На столах українців з’явиться
м’ясо індійських буйволів
Індія хоче постачати в Україну м’ясо буйволів, повідомив виконувач обов’язків міністра аграрної політики і
продовольства Микола Присяжнюк. За його словами, в
цьому питанні влада очікує висновки міжнародних експертів про безпеку такого м’яса для українців. У той же
час він розповів, що наша країна має намір почати експорт зернових у Індію. За словами Присяжнюка, Україна
вже експортує до Індії соняшникову олію та насіння, і
цей ринок є привабливим для держави.

40%

такою часткою ринку банкоматів України володіє «ПриватБанк», учетверо випереджаючи
найближчого конкурента в
цьому сегменті клієнтського
обслуговування «Райффайзен
Банк Аваль».

Українці зможуть перевірити
ялинки на радіацію по SMS
Лісники освоюють нові технології — за допомогою
SMS, не йдучи з ринку, покупець зможе перевірити
походження ялинки, що допоможе йому уникнути
придбання потенційно небезпечних, не перевірених на радіацію рослин. Для цього достатньо
відправити номер ялинки, зазначений на бирці, на
номер 4443, і вам напишуть про те, де саме зрубане
дерево (вартість послуги — 1 гривня). Чи ялинка
легальна, можна безкоштовно з’ясувати і на сайті
yalinka.info.

з бюджетів
овідали про те, що робиться у частині енергозбереження, як міняють
котли та вікна, а коли мова доходила
до того, чи проводяться роботи згідно з рекомендаціями спеціалістів
«Волиньенергософту», казали, що
енергопаспорт у них, по суті кажучи,
лежить «під сукном».
Звідси можемо зробити висновок, що гроші на проведення енергоаудитів витрачені марно. А йдеться
не про копійки, а про мільйони гривень. Як свідчать дані звіту директора комунального підприємства
ІАЦ «Волиньенергософт»
Василя
Дутка про роботу підприємства
щодо реалізації комплексної програми енергозбереження Волині в
бюджетній сфері, за енергетичне обстеження семи об’єктів у 2008-2009
роках із бюджету було використано
268 тисяч 812 гривень. Загалом із
серпня 2008-го по квітень 2011 року
енергоаудит пройшло 29 установ.
Принаймні таку цифру декларують
на офіційному сайті «Волиньенергософту».
Якщо порахувати, енергоаудит
тільки семи установ склав 268 тисяч,
а закладів, у яких він проведений, є
29. Тож 268 тисяч множимо на чотири. Виходить приблизно мільйон. Гроші чималі, і їх можна було б
укласти у щось суттєвіше, скажімо,
в ті ж самі вікна, двері, котли тощо.

Як повідомив головний лікар закладу Михайло Бегаль, за них заплатили
590 тисяч гривень. За рік отримали
економію коштів на енергоресурсах у 1 мільйон 200 тисяч гривень.
Солідно, чи не так? Так от, за тих 4
мільйони 300 тисяч гривень, які передбачені регіональною програмою
на енергоаудит, можна оснастити
котлами сім районних лікарень.
Принаймні ефективність такого
вкладення коштів очевидна. На відміну від тієї, яку дають енергоаудити. Сьогодні це задоволення для бюджетів, треба сказати, дуже дороге.
Як повідомив «Відомостям» перший
заступник Ковельського міського
голови Анатолій Трофимук, торік за
проведення енергоаудиту 13-ї школи
місто заплатило 22 тисячі гривень.
Цього року закінчуються роботи з
енергетичного обстеження лікарні.
Орієнтовна його вартість — 50 тисяч

Україні планують запровадити
більш жорсткі покарання за самовільну вирубку лісу, влаштування сміттєзвалищ на території лісів,
несанкціонований видобуток корисних копалин і руйнування русел річок. Відповідні законопроекти зареєстровані у Верховній Раді.
Про це повідомив голова постійної
комісії Київської міської ради з питань екологічної політики Денис
Москаль. Документ передбачає
збільшення штрафів за незаконну
вирубку дерев майже уп’ятеро —
до 40–50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
«Якщо зараз, відповідно до
Кодексу про адміністративні правопорушення, за пошкодження і
знищення дерев порушник сплачує максимум 170 гривень штрафу,
а посадова особа — 204, то у законопроекті закладені значно більші
суми штрафів — 680–850 гривень
для громадян і 1530–1700 — для
посадових осіб», — зазначив Москаль.

