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Волинь і в наступному році буде 
забезпечена хлібом повною мірою. 
Принаймні так запевняють об-
ласні чиновники. Щоправда, досі 
залишаються відкритими питання 
розрахунків торговельних закладів 
за хлібобулочні вироби, їх ціни та 
доступ на прилавках магазинів.

 Відомо, що хлібопекарським під-
приємствам Ковеля, Нововолинська 
та Володимира-Волинського, які по-
стачають хліб і хлібобулочні вироби 
у торговельні підприємства Луцька, 
нерідко відмовляють у виділенні 
полиць для його розміщення. В ма-
газинах обласного центру надають 
перевагу рівненському «Рум’янцю». 
Про це повідомила на обласній на-
раді хлібопеків заступник начальни-
ка головного управління економіки 
Галина Дика.

— Як наслідок, вони змушені 
завозити малі партії, що негативно 
позначається на фінансових резуль-
татах діяльності. Саме тому ВАТ 
«Ковельський хлібокомбінат» у ве-
ресні відмовився реалізовувати хліб 
у місті Луцьку. Робота з цього при-
воду проводилася з підприємствами 
торгівлі, керівники яких запрошува-
лися на наради, — наголосила пані 
Дика.

Протягом останнього тижня у 
торговельній мережі м. Луцька цими 
підприємствами реалізовано 2,5 ти-
сячі одиниць хлібної продукції, а за 
шість місяців — майже 70 тисяч хлі-
бин і хлібобулочних виробів.

Звертаючись до хлібопеків, чи-
новниця наголосила на необхіднос-
ті працювати над якістю продукції, 
адже якість і низька ціна є основни-
ми параметрами для покупця.

— Підприємства працюють над 
розширенням асортименту продук-
ції, і це добре. ВАТ «Хліб» розпо-
чав виробництво соціального хліба, 
який має назву «Подільський», а 
ціна цього буханця вагою 700 грамів 
— 2,55 гривні, — зауважила Галина 
Дика.

Цінова ситуація на ринку хліба 
та хлібобулочних виробів  упродовж 
останніх півроку була стабільною, 
кажуть чиновники. Ціни на хліб не 
росли передовсім завдяки гранич-
ному рівню торговельної надбавки у 

розмірі шести відсотків до ціни ви-
робника на основні сорти хліба, не-
залежно від кількості посередників. 
Крім того, за словами Галини Дикої, 
встановлено граничний рівень рен-
табельності не вище п’яти відсотків 
до собівартості виробництва хліба 
вагою більш як 500 грамів із пше-
ничного борошна вищого ґатунку, 
а також хліба та хлібобулочних ви-
робів для діабетиків, хліба простої 
рецептури (борошно, дріжджі, сіль, 

вода без додавання цукру, жиру, ін-
ших наповнювачів) вагою більш як 
500 грамів.

Для потреб хлібопечення ви-
користовується інтервенційне бо-
рошно (житнє та пшеничне), яке 
відпускається з Луцького КХП №2 та 
Володимир-Волинського комбінату 
хлібопродуктів. 

До речі, Володимир-Волинський 
КХП включено до регіональної про-

грами з забезпечення хлібопекар-
ських підприємств області борош-
ном. Загалом із початку року цей 
КХП виготовив майже чотири ти-
сячі тонн борошна. Його директор, 
Володимир Тишкун, розповів, що 
така продуктивність хлібокомбінату 
стала можлива завдяки виробни-
чим потужностям підприємства та 
узгодженій роботі з Аграрним фон-
дом. У наступному році Володимир-
Волинський КХП планує й надалі 
переробляти зерно Аграрного фонду 
для забезпечення потреб області.

Заступник голови ОДА Віталій 
Карпюк повідомив, що для забез-
печення безперебійної роботи хлі-
бопекарських підприємств у січні 
2011 року, прийнято рішення про 
використання для потреб хлібопе-
чення 700 тонн зерна регіонального 
страхового запасу, який створений в 
обсязі 4,1 тис. тонн та 500 тонн бо-
рошна сільськогосподарського під-
приємства «Рать».

