 
Наша продукція екологічно чиста, 
вироблена без будь-яких синтетич-
них ароматизаторів, підсолоджува-
чів, стабілізаторів, консервантів і 
інших добавок. Єдине, чого твердо 
дотримуємося, — це чинних стан-
дартів. Березовий сік під торговою 
маркою «Волиньліс» відомий не 
тільки в Україні, але й за її межами 
— у Польщі, Чехії, Ізраїлі, Канаді, 
країнах СНД. Поляки наш сік, окрім 
закладів торгівлі, продають також і в 
аптечній мережі. З 2002 по 2007 рік 
75% березового соку експортувало-
ся за межі України. Завдячуючи тіс-
ній і плідній співпраці з польською 
фірмою, яка вклала значні кошти в 

рекламу нашої продукції, ми змогли 
не тільки зберегти свої консервні 
цехи, але й надалі розвиватися, роз-
ширювати асортимент і нарощувати 
виробництво. 

До слова, на Волині діє модель 
комплексного та раціонального ви-
користання цінних природних ре-
сурсів лісу, продуктів побічного 
користування — березового соку, 
ягід, грибів, лікарських рослин. Пер-
спективним напрямком є створення 
плодово-ягідних плантацій як дже-
рела сировини для подальшого роз-
витку консервного виробництва. На 
сьогодні є 400 га плантацій, частина з 
яких потребує реконструкції. Запла-
новано створити додаткові плантації 
журавлини, аронії, калини, обліпи-
хи, які є складовими для виготовлен-
ня купажованих березових соків. 

Збирання соку — один із важ-
ливих видів побічного лісокористу-
вання, до якого також входять збір 
грибів, ягід, заготівля лікарської 
сировини. На одну гривню затрат 
повертається дві-три чистого при-
бутку. Одна береза дає близько 200 
літрів соку за сезон, а це при сьогод-
нішніх затратах хоч і невеличкий, а 
все ж прибуток. 

Відомості.інфо

№16 (656)

18 - 24 квітня 2013 року

http://www.vidomosti.info/

Події

День Львова триватиме п’ять 
днів — із 8 по 12 травня 
Великодні забави перейдуть цьогоріч у святкування 
Дня Львова. Свій 757-й день народження 
місто відзначатиме 8–12 травня. Розпочнеться 
святкування вечірнім кінопоказом просто неба 
на площі Ринок, де транслюватимуть найкращі 
романтичні фільми. Також у програмі передбачено 
Чемпіонат львівських кнайп, «КаверFest», святковий 
парад центральним проспектом міста і символічне 
підняття державного прапора над ратушею. 

В Україні збільшать 
виробництво комбайнів 

До 2017-го збираються збільшити виробництво 
вітчизняних комбайнів до 2500, а тракторів — до 
12800 одиниць. Такі плани хочуть реалізувати 
у рамках п’яти інвестиційних проектів у галузі 
сільгоспмашинобудування з участю вітчизняних 
і світових виробників. Також держава сприятиме 
створенню машинно-тракторних станцій, які 
допоможуть дрібно- та середньотоварним 
виробникам придбати техніку. Про це повідомив 
міністр агрополітики Микола Присяжнюк. 

 ДОВІДКА

Березовий сік славиться своїм 
багатим вітамінним і мінеральним 
складом і здатністю виводити з 
організму шлаки, солі. Серед його 
фармакологічних властивостей 
виокремлюють розщеплення 
каменів у нирках і сечовому міхурі, 
в основному фосфорного та 
карбонатного походження. 
Вважається, що березовий сік 
оздоровлює кров, активізує 
обмін речовин, зміцнює нервову 
систему, є сечогінним засобом. 
Народна медицина рекомендує цей 
цілющий напій при захворюваннях 
суглобів, трофічних виразках, 
фурункульозах, вуграх, екземах, 
інших захворюваннях шкіри. 

Фірма ухилилася від сплати 
5,4 мільйона гривень податку на прибуток 

7

Ініціатори впровадження схеми 
«придбання-реалізація цінних 

паперів сумнівних акціонерних 
товариств» приховували справ-
жній характер укладених угод і 
маскували процес перерозподілу 
капіталів у межах фінансово-про-
мислової групи, щоб не сплачува-
ти податки. 

Як повідомили у відділі бо-
ротьби з відмиванням доходів, 
одержаних злочинним шляхом, 
ДПС у Волинській області, ви-
криття схеми стало результатом 
докладного аналізу сумнівних 
фінансових операцій у межах од-
нієї фінансово-промислової гру-
пи. 

У ході розслідування здій-
снення господарських операцій 
ТОВ «П» було встановлено, що ця 
фірма відображала у податковому 
обліку операції з придбання не-
ліквідних пакетів акцій у кіпрської 
компанії. 