Події

Не проводити ж енергоаудитів
місцеві владці сьогодні права не мають. Адже є розпорядження голови
облдержадміністрації від 11 квітня 2012 року №155 щодо запровадження в області постійної системи
енергетичного аудиту в закладах бюджетної сфери. Воно стосується 292
об’єктів.
З погляду глобального енергозбереження проведення енергоаудитів, напевно, є правильним. Але у
нашій реальності це перетворюється у банальне вимивання грошей із
бідних місцевих бюджетів.
З іншого боку, спеціалістам уже
давно відомо, куди «втікає» тепло.
Як зазначив у розмові з кореспондентом «Відомостей» заступник
начальника Головного управління
промисловості та розвитку інфраструктури Волинської ОДА Володимир Бондарук, 45-50% втрат іде че-
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рацівники Державтоінспекції
Нововолинського МВ УМВС
України у Волинській області зупинили для перевірки документів
автомобіль «Рено», яким керував
39-річний місцевий житель. У його
40-річної пасажирки виявили 25
таблеток «Субутексу».
Правоохоронці стверджують,
що 40-річна жінка є жителькою
Нововолинська. Вона перебуває на
обліку в міліції як наркозалежна
особа. У минулому мала судимість
за зберігання наркотиків. Пояснила, що придбала пігулки для себе в
незнайомця у Львові.
Працівники міліції стверджують, що препарат «Субутекс» потрапив до нас з-за кордону. Там
його використовують як лікувальний засіб, щоби зняти «ломку» в
залежного від наркотиків.

Вітчизняні наркомани застосовують ці пігулки інакше:
«Субутекс» містить бупренорфін
— речовину, яку наркозалежні використовують для ін’єкцій. Лікарі стверджують, що одна пігулка
може задурманити голови вісьмом
людям. На чорному ринку одна
така таблетка коштує 500 гривень.
Щодо 40-річної жінки відкрито кримінальне провадження за
вчинення правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення,
придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних
засобів, психотропних речовин
або їх аналогів без мети збуту)
Кримінального кодексу України.
Санкцією статті передбачене позбавлення волі на строк від двох
до п’яти років.

Даішники просять лучан не паркувати
вантажівки на центральних дорогах міста
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ержавтоінспекція Луцька звертається до городян із проханням не залишати вантажні транспортні засоби на центральних
вулицях. Великогабаритні автомобілі створюють перешкоду не
тільки для учасників дорожнього
руху, а й для спеціалізованої техніки, яка очищає дорогу від снігу або
ж посипає спеціальною сумішшю.
Є категорія власників транспортних засобів, які залишають
«переночувати» свої авто на дорозі
біля магазинів, підприємств, АЗС

або ж просто на вулиці. Кожен
водій повинен розуміти, що його
власність стає об’єктом для скоєння злочину — крадіжки. Щоби
попередити неприємні ситуації,
залишайте свої машини на спеціалізованих майданчиках.
Якщо вантажні автомобілі будуть припарковані з порушеннями
Правил дорожнього руху на вулицях м. Луцька, працівники ДАІ,
згідно з чинним законодавством,
вживатимуть до їхніх власників
заходи адміністративного впливу.

Мати продала свою новонароджену
доньку за $54 тисячі
У новій Ківерцівській школі також витратили гроші на енергоаудит

гривень. Зрозуміле обурення керівників організацій, із якими довелося спілкуватися. Вони не розуміють,
навіщо витрачати такі гроші на якісь
папірці, коли до логічного завершення заходи з енергозбереження
не доходять. Грошей на рекомендації спеців із «Волиньенергософту»
щодо заміни вікон, котлів, дахів
просто немає. Тож виходить, що заходи з енергозбереження на енергоаудиті подекуди й закінчуються.
Погодьтеся, що у тому ж Ковелі чи
Володимирі-Волинському знайшли
б, як потратити декілька десятків, а
то й сотень тисяч гривень. Та навіть
хай би зайвих сотню вікон купили у
школи, дитячі садочки, лікарні.

Штрафи за незаконну вирубку дерев
можуть зрости уп’ятеро
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У Нововолинську затримали жінку, яка
перевозила в автомобілі наркотики

ЕНЕРГОАУДИТ ВИМИВАЄ
ГРОШІ З БЮДЖЕТІВ
Солідна сума передбачена на
проведення енергоаудитів і в чинній
регіональній програмі енергоефективності, розрахованій до 2015 року.
— Розрахункова вартість енергетичних обстежень (енергоаудиту)
будівель і споруд усіх груп становитиме близько 4,3 мільйона гривень,
розробка бізнес-планів — 1,5 мільйона, розробка проектів і проектнокошторисної документації — 15,3
мільйона, а вартість програм енергозбереження (величина капітальних вкладень) — 735,2 мільйона гривень, — зазначив Леонід Кирильчук.
— Таким чином, упровадження системи високої енергоефективності в
бюджетній сфері та проведення проектно-вишукувальних досліджень у
цілому становитиме 21,1 мільйона
гривень, або 2,8% всіх капіталовкладень для реалізації пропонованих
заходів.
Звичайно, якщо дивитися з погляду всіх коштів, то декілька процентів — мізер. Із іншого боку, в
Ратнівській центральній районній
лікарні придбали нові котли «Калвіс» без проведення енергоаудиту.
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Також, на думку депутата, законопроект роз’яснює ст. 246 Кримінального кодексу, що стосується
кримінальної відповідальності за
незаконну порубку лісу, в частині
визначення істотної шкоди. Згідно
з документом, істотною вважається шкода, що у сто разів перевищує
неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Це дасть можливість
чітко розмежовувати випадки,
коли до порушника застосовується кримінальна відповідальність.
«Тобто якщо вартість вирубаних дерев у сто разів більша
від одного неоподатковуваного
мінімуму, то до порушника буде
застосовуватися кримінальна(!)
відповідальність. У чинній редакції Кримінального кодексу такого
визначення немає», — зауважив
Денис Москаль.
На його переконання, посилення відповідальності за порушення
природоохоронного законодавства сприятиме захисту довкілля.