Крім того, управлінням еконо-
міки щомісяця аналізується стан 
розрахунків торговельних закладів 
області, у тому числі суб’єктів під-
приємницької діяльності — фізич-
них осіб, за поставлену їм для реалі-
зації продукцію. Проведений аналіз 
показав, що протягом листопада 
заборгованість реалізаторів зросла 
на 38,8 тис. гривень і становила 1,1 
мільйона. 

Ірина КОСТЮК

До редакції «Відомостей» звер-
нувся мешканець села Четвертня 
Маневицького району Олександр 
Махновець. Чоловік має власне 
господарство з п’яти корів. Проте, 
незважаючи на запевнення волин-
ських чиновників, пан Махновець 
стверджує, що обіцяних урядом 
дотацій господарі-одноосібники не 
отримують повною мірою. 

— В минулому році за сільсько-
господарську техніку держава ви-
плачувала селянам тридцять відсо-
тків від вартості. Я взяв трактора 
в кредит, на сьогодні з банком роз-
рахувався, але власним коштом, 
обіцяних грошей не бачив. Подібна 
ситуація і з доїльними апаратами 
— за них мали компенсувати десять 
відсотків. Цьогоріч завели мову про 
виплату компенсацій за худобу, при-
дбану в кредит. Я придбав дві нетелі 
за 20 тисяч гривень. Хотів би, щоб 
мені повернули обіцяні гроші. Най-
болючіше питання — це розрахунки 
за молоко. Ці чиновницькі рішення 
не дають нормально господарюва-
ти. Райони поділили, і нам, жите-
лям Маневиччини, можна здавати 
молоко або на рожищенські моло-
копереробні підприємства, або на 
ковельські. Рожищенський сирзавод 
розрахувався  тільки за жовтень. 

За літр молока нам заплатили 2,2 
гривні. Тепер на заводі кажуть, що 
за листопад хочуть платити вже по 
2,1 гривні. Поки грошей у них немає, 
тому пропонують розрахунок про-
дукцією, — скаржиться Олександр 
Іванович.

Загалом волинські молокопере-
робні підприємства заборгували се-
лянам 13,6 мільйона гривень. Близь-
ко половини загального боргу — за 
Рожищенським сирзаводом — 7,5 
млн. грн.,  далі —  ВАТ «Ковельмо-
локо» (5 мільйонів 600 тисяч) і Рат-
нівський сирзавод  (понад два млн.). 
Редакція спробувала допомогти ма-
невицькому господарнику. Аби про-
яснити ситуацію з виплатою дотацій 
селянам і станом розрахунків за мо-
локо, «Відомості» попрямували до 
начальника головного управління 
агропромислового розвитку Юрія 
Горбенка.  

Чиновник розповів, що загалом 
в області в 2009 році понад дві сотні 
селян придбали 295 одиниць техні-
ки, в тому числі 16 доїльних апара-
тів, на суму 8,3 млн. грн., на часткову 
компенсацію їх вартості використа-
но 868,1 тис. грн. Селяни Четвертні 
у 2009 році дійсно закупили 17 трак-
торів і одну доїльну установку на 
суму 642,5 тис. грн. Однак у зв’язку 
з недофінансуванням їм відшкодо-

вано всього п’ять відсотків вартості 
техніки. 

