Штрафи за знищення рідкісної
фауни підвищено у 10 разів
В Україні розміри штрафів за незаконний видобуток,
знищення або завдання шкоди тваринам і рослинам, занесеним до Червоної книги, збільшено в 10-40 разів —
до 100-130 тисяч гривень. Як повідомили у Міністерстві
екології та природних ресурсів, відповідну постанову
Кабінет Міністрів прийняв 7 листопада. Передусім це
стосується дельфінів, зубрів, хижих птахів і осетрових
риб. Востаннє розміри компенсацій переглядали в 1993
році.

Найбільше неякісних товарів
надходить із Китаю

1,5

стільки мільярдів гривень потрібно щороку на модернізацію
та ремонт основних засобів
електропостачання «Укрзалізниці».

Найбільше неякісних товарів надходить на український ринок із Китаю. Про це повідомила голова
Київської обласної організації ВГО «Союз споживачів України» Тетяна Шальман, передають УНН. «Із
товарів, де вказана країна-виробник, звичайно, на
перше місце виходить Китай. Не можу сказати, що
вся китайська продукція є неякісною, та чомусь є
така тенденція. Якщо, наприклад, китайська хлібопічка у США або Європі працює 5-10 років, то в нас
дають тільки рік гарантії», — наголосила експерт.

Селянам обіцяють ще одну
дотацію за вирощене «м’ясо»
Цього року держава почала платити дотацію селянам за збереження
молодняку ВРХ — по 250 гривень
за три місяці його утримання в
господарстві. А з 2 листопада уряд
обіцяє виплачувати гроші ще й за
його реалізацію на м’ясопереробні
підприємства. Зокрема, дотація у
розмірі 2,5 гривні надаватиметься
за кілограм ВРХ (молодняк до 18
місяців) вагою від 330 кг. Крім того,
даватимуть дотацію за здану свинину: по 1,5 гривні — за кілограм
живої ваги, якщо вага — 100-120 кг,
і по гривні за кіло, якщо вага — 120150 кг. Як це відбуватиметься практично, дізнавалися «Відомості».
За інформацією заступника начальника управління агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації Юрія Юрченка, це
робиться для того, щоб «стимулювати виробника, дати йому можливість заробляти».
Побоювання селян, що, можливо, грошей потім доведеться чекати
по півроку, Юрій Юрченко спростовує, запевняючи, що станом на перше число кожного місяця сільська
рада формуватиме пакет документів
і передаватиме їх у районні управління АПК, тож гроші нараховуватимуть без затримок.
— 25 тисяч людей на Волині
отримали загалом за збереження
молодняку 13,3 мільйона гривень, —
каже посадовець, — ще вісім мільйонів у область надійшло за доїльні
апарати. Такого немає у жодному регіоні країни. Це суттєва підтримка,
адже зараз господарям, які тримають худобу, вже дали приблизно тисячу гривень дотації. В середньому
вони отримають іще тисячу (якщо
вага тварини — 400 кг), коли здадуть
на м’ясопереробне підприємство.
За його словами, в області є 15
підприємств, які мають свої забійні
та переробні цехи і можуть співпрацювати за цією програмою.
Звичайно, така дотація — це непогано, але дехто з селян каже, що
їм простіше було б, якби її заклали
у ціну за здану худобу: тоді б відпала
зайва заморока з документами.
В управлінні агропромислового
розвитку запевняють, що тим, хто
тримає молодняк, нема за що переживати, бо вони його уже іденти-

фікували і відкрили рахунки, на
які надходитимуть гроші й за здання худоби. А от ті, хто має свині,
зобов’язані їх зареєструвати.
Невже тепер перекупники залишаться без роботи?
Як розповів нам пан Микола
(свого прізвища не побажав називати), який купує свині й худобу в селян і потім здає їх, як каже, «туди, де
домовився», три роки тому схожу дотацію селянам держава уже платила.
— Якщо тоді підприємства брали худобу по 15 гривень за кілограм,
— пояснює, — то ми (він має на
увазі підприємців-заготівельників)
платили людям по 16 гривень. Як зараз буде, мені самому цікаво. Але у
цілому це добре, бо якщо насправді
держава даватиме дотацію, люди почнуть тримати худобу, свині, а значить, і нам буде заробіток.
Також пан Микола коротенько
окреслив нинішню цінову політику:
— Зараз дуже впали ціни на
яловичину: якщо за бика вагою 4,5
центнера платили 15,5 гривні, то тепер — 14. А от свині, навпаки, дуже
дорогі стали — від 19 до 21 гривні за
кілограм живої ваги. Думаю, що перед Новим роком свинина подешевшає, бо зазвичай усі закуповуються
у листопаді, сподіваючись, що перед
святом буде дорого. Хоча навіть мені
ціну важко спрогнозувати.
На запитання, куди продає
м’ясо, придбане у селян, відповів, що