рез стіни, 20-25% — через вікна, 10%
— через стелю, 8% — через підлогу.
Зважаючи на це, можемо виписати рецепт енергозбереження. Причому безплатно. Отже, наші рекомендації: утеплити стіни, замінити
вікна, причому рами у нашій кліматичній зоні повинні бути не менше
як п’ятикамерні, а скло — вкрите
енергозберігальною плівкою, утеплити горище, встановити шатровий дах, вкрутити енергозберігальні
лампочки, поміняти котел, бажано
при цьому замінити і теплотрасу.
Проте найголовніше — треба на
все це гроші знайти. От тут би й зекономити на енергоаудиті.

В

Криму молода мати продала
свою новонароджену дитину
іноземцям за 54 тисячі доларів.
Про це пише «Комсомольская
правда в Украине». Як повідомляється, 20-річна дівчина народила
дочку 4 грудня у Феодосійському
пологовому будинку. Однак ще до
цього вона вирішила, що дитина їй
не потрібна. Знаючи, що за дітей з
України і Росії платять чималі гроші іноземці, майбутня мати в Інтернеті знайшла нових батьків для
маляти. Ними виявилися жителі
Німеччини. Дівчина і покупці зійшлися на сумі в 54 тисячі доларів.
Як повідомили в міліції, породілля жила з бабусею, не вчилася і

не працювала. Під час курортного
сезону вони здавали кімнату відпочивальникам і жили на ці гроші.
Тому не дивно, що 50 тис. доларів
виявилися для них фантастичною
сумою.
10 грудня дівчина виписалася
з пологового. Німці призначили їй
зустріч у місті та передали гроші.
Однак угоду перервали співробітники сектора боротьби з торгівлею
людьми і слідчі ГУ МВС України в
АРК, які відстежували ситуацію.
Наразі маля перебуває в Феодосійській дитячій лікарні. Найімовірніше, її переведуть у дитячий
будинок. Горе-матері загрожує до
15 років позбавлення волі.

Наталка СЛЮСАР

Лучанин загинув,
випавши з вікна
готелю

Луцький вокзал отримав нагороду
на міжнародному конкурсі
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-річний мешканець обласного
центру загинув, випавши з вікна готелю «Світязь». За цим фактом у міськвідділі міліції відкрили
кримінальне провадження. Про це
розповіла керівник СЗГ УМВС у Волинській області Оксана Блищик.
За її словами, молодик випав із
вікна в готелі 4 грудня близько обіду. Він уночі влаштував чаркування.
Приблизно о 12:00 адміністратор
готелю попрохала клієнта виселятися з номера. Чоловік попросив півгодини, щоби зібрати речі. І в цей
час він начебто вистрибнув із вікна
«Світязя».
Лучанина каретою швидкої допомоги доправили до лікарні. Медики три години боролися за його
життя в реанімації, але безрезультатно.
Під час досудового розслідування правоохоронці розглянуть усі
версії та приймуть кінцеве процесуальне рішення.
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новлений Луцький залізничний вокзал є одним із
переможців ХІІ Міжнародного
конкурсу на кращу інвестицію у
сфері будівництва по обидва боки
східного кордону Європейського
Союзу «Дім-2012 — Кришталева
цеглина», який відбувся 7 грудня
цього року в місті Любліні Республіки Польща.
До участі в конкурсі було заявлено 57 об’єктів, у тому числі 8
— з України, 4 — з Республіки Білорусь, які були згруповані за призначенням у 11 категорій.

Зокрема, три «Кришталевих
цеглини» у номінації «Громадські
об’єкти загального користування»
отримав реконструйований залізничний вокзал у Луцьку.
Отже, почесні дипломи лауреатів і призи «Кришталевої цеглини» присуджені інвестору проекту
— ДГТО «Львівська залізниця»,
будівельній організації — Управлінню будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд №3, а також
проектанту оновленого вокзального приміщення — ТзОВ «Глоріплюс».