Придбані за понад 23 мільйони 
гривень акції насправді нічого не 

вартували, оскільки їх номіналь-
на ціна була у сотні разів меншою. 
Проте конкретній фінансово-
промисловій групі цінні папери, 
що були випущені акціонерними 
товариствами Києва і Дніпропе-
тровська та за посередництвом 
нерезидента кіпрської юрисдикції 
дістались у власність ТОВ «П», 
принесли комерційний зиск. Не 
здійснюючи оплати за отримані 
акції, ТОВ «П» одержало можли-
вість приховати доходи від опо-
даткування. 

Фахівці відділу боротьби з 
відмиванням доходів, одержа-
них злочинним шляхом, ДПС у 
Волинській області вивчили об-
ставини створення акціонерних 
товариств і встановили, що їхні 
акції не забезпечені реальними 
активами. Крім того, акціонерні 
товариства не отримували жод-
них доходів, а тільки декларува-
ли збитки від операцій із вексе-
лями. 

Телегід

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 19:30, 
23:30 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»

06:45, 07:10, 07:30, 08:05, 09:10 
«Сніданок з 1+1»

07:25 М/ф «Бернард»
10:00, 17:10 Т/с «Величне століт-

тя. Роксолана - 2» 
11:40 Х/ф «Хімія почуттів»
13:40, 04:05 «Не бреши мені - 4»
14:40, 04:55 «Сімейні мелодрами 

- 3»
15:40, 00:15 «Секретні матеріали 

шоу-бізнесу»
16:45, 23:50, 03:40 «ТСН. Осо-

бливе»
20:15, 21:15 Т/с «Королева 

бандитів» 
22:20, 01:15 «Гроші»
02:05 Х/ф «Нене» 

05:40 Х/ф «Велика різниця»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 

12:00, 18:00 Новини
07:10, 07:35, 08:10, 08:35 «Ранок 

з ІНТЕРом»
09:10, 12:30 Т/с «Генеральська 

невістка»
13:30 «Судові справи»
14:25 «Сімейний суд»
15:25 «Жди меня»
18:10 Т/с «Жіночий лікар»
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Хуторянин»
23:25 Т/с «Голубка»
01:20 Т/с «Кремінь» 

05:55 «Чужі помилки. Репортаж із 
зашморгом на шиї»

06:40, 16:00 «Все буде добре!»
08:40, 18:20 «Неймовірна правда 

про зірок»
10:00 «Зіркове життя. Зіркові 

будинки»
11:05 «Зіркове життя. Секс-

символи зі зморшками»
12:10 «Один за всіх»
14:05 «Зважені та щасливі»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
20:00 «Слідство ведуть екстра-

сенси»
21:00 Т/с «Наречений» 
22:25 «Детектор брехні - 3»
00:05 «Битва екстрасенсів»
01:00 Т/с «Доктор Хаус» 
01:55 Х/ф «Найкраще літо на-

шого життя» 

05:35 Служба розшуку дітей
05:45 Світанок
06:45, 07:40 Ділові факти
06:55 Т/с «Таксі»
07:15 Т/с «Леся+Рома»
07:50, 08:45, 12:45 Факти
08:44, 09:14, 12:44, 12:59, 18:44, 

19:19 Звіримо час
09:15, 13:00 Т/с «Мисливці за 

караванами»
13:15, 20:05 Т/с «Морські 

дияволи»
14:15 Х/ф «Протистояння»
15:50 Х/ф «Механік»
17:35 Т/с «Убивча сила»
18:45 Факты. Вечір
19:20, 02:15 Надзвичайні новини
21:50 Т/с «Прокурорська пере-

вірка»
23:00, 03:30 Свобода слова
00:50 Х/ф «В ім’я правосуддя» 

06:10 Т/с «Дорожній патруль 
- 6» 

07:00, 17:00, 19:00, 03:20 Події
07:20 Ранок з Україною
09:20, 14:00, 17:20, 21:50 Т/с 

«Слід» 
10:00 Т/с «Квиток на двох» 
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Критична точка
18:00 Т/с «Нерівний шлюб» 
19:20, 03:40 «Говорить Україна»
20:00 Т/с «Операція «Лялько-

вод» 
23:15 Х/ф «Смертельні перегони 

- 2» 
01:20 Х/ф «Точка вороття» 
04:15 Х/ф «Любка» 
05:35 Срібний апельсин

07:00 Мультфільми
08:10 Х/ф «Квартет на двох» 
10:00 Х/ф «Моє велике грецьке 

літо»
11:50 «Пороблено в Україні»
13:45, 19:00 «Таємний кухар»
14:40, 18:00 «Звана вечеря»
15:40 «КВН»
20:00 «Лямур Тужур»
21:00 «Розсміши коміка»
21:50 Х/ф «Троє в каное» 
23:40 Х/ф «Нові мурахи в 

штанях» 
01:10 «Нічне життя»