Нові прилади позбавлять даішників
можливості брати хабарі

З

астосування сучасних радарів та
алкотестерів підвищить відповідальність водіїв під час керування автотранспортом і не дозволить
співробітникам ДАІ брати хабарі.
Про це в ефірі телеканалу «Тоніс» заявив заступник начальника Департаменту ДАІ МВС України, полковник міліції Володимир Резніков.
«Як тільки буде готова документація, що дозволить використовувати сучасні технічні засоби, здатні
вести фото- та відеозйомку, такі як
«Трукам», «Візир», «Арена», «Гарпун», ми будемо використовувати
їх», — зазначив представник ДАІ.
За його словами, дані, які фіксуються сучасними приладами, є
добре захищеною доказовою базою,
цю інформацію неможливо знищити, змінити чи підробити.
«Ми плануємо використовувати
ці пристрої в поєднанні з антивандальними боксами, які будуть встановлюватися на автодорогах державного значення, у великих містах.
Вони фіксуватимуть перевищення
швидкості будь-яких авто, незважаючи на те, хто перебуває за кермом
— чиновник, міліціонер або пересічний громадянин», — повідомив
Резніков.
За його словами, перед кожним

домовляється з окремими магазинами, цехами, на ринки возить.
— На ринку зараз не дуже хочуть брати, — зауважує. — Бо купують польське м’ясо та продають як
наше. Не всі, звичайно, але половина
базару так робить.
Голова правління ЗАТ «Ковельські ковбаси» — найбільшого на
Волині м’ясопереробного підприємства — Володимир Головатий каже,
що дотація буде стимулювати легально проводити заготівлю худоби.
— Держава підняла рівень цивілізованого обігу товару, продукції,
— впевнений Володимир Петрович.
— Тепер багато залежатиме від сільських голів, ветеринарної служби,
які цьому сприятимуть, а також від
переконання самого господаря та
відповідальності бюджетної організації, яка виплачуватиме кошти.
Якщо сільський голова — на своєму
місці й дбає про добробут односельчан, він зв’яжеться з переробним
підприємством, домовиться про заготівлю і доставку худоби. В області
є більше десяти таких підприємств, а
отже, є вибір і здорова конкуренція.
У нашого підприємства є свій
відділ заготівлі, і я тільки схвалюю,
коли або сільський голова, або сам
фермер перевіряють, як приймають
худобу, як важать, щоб не було обману.
Людмила ШИШКО

У Ківерцях хочуть
звести новий
багатоквартирний
будинок

У

боксом на відстані не менше 1 км будуть встановлені дорожні знаки, які
повідомлятимуть, що водій рухається по ділянці дороги, де швидкість
контролюється відповідним приладом.
Що ж стосується алкотестерів,
то їх сучасні моделі дозволяють зберігати інформацію до півроку та в
будь-який момент перевірити її.
Резніков упевнений, що нове обладнання позбавить працівників міліції можливості брати хабарі.
«Якщо радар фіксує десять порушень за зміну, а протоколів лише
вісім, виникає сумнів — або співробітник ДАІ бере хабарі, або не
встигає виконувати свої обов’язки.
Першого разу він отримає дисциплінарне покарання, а наступного
— може взагалі втратити роботу»,
— пояснив він.

місті знайшли вільну для
будівництва земельну ділянку за адресою вул. Філатова,
14. Раніше там планували звести
п’ятиповерховий будинок і навіть викопали котлован, але задумане здійснити не вдалось, і
місце перетворилося на смітник.
А нещодавно під час сесії міський голова озвучив
інформацію про готовність
ПП «Базис-Луцьк»
розпочати
там будівництво.
В будинку планують розташувати 36 квартир, а половина
першого поверху матиме комерційне призначення.
За умови, що багатоповерхівку таки почнуть зводити, під
знесення потраплять самовільно
збудовані хліви-гаражі окремих
мешканців сусідніх будинків.
Неприємною несподіванкою
ця новина виявилася лише для
представника медиків у міськраді, адже тут мав бути споруджений багатоквартирний будинок
для медпрацівників.
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Події