— Конкретно мешканцю Чет-
вертні Олександру Махновцю, який 
придбав трактор ДГ-254 за 33 тисячі 
гривень, відшкодовано 1737 гривень. 
Двадцяти чотирьом власникам осо-
бистих селянських господарств, які 
оформили пільгові кредити на при-
дбання техніки у попередніх роках, 
відшкодовано відсотки за корис-
тування кредитами в сумі 50 тисяч 
гривень, — розповів пан Горбенко. 
— Для отримання відшкодування 
відсотків необхідно звернутися до 
районної влади. Щодо придбання 
доїльних апаратів, то всі охочі за-
купити таке обладнання можуть 
скористатися фінансовою підтрим-
кою через обласний фонд «Власний 
дім». Надається кредит в сумі до 10 
тисяч гривень терміном на два роки 
під три відсотки річних. Аби врегу-
лювати розрахунки за молоко, з 1 
січня 2011 року будуть укладатися 
відповідні договори між перероб-
ними підприємствами та сільськими 
радами. Підприємства вже розпо-
чали виплати. Як повідомила голова 
правління ВАТ «Рожищенський сир-
завод» Валентина Синя, станом на 27 
грудня підприємство розрахувалося 
з населенням за жовтень-листопад.

Ірина КОСТЮК
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Події

БУДУТЬ З ПАСПОРТОМ 

У Торчині відкрили юридичний 
центр для ромів

Для ромів, які мешкають у Тор-
чині Луцького району, відкри-

ли філіал громадської приймальні 
з надання юридичних консульта-
цій. Головне його завдання — пас-
портизація ромського населення. 

— Роботи буде чимало, адже 
в області є десятки ромів, які досі 
неідентифіковані. Тим часом у них 
є власні діти, які також не мають 
свідоцтв про народження, — роз-
повів юрист Антон Демчук, який 
очолив торчинську приймальню. 

З його слів, проблема також у 
тому, що до ромів треба ввійти в 
довіру. 

— Якщо це вдасться, вони 
зможуть розповісти про всі об-
ставини справи. Проте в більшос-
ті випадків цього не відбувається 
через те, що при будь-якій наго-
ді роми намагаються приховати 

щось — якісь темні сторони свого 
життя. Будемо входити в довіру, 
намагатимемось отримати повну 
інформацію, а відповідно до неї 
надаватимемо юридичну допомо-
гу, — пообіцяв юрист.

У Торчині зараз мешкає близь-
ко 50 сімей ромів. У них вихову-
ється до двохсот дітей, переважна 
більшість з них — шкільного віку. 
Втім у Торчинській загальноос-
вітній школі навчаються лише 53 
діток цієї народності. Їм обласна 
організація та благодійний фонд 
«Терне» подарували дошку, парти 
та ранці, а ще — книжечки ром-
ською й українською мовами під 
назвою «Годьваро дроморо», що в 
перекладі  — «Стежиною мудрос-
ті».

Загалом на Волині мешкає 
близько 6,5 тисячі ромів.

ОФІЦІЙНО 

Завдяки прокурорам відшкодовано 
37,6 млн. заборгованої зарплати

Згідно з даними органів статис-
тики, заборгованість із виплати 

зарплати на Волині станом на 1 
грудня поточного року становила 

17,8 млн. грн. Тепер вона має тен-
денцію до зниження і станом на 
16 грудня становить 16,4 млн. грн.  
В області налічується двісті тисяч 
працюючих громадян, 5,6 тисячі з 
яких заборговано зарплатню. 

В непоодиноких випадках по-
рушення вимог ст. 43 Конституції 
України щодо несвоєчасної випла-
ти заробітної плати мають кримі-
нально караний характер. А тому, 
за повідомленням прес-служби 
прокурора області, органами про-
куратури протягом поточного року 
порушено 63 кримінальні справи, 
внесено 416 приписів і подань. За 
результатами розгляду докумен-
тів прокурорського реагування до 
відповідальності притягнуто 305 
посадових осіб, із яких дев’ять — 
представники контролюючих ор-
ганів, відшкодовано 37,6 млн. грн. 
заборгованої заробітної плати.