08:00 «Ульотне відео по-
російськи» 

09:00 «В бій йдуть мужики» 
09:45 «Російський Аватар» 
10:50 Х/ф «Небесний капітан та 

світ майбутнього» 
12:50 Х/ф «На межі» 
15:10 Х/ф «Люди Честі» 
17:50 ЧУ 25 тур. Арсенал - Карпати 


20:00 «Помста природи»
21:00 Новини 2+2
21:25 Т/с «Секретні матеріа-

ли» 
00:25 Т/с «Коли падають не-

беса» 
02:25 «Дорожні війни»
04:05 Х/ф «Далекий постріл» 

05:00, 08:00, 11:00, 14:00, 04:00 
Новини

05:05, 08:15 «Доброго ранку»
09:05 «Контрольна закупівля»
09:30 «Жити здорово!»
10:25, 17:40 «Зрозуміти. Про-

бачити»
11:15, 04:05 «Модний вирок»
12:10, 03:10 Т/с «Торговельний 

центр»
13:00 Інші Новини
13:20 «Час обідати!»
14:20 «Доброго здоров’ячка!»
15:15 «Поки ще не пізно»
16:05, 01:25 «Я подаю на роз-

лучення»
17:00 Вечірні новини
18:10, 00:35 «Давай одружимося!»
19:00 «Нехай говорять»
20:00 «Час»
20:30 Т/с «Легенди про Круга»
22:10, 02:15 «Вечірній Ургант»
22:45 «Слід»
23:25 «Воля і справедливість»
00:20 Нічні Новини

04:45, 05:55 Teen Time
04:50 Т/с «Айкарлі» 
06:00 Очевидець. Найшокуюче
06:45, 07:10, 07:40, 08:45 Підйом
06:50, 19:15 Піранії
07:30, 08:30, 19:00, 00:00 

Репортер
09:00 Х/ф «Гаррі Поттер і Смер-

тельні реліквії: Частина 
2» 

11:25, 18:00, 20:00 Т/с «Воро-
ніни» 

13:40, 14:50 Kids’ Time
13:45 М/с «Качині історії» 
15:00 Т/с «Друзі» 
16:00 Т/с «Кадетство» 
17:00 Т/с «Щасливі разом» 
21:00 Ревізор-2
22:50 Т/с «Світлофор» 
00:20 Т/с «Таємне коло» 
01:15 Т/с «Вероніка Марс» 
02:00 Т/с «Ріццолі і Айлс» 
02:40 Служба розшуку дітей
02:45, 03:40 Зона ночі
02:50 Десята муза в Україні
03:45 Скіфи (свідчення і версії)
04:00 Скіфи

06:00 Дивовижні експерименти
06:30, 12:20 В очікуванні кінця 

світу
07:20, 13:10 Легендарні битви
08:10, 14:00 Загадки планети
09:00 Таємні знаки
10:40 Екосистеми світу
11:30 Чудеса світу
14:50, 23:40 Загадки Всесвіту
15:50, 22:50 Сучасні дива
16:40 Надзвичайні історії
17:30 Д/ф «Хто заплатив Леніну. 

Таємниця століття»
18:20 Д/ф «Смерть у сідлі. Іподром»
19:10 Намедни
20:00 Гучна справа
21:00 Д/ф «Як Сталін знімав 

кіно». 1 ч.
22:00 Політ над Землею
00:30 Покер
01:20 Жива історія
02:10 Т/с «Удар у відповідь»
03:50 Д/ф «Олександр Годунов. 

Втеча в нікуди»
04:40 Смартшоу
05:10 Містична Україна

04:00 Т/с «Людина без пістолета»
06:20 Х/ф «Нелегал»
08:10, 02:35 «Агенти впливу»
09:00 «Православні святі»
10:45 Т/с «Краповий берет»
14:30 Т/с «Даїшники»
18:30 «Лохотрон»
19:00, 23:30, 01:30, 03:05 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів - 10»
21:30 Т/с «Криміналісти: мислити 

як злочинець» 
22:30 Т/с «CSI: Маямі - 9» 
00:00 Х/ф «Заміна - 3: перемо-

жець отримує все» 
02:00 «Речовий доказ»
03:35 «Уроки тітоньки Сови»

05:45 Мультфільм СРСР
06:55 Х/ф «Казка про загублений 

час»
08:20 Х/ф «Казка мандрівок»
10:10, 18:10 Т/с «Я лечу»
12:00, 20:00 Т/с «Російська імпе-

рія. Початок»
14:10 Х/ф «Журналіст»
22:00 Х/ф «Комісар»
00:00 Х/ф «За владу Рад»
01:50 Х/ф «Життя і смерть Фер-

динанда Люса»
03:00 Х/ф «Зося»
04:00 Х/ф «Дочки-матери»
05:40 Саундтреки

06:00 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Байдиківка
07:30, 08:25 М/с «Даша-дослід-