В Україні дозволять молокопродуктипідробки

В

ерховна Рада має намір увести
в Україні нову продуктову «лінійку» — молоковмісні продукти.
Як відзначає видання «Дело», Кабмін вніс до порядку денного законопроект про зміни до ЗУ «Про
молоко та молочні продукти», а
також у деякі закони щодо посилення заходів боротьби з фальсифікацією молочних продуктів.
Згідно з текстом документа,
вводиться поняття «молоковмісний продукт» для всіх продуктів,
у яких застосовуються штучні замінники молока або його компонентів (зокрема, жирів, лактози),
незалежно від дозування.
Законопроект
передбачає
обов’язкове маркування такого
продукту, причому розмір шрифту, яким на упаковці друкується
інформація про вміст у продукті
замінників молока та його компонентів, повинен становити 80% від
розміру найбільшого напису (в назві) на упаковці.
Видання зазначає, що мета законопроекту — боротьба з низькоякісними молокопродуктами.
Вищий сорт молока в Україні й
близько не дотягує навіть до категорії непридатного в США. Низький рівень якості вітчизняного
молока визначається тим, що 80%
його виробництва зосереджено в
приватному секторі з примітивними умовами утримання худоби,

відсутністю санітарно-гігієнічних
умов. У селах повністю відсутній
контроль за харчуванням худоби, виробництвом, якістю і транспортуванням молока. Крім цього,
ніхто не вимагає звітів про стан
здоров’я корів, їх просто немає.
Як повідомлялося раніше,
українські шахраї навчилися підробляти не тільки продукти переробки, але навіть і сире молоко.
Цікаво, що «хімічать» із ним не
тільки великі виробники. Бабусі, які раніше хіба що розводили
молоко водою, тепер мають значно більший арсенал хитрощів.
Так, щоби не скисало, в молоко
додають соду. Деякі замінюють її
аміаком. Нерідко молоко, з якого
вже вибрали вершки, видають за
незбиране, а його жирність буває
занадто низькою.

Волинський Апеляційний суд розгляне
справу митників-хабарників

В

ідділом Генеральної Прокуратури України з розслідування
злочинів щодо корупційних діянь
закінчено розслідування кримінальної справи за обвинуваченням 17 працівників митниці, які
входили до злочинної організації,
зокрема керівника та його заступників. Про це повідомляє відділ

зв’язків із засобами масової інформації Генпрокуратури.
Митники обвинувачуються у
вимаганні й одержанні від представників декларантів хабарів за
швидке та безперешкодне митне
оформлення щодо задекларованих
ними товарів. Таких епізодів зафіксовано понад 700.
Санкціями інкримінованих обвинуваченим статей передбачено
покарання у вигляді позбавлення
волі на строк від п’яти до 12 років і
конфіскації майна.
Чотирьом із обвинувачених
судом обрано запобіжний захід —
узяття під варту. Для забезпечення
виконання вироку в частині конфіскації на майно митників накладено арешт.
Кримінальну справу направлено для розгляду по суті до Апеляційного суду Волинської області.

Українці стали менше відкладати «на
старість» і «чорний день»

41%

українців «украй незадоволені» тими сумами, які їм вдається заощаджувати
сьогодні. Це найвищий рівень невдоволення серед країн Східної
Європи. Другими й третіми за
рівнем свого категоричного невдоволення відкладеними «про
чорний день» грошима виявилися
серби (38%) й угорці (37%). Такі
дані містяться у порівняльному
дослідженні «Ставлення до заощаджень», що проводились у 16
європейських країнах, повідомляє
прес-служба Незалежної асоціації
банків України.
Серед опитаних, що живуть в
українських містах із населенням
більше 100 тисяч мешканців, організаторам дослідження вдалося
виявити лише 3% цілком задоволених і 7% більш-менш задоволених рівнем своїх заощаджень.
Найбільше вдоволеними своїми
заощадженнями виявилися громадяни Австрії (23%).
Цікаво, що порівняно з сусідами українці найменше переймаються фінансовими запасами

«про чорний день». Такі міркування спонукають відкладати гроші лише 63% опитаних громадян
України, тоді як це вагомий мотив
для 93% чехів і словаків, 92% турків, 90% поляків і 83% німців.
Не менше легковажать українці й відкладанням грошей «на
старість». На цю мотивацію для
заощаджень вказало 20% наших
співвітчизників (чехи — 71%).
Менше за українців «ситою старістю» переймаються лише громадяни Чорногорії (16%).

