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«Не байдужа мені
ваша байдужість,
українці!
Не байдужа!»

279 депутатів Верховної Ради перед новим роком зробили
те, що не вдалося їхнім попередникам за п’ять — ухвалили
закон про видобуток бурштину. Але як він діятиме
на практиці, поки не знають
Левко ЗАБРІДНИЙ

а відміну від попередніх
народних обранців,
чиї «бурштинові законопроєкти» намагалися хоч
якось підіграти інтересам
місцевих та немісцевих бурштинокопачів, Рада цього скликання вирішила з нелегальним
видобутком янтарю боротися
промисловими методами.
У проєкті, який запропонував
уряд і який до другого читання
таки дещо змінили, ні згадки
про артілі, що їх обіцяли раніше бурштинокопачам, ні взагалі про будь-яку можливість
непромислової розробки родовищ.
Ухвалений закон спрощує процедуру отримання
спецдозволів на видобуток
бурштину для фірм — як приватних, так і державних — без
погодження з обласними радами на їхнє отримання. Нагадаємо, місцеві ради часто
гальмували клопотання фірм,
які хотіли купити спецдозвіл
на видобуток янтарю чи геологічне вивчення бурштинових
ділянок. З іншого боку, місцеві депутати та посадовці уже
не зможуть впливати на те, які
фірми заходитимуть на бурштинові землі та хто за ними
стоятиме.
Спецдозволи, відповідно
до ухваленого закону, будуть
продаватися на онлайн-аукціонах і на площі, що не перевищуватиме 10 га. Якщо
механізм запрацює, боротися за надра матимуть змогу
і невеликі фірми, проте у їхні
обов’язки входитиме не лише
купівля спецдозволу, а й компенсація власникам сільгоспземель та лісу за збитки, які
ті отримають, коли землі буде
виділено під видобуток сонячного каміння. Окрім того,
обов’язковою вимогою залишається рекультивація ділянок після завершення робіт.
Такі дозволи на геологіч-
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не вивчення ділянок, у тому
числі дослідно-промисловий
видобуток бурштину, видаватимуть терміном на п’ять
років — менше, аніж було
до того. А ось вимогу про
проведення обов’язкової
оцінки впливу на довкілля
залишили, хоча уряд спершу
пропонував цю норму скасувати для площ, які були порушені незаконним видобутком
янтарю. Подібне до урядової
ідеї пропонували і рівненські

збут, придбання, передача,
пересилання, перевезення,
переробка сонячного каменю каратиметься штрафом
від 3000 до 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян (від 51 до 170 тис.
грн на сьогодні) або обмеженням волі від двох до трьох
років, чи позбавленням волі
на той самий термін. Якщо
особу затримуватимуть вдруге або на території природно-заповідного фонду, пока-

до закону, настане суворіша
« Відповідно
кримінальна відповідальність за незаконний
видобуток бурштину, а також за протидію роботі
фірм, які отримають спецдозволи, як зі сторони
«організованих груп», так і зі сторони службових
осіб. Передбачене покарання — від 6 до 10 років
позбавлення волі.

»

нардепи Сергій Литвиненко
та Роман Іванісов, які подали
законопроєкт про спрощення
процедури рекультивації порушених земель. Але фактично депутати хотіли спростити
умови одержання спецдозволів для державних компаній
«Укрбурштин» та «Бурштин
України», які визначені Кабміном як такі, що мають право рекультивувати порушені
незаконним видобутком землі. Проєкт Литвиненка та Іванісова поки не ухвалювали.
За словами Сергія Литвиненка, його ще доопрацьовуватимуть, а тоді лише виноситимуть на розгляд Ради.
Відповідно до закону, настане суворіша кримінальна
відповідальність за нелегальний видобуток бурштину, а також за протидію роботі фірм,
які отримають спецдозволи,
як зі сторони «організованих
груп», так і зі сторони службових осіб. Передбачене покарання — від 6 до 10 років
позбавлення волі.
Незаконне видобування,