ДОМОВИЛИСЬ 

У новому році зростуть ціни 
на автомобілі
У 2011 році ціни на нові автомобілі в Україні не 
знизяться — для цього немає передумов. У той же 
час очікується незначне сезонне подорожчання біль-
шості брендів, представлених на українському ринку. 
Таку думку висловили оператори ринку. Різні марки 
дорожчатимуть по-різному. Наприклад, російсько-
китайські автомобілі в середньому подорожчають 
на 5-10%, а в цілому по ринку здорожчання складе 
приблизно 10-15%.

Овочі та фрукти за місяць 
подорожчали на 18%
За попередній тиждень вартість плодоовочевого коши-
ка українського споживача зросла відразу на 6%. Таким 
чином, за останній місяць ріст вартості основного 
набору овочів і фруктів досяг 18%. За тиждень (із 20-го 
по 27 грудня) зросли ціни на всі три основні категорії 
овочів і фруктів: тепличні овочі, традиційні овочі і 
картопля та фрукти. Найбільший вплив на зростання 
вартості плодоовочевого кошика мали тепличні овочі, 
які подорожчали за тиждень на 21%, в т. ч. огірки — 
відразу на 44%.
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стільки мільйонів євро виділить 
Україні Євросоюз у рамках фінан-
сування транспортної системи й 
екологічних програм. 

Протягом останнього тиж-
ня у торговельній мережі 
Луцька реалізовано 2,5 ти-
сячі одиниць хлібної про-
дукції, а за шість місяців 
— майже 70 тисяч хлібин і 
хлібобулочних виробів.

Ягодинську митницю 
розбудовуватиме Віктор Чорнуха

В облдержадміністрації підпи-
сали договір на виконання ро-

біт із реконструкції міжнародно-
го пункту пропуску «Ягодин» (ІІ 
черга) у зв’язку з впровадженням 
функціонального модуля «Фільтр 
пункту пропуску». У присутності 
голови облдержадміністрації Бо-
риса Клімчука документ завізува-
ли начальник Ягодинської митниці 
Геннадій Федик і голова правління 
ВАТ «Луцьксантехмонтаж №536» 
Віктор Чорнуха. 

— Дуже добре, що ця приємна 
для Волині подія сталась у кінці 
року. Тендер із реконструкції ІІ 
черги Ягодинської митниці ви-
грала волинська компанія, якою 
керує Віктор Чорнуха. На об’єкті 
будуть працювати будівельники з 
нашої області, а це — нові робочі 
місця, заробітна плата та податки 
до бюджетів, — зауважив Борис 
Клімчук. 

Він зазначив, що ціна до-
говору становить понад 48 млн. 
грн. Голова облдержадміністрації 
впевнений, що у 2011 році після 
проведення всіх ремонтних робіт 
митний перехід в Ягодині буде 
кращим об’єктом на західному 
кордоні України.

Торкнувся Борис Клімчук і пи-
тання функціонування вантажно-
митного термінала, який працює 
вже другий тиждень. 

— Обслуговування митниками 
однієї вантажівки займає не біль-
ше трьох годин, тому вперше за 
багато років міст через річку Буг 

не тримає на собі автомобілів, — 
пишається голова облдержадміні-
страції. 

У свою чергу, начальник Яго-
динської митниці Геннадій Федик 
подякував Борису Клімчуку за 
сприяння у залагодженні проце-
дурних питань і поінформував, що 
відкриття вантажно-митного тер-
мінала дозволило збільшити про-
пускну спроможність на сто ван-
тажівок щоденно, тому тепер на 
митниці фактично не існує черг. 

Голова правління ВАТ «Луць-
ксантехмонтаж №536» Віктор 
Чорнуха зазначив, що його буді-
вельники з поставленою задачею 
впораються. Головне, каже, аби фі-
нансування було стабільним.

Хліба волинянам вистачить 
і в наступному році

ЧИТАЧ ПІДНІМАЄ ПРОБЛЕМУ 

Селянам таки виплатять дотації на техніку 
та повернуть гроші за молоко 