ниця» 
07:55 Мультик з Лунтіком
09:00 Т/с «Ранетки» 
10:00 Т/с «Всі жінки - відьми» 
11:00 Т/с «Та, що говорить з при-

видами» 
12:00 Т/с «Помста» 
13:00 Лялечка
14:00, 20:10 Т/с «Любить не 

любить» 
15:00 Одна за всіх
16:00 Т/с «Студенти» 
17:10 Досвідос
18:10 Дайош молодьож!
19:10 БарДак 
19:35 Богиня шопінгу 10
21:00 Віталька 
22:20 У ТЕТа в Інтернеті
23:00 Дурнєв+1
23:25 МосГорСмєх
00:00 Т/с «Притулок» 
01:00 Твою маму!
01:25 Досвідос 

05:10 Жіночий погляд
06:00 Дачні історії
06:45 Телеторгівля
07:30 Мультфільми 
08:55 Сім’я від А до Я
10:25 Бебі-бум
11:00, 11:40 Школа доктора 

Комаровського
12:25, 17:00 Жіноча форма
13:25, 18:00 Час краси
14:10 Справа смаку
15:10, 20:50 Таємниці шеф-кухаря
16:00, 22:40 Модний вирок
19:00, 23:40 Міста світу
20:00 Запитайте у кухаря
21:40 Кінобогині
00:35 Секрети долі
01:20 Світ зірок
02:05 Крупним планом
02:20 Колір Ночі

06:00 «Доброго ранку, Україно!»
06:00 Православний календар
06:05 Худ. фільм «Управа». 16 с.
06:30 Підсумки
06:45, 07:05, 23:15, 01:10 Спорт
06:55 Ви запитували
07:00, 08:00, 12:25, 15:00, 18:20, 

01:20, 02:15, 03:25 Новини
07:15 Огляд преси
07:20 Гігабайт
07:25 Країна on line
07:30 Гість студії
07:40 Ера бізнесу
07:45 «Хочу все знати»
08:15 Док. фільм «В.Глаголєва. 

Всупереч долі» ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09:05 Підсумки тижня
09:45 Без цензури
10:10 Т/с «Маруся. Випробу-

вання»
12:35 Офіційна хроніка
12:55 Діловий світ
13:05 Право на захист
13:25 Темний силует
13:35 «Про життя» з 

А.Пальчевським

14:40 Вікно в Америку
15:10 Діловий світ. Агросектор
15:30 Життя на рівних
15:50 Т/с «Угро»
18:45 Світ спорту
18:55 Агро-News
19:10 Діловий світ
19:30 Останнє попередження
19:45 «Про життя» з 

А.Пальчевським
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Діловий світ
21:35 «Віра. Надія. Любов»
22:30 Книга.ua
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00, 01:00 Підсумки
23:25 Кіно в деталях
00:25 Підсумки. Бізнес
00:40 Від першої особи
01:45 Про головне
02:25 ТелеАкадемія
03:35 Діловий світ. Тиждень
04:10 Життя на рівних
04:25 Музична академія. Євро-

бачення
05:20 Служба розшуку дітей
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НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 ПЕРШИЙ КАНАЛ ЄВРОПА

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 22 квітня

На Волині в розпалі заготівля 
та переробка березового соку 

«Позиція волинської влади 
однозначна — зробити об-

ласть потужним експортноорієн-
тованим регіоном», — наголосив 
заступник голови облдержадмі-
ністрації Віталій Карпюк у ході 
робочої наради з представниками 
зернотрейдерів області, контр-
олюючих органів, інспекцій і за-
лізниці. 

Як зазначив Карпюк, за І квар-
тал поточного року експортовано 
за кордон 45 тис. тонн зерна, а за 
межі Волині вивезено 50 тис. тонн, 
що значно перевищує минулорічні 
показники за цей період. Тому від 
усіх служб влада очікує максималь-
ного сприяння роботі трейдерів. 

«Президент України Віктор 
Янукович підкреслив необхідність 

іти назустріч бізнесу та розвитку 
підприємництва в державі, тому та-
кий принцип роботи повинен стати 
для нас основним, — сказав заступ-
ник голови ОДА. — Волинські зер-
нотрейдери створюють позитивний 
імідж нашій області, заробляють 
гроші, наповнюють бюджети, забез-
печують хороший інвестиційний 
клімат», — акцентував він. 

«Для пожвавлення роботи у 
подальшому я пропоную бізнесу, 
контролюючим органам та інспек-
ціям, залізниці активізувати спільні 
дії, налагодити ефективніші методи 
комунікації, щоб робота була інтен-
сивною на кожному з етапів», — ре-
зюмував заступник голови Волин-
ської ОДА.

Область повинна стати 
експортноорієнтованим регіоном 