рання буде суворішим — від
4 до 7 років ув’язнення. Для
службовців ще жорсткіше —
від 5 до 8 років за гратами
з конфіскацією майна.
Чи подолає закон нелегальний видобуток бурштину
на Поліссі, поки не відомо.
Навіть якщо до кінця року
процес надання спецдозволів
запрацює і поліція відновить
активні рейди проти янтарокопачів, закон не унеможливлює корупційну складову і так
зване «кришування» зі сторони правоохоронців. Окрім
того, чи отримають бурштинокопачі роботу на фірмах, що матимуть спецдозволи, і якщо не одержать,
наскільки правоохоронна
система зможе врегулювати
конфлікти між місцевими копачами та приїжджими представниками фірм? Відповідей
на ці запитання, поки уряд
не розробить механізм роботи
закону, не буде. А отже, незаконний видобуток найближчим часом не зникне. n
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ЗАКОН ПРО БУРШТИН Є —
«МЕХАНІЗМУ» ДО НЬОГО НЕМАЄ

«Ні!!! Не байдуже!!! Не байдуже, якою мовою розмовляють у моїй країні! Не байдуже, чиї імена носять вулиці в нашій
державі!.. Хвилює мене ваша доля, українці!!! Болить мені
ваша байдужість, українці! Не все одно, що чужі священники «панують» у церкві Христовій! Не все одно, що вбивають
чужинці наших солдатів! Плачу разом із матерями, що хоронять своїх синів! Не все одно, що серця ваші в темряві
і запустінні. Не байдужа мені ваша байдужість, українці!
Не байдужа! Тому не будуть потирати руки в злорадстві ті,

« Хто не любить Україну, той чужий їй.»
хто чекає знищення України. Україна моя є і буде, бо уже
й байдужі стають небайдужими! Уже прийшли правдиві священники, які несуть Слово Боже, єдину правдиву Істину,
а вона — Любов. Уже у світі є те світло, що проникає у кожне
серце і звільняє від темряви! Бо ми небайдужі! А Володимир
Зеленський… Цей сором ми переживемо. Шкода його. Хто
не любить Україну, той чужий їй. Але і чужі можуть стати своїми. У кожного є шанс!
З любов’ю художниця Валя МИХАЛЬСЬКА».

Водії приміських та міжміських
маршруток Волині зобов’язані вимкнути музику на вимогу
хоча б одного пасажира. Це передбачено у договорі про організацію перевезень на маршрутах загального користування
в області. Листи з рекомендаціями змінити
музичний репертуар під час поїздок та проведення роз’яснювальної
роботи з водіями транспортних
засобів щодо недопущення під час
руху автобусів звучання пісень,
створених у Російській Федерації,
управлінням транспорту та інфраструктури облдержадміністрації
було надіслано місцевим перевізникам ще у грудні 2018 року.
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АСТРОЛОГ-ТАРОЛОГ ІЛЛЯ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Багаторічний стаж роботи й бездоганна репутація! Підкорив
бага
ба
гать
тьох
ох л
юдей
юд
ей с
воїм
во
їм д
ар
багатьох
людей
своїм
даром
та вмінням робити людей щасливими.
У його силах коригуват
ти д
коригувати
долю, знімати негативи будь-якої складності, поєднувати
поє
п
й повертати люблячі серця,
поз
зба
позбавляти
самотності, залежності від ворогів,
відкривати шляхи удачі та везіння.
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Оплата після результату.
Не будьте байдужими до себе та своїх близьких!

Тел. (093) 053–64–20
ЖИТТЯ В ЛЮДИНИ ОДНЕ,
ТОЖ ПРОЖИВІТЬ ЙОГО
КРАСИВО І ЩАСЛИВО.
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На Поліссі такі масові сцени — Голлівуд відпочиває…

Новорічний виступ Президента України Володимира
Зеленського спонукав і спонукає багатьох громадян
щоразу повертатися до теми з умовною назвою
?». На прот
тивагу цій
«Яка різниця?».
противагу
ть, що їм
фразі люди наполягают
наполягають,
не однаково, як відбува
відбуваються
аються
зміни в державі.
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д тих,
хто готовий відстоюват
відстоювати
ти
засади українства,
нства, і зна
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на Волині Валентина
лентина
Михальська (на фото),
мешканка села
Хворостів
ела Хворос
тів
Любомльського
району.
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у.
Свої думки
про «немає
а
різниці» вона
виклала
у листі
до редакції

