
Кожен, хто був на озері Світязь, 
купаючись, помічав на дні маленькі 
зелені кульки. Можливо, ви на-
віть із цікавістю їх роздивлялися, 
стискали в руці та викидали назад 
у воду. Оці кульки — це природні 
фільтри кладофори. Ростуть вони 
дуже повільно — 5–10 міліметрів у 
рік, у природі можуть досягати до 
20 см у діаметрі. Кладофори беруть 
безпосередню участь в очищенні 
води. І без них найглибше озеро в 
Україні через кілька років пере-
твориться на найглибше болото, 
повідомляє сайт «Світязь». 

Деякі підприємливі місцеві жите-
лі примудряються робити на росли-
нах-фільтрах бізнес, адже у зв’язку зі 
змінами клімату останніми роками 
популяція кладофор у світі стрім-
ко почала зменшуватись. В Україні 
їх можна зустріти лише на кількох 
озерах, одне з яких — Світязь. У Єв-
ропі ці водорості закуповують для 
очищення води та підтримання мі-
крофлори акваріумів, ставків, навіть 

цілих озер. Для прикладу, кулька 
розміром 3 см вартує 3,45 грн, вели-
кі (7–10 см) — 25 грн. 

У тутешніх жителів столичні 
підприємці скуповують кладофори 
по 400–500 грн за мішок. В одно-
му такому може бути до 1500 ку-
льок. У відділенні «Нової пошти» 
в смт Шацьк частенько можна по-
бачити три-чотири мішки з цим 
«добром», які готові до відправки, 
стверджує автор публікації. 

«Відомості» зацікавило, чи дій-
сно на Світязі попід носом у праців-
ників національного парку ведуть 
незаконний бізнес, який може за-
шкодити озеру. 

— Цією справою вже зацікавила-
ся прокуратура, — зазначив началь-
ник Державної екологічної інспекції 
у Волинській області Олександр Тка-
чук. — Викладені факти перевіряють 
і наші працівники. Однак хочу зазна-
чити, що добути кладофору на Сві-
тязі не так просто: колонії не такі вже 
й великі та розміщуються на глиби-
ні від трьох до восьми метрів. Тому 

для їх вилову необхідно викорис-
товувати невід, плавзасоби. А це не 
можна зробити непомітно. Не вірю, 
що працівники національного парку 
закрили б на це очі. Далі. В інформа-
ції сказано, що бачили, як водорості 
переправляли мішками через пошту. 
Але ж це абсурд. Ця рослина цінна 
лише тоді, коли жива. А в мішках 
можна переправляти лишень суху 
кладофору. Але, ще раз наголошу, 
всі ці факти ретельно перевіряються. 
Результати ми обов’язково повідо-
мимо. 

Наталка СЛЮСАР  

Завдяки зростанню імпорту авто 
на Волині до бюджету спря-

мовано 762,5 мільйона гривень 
платежів. Це майже на третину 
більше, як торік, повідомили у 
прес-службі ГУ Міндоходів у Во-
линській області. 

Таким чином, платежі при вве-
зенні транспортних засобів у зоні 
діяльності Ягодинської митниці 
Міндоходів склали 39,6% від за-
гальної суми митних надходжень 
за підсумками дев’яти місяців 
2013 року. 

Як свідчить митна аналітика, 
за цей час зафіксовано збільшення 
обсягу ввезення вантажних тран-

спортних засобів на 18,1% і легко-
вих авто — на 41,7%. До бюджету 
додатково спрямовано відповідно 
60 та 67,6 мільйона гривень. Ім-
порт кузовів для транспортних 
засобів за цей час зріс у 4,5 разу, а 
митні платежі від цього виду ім-
портних операцій — на 58,8 міль-
йона гривень. 

Окрім традиційного для Воли-
ні імпорту, Ягодинською митни-
цею Міндоходів перераховано до 
бюджету на 22,4 мільйона гривень 
більше від увезення м’ясної про-
дукції і на 62,4 мільйона — від ім-
порту фруктів. 
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Актуально
Німецький інвестор створить в області 
ще тисячу нових робочих місць 

Товариство з обмеженою від-
повідальністю «Кромберг енд 

Шуберт Україна» у Луцьку розши-
рює потужності, інвестиція сягне 
11,5 млн євро, повідомив голова 
ОДА Борис Клімчук. 

«Рішення щодо будівництва 
другої черги прийнято радою 
директорів ТОВ «Кромберг енд 
Шуберт Україна». Його власники 
шукали місце для майбутнього за-
воду в інших областях, однак, об-
міркувавши всі «за» та «проти», 
вирішили інвестувати в економіку 
нашого регіону. Це говорить про 
те, що іноземному бізнесу ком-
фортно працювати на Волині», — 
підкреслив Борис Клімчук. 

Сьогодні на підприємстві на-
лічується 3536 штатних працівни-

ків, середня заробітна плата яких 
— понад 3 тис. грн. 

За підсумками 2012 року 
ТОВ «Кромберг енд Шуберт» ви-
знано флагманом серед 27 пред-
ставництв заводів компанії. 

Від імпорту авто через Волинь бюджет 
отримав додаткових 325,5 млн грн 

Міндоходів використовуватиме 
детектори брехні 
Як йдеться в наказі Міністерства №329, відомство має 
намір застосовувати комп’ютерні поліграфи (детектори 
брехні) для сприяння оперативно-розшуковій діяльності, 
для перевірки кандидатів на роботу в Міністерство і при 
проведенні службових розслідувань і перевірок. Пере-
вірки на детекторі брехні є добровільними. Нагадаємо, Мі-
ністерство доходів і зборів було створене в кінці минулого 
року в результаті об’єднання податкової та митної служб. 
Керівником відомства є Олександр Клименко. 

Волинянам повністю виплатили 
пенсію за жовтень 
25 жовтня 2013 року органи Пенсійного фонду України у 
Волинській області в повному обсязі завершили фінансу-
вання і виплату пенсій у всіх районах краю. Виплати, як 
того і вимагає графік, відбулися вчасно — з 4 по 25 чис-
ло. Загалом кількість пенсіонерів, яким профінансовано 
пенсії в жовтні, становить 281,2 тис. осіб. Загальна сума 
видатків у жовтні сягнула 384 млн грн. 

90%
стільки продуктів харчування, які 
купують українці, — вітчизняного 
виробництва. Про це повідомив 
міністр аграрної політики та про-
довольства Микола Присяжнюк. 
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З такими намірами нещодавно до 
Луцька завітав перший заступ-

ник міністра сільського господар-
ства і продовольства Республіки 
Білорусь Леонід Маринич. Під 
час зустрічі з головою Волинської 
ОДА Борисом Клімчуком він за-
уважив, що Білорусь планує екс-
портувати більше продукції як на 
територію Волині, так і в інші регі-
они України. 

Обговорювали можливос-
ті взаємного збільшення обся-
гів постачання сільськогоспо-
дарської продукції підприємств 
агропромислового комплексу, 

розширення спільного україн-
сько-білоруського виробництва 
сільгосптехніки, розвиток співро-
бітництва у сферах ветеринарної 
медицини, харчової і переробної 
галузей, охорони прав на сорти 
рослин, науково-дослідної діяль-
ності. 

До слова, з початку 2013-го 
двосторонній товарообіг області 
з цією країною сягнув $107,3 млн 
(у 3,3 разу більше, ніж торік). При 
цьому обсяги товарного експорту 
збільшилися на 51% і становили 
$24,6 млн, а імпорту — в п’ять ра-
зів, сягнувши $82,6 млн. 

Білоруси хочуть експортувати на Волинь 
більше своєї продукції 

Кладофора

Озеро Світязь може перетворитися 
на болото? 

 ПОГОДА

У західних областях 31 жов-
тня переважно ясно, вночі мож-
ливий дощ. Уночі +7...+8°C, вдень 
+9...+12°C. 1 листопада сонячно, 
без опадів. Уночі +4...+5°C, вдень 
+9…+13°C. 2 листопада похму-
ро, дощ не прогнозують. Уночі 
+4...+6°C, вдень +12...+14°C. 

У північних регіонах 31 
жовтня хмарно з прояснення-
ми, можливі опади. Температура 
повітря вночі +9...+10°C, вдень 
+10...+12°C. 1 листопада соняч-
но, сухо. Вночі +3...+4°C, вдень 
+9...+11°C. 2 листопада змін-
на хмарність, без опадів. Уночі 
+3...+4°C, вдень +10..+12°C. 

У Києві 31 жовтня переважно 
ясно, без опадів. Уночі +9…+10°C, 
вдень +10...+14°C. 1 листопада 
сонячно, дощ не очікується. Тем-
пература повітря вночі +4...+5°C, 

вдень +10...+13°C. 2 листопада 
хмарно з проясненнями, опадів не 
прогнозують. Температура вночі 
+5…+6°C, вдень +11...+14°C.

У східних регіонах 31 жов-
тня змінна хмарність, дощ не 
очікується. Вночі +7...+9°C, вдень 
+11...+13°C. 1 листопада сонячно, 
без опадів. Уночі +6...+7°C, вдень 
+9...+13°C. 2 листопада ясно, 
сухо. Температура повітря вночі 
+4...+6°C, вдень +10...+11°C.

У південних областях 31 
жовтня ясно, без дощу. Темпера-
тура повітря вночі становитиме 
+12...+13°C, вдень +16...+15°C. 1 
листопада сонячно, сухо. Вночі 
+11...+12°C, вдень +14...+15°C. 2 
листопада переважно ясно, дощ 
не очікується. Нічна температура 
+11...+12°C, денна +14...+15°C. 


