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Трохи більше чотирьох сотень 
сільських і селищних голів з’їхалися 
до обласного центру для підбиття 
підсумків року, що минув, та для 
обговорення основних проблем 
розвитку сільської місцевості. 
На захід такого великого масш-
табу прибули також чиновники з 
сусідніх областей — Рівненської 
та Львівської. Голови сільрад мали 
можливість поспілкуватися з ними 
та перейняти управлінський досвід 
керування населеними пунктами, 
а поради та перспективи розвитку 
сільського господарства окреслив 
спеціально запрошений гість — 
міністр аграрної політики Микола 
Присяжнюк.

У вступному слові голова Волин-
ської ОДА Борис Клімчук зауважив, 
що минулий рік у всіх аспектах роз-
витку він оцінив би на «четвірку» 
— область має чим пишатися, однак 
прогалин, які чільник області одразу 
перейменовує на завдання, вистачає. 
Зокрема, волинський глава наголо-
сив на створенні плану сільської 
поселенської мережі, який нині ма-
ють всього десять відсотків сільрад. 
Відсутність такого плану значно 
утруднює співпрацю обласної влади 
з сільською, це гальмує забудову та 
процедуру виділення земель, резю-
мував Борис Клімчук.

Також обласна влада вимагатиме 
від керівників сіл і селищ залучати 
кошти на розвиток місцевості влас-
ними силами.

— Не пишіть мені «слізних» лис-
тів про вкрай гостру потребу будів-
ництва дитячого садочка чи клубу. Я 
навіть не читаю таких листів. Бюджет 
області затверджений, цифри пропи-
сані. Не забувайте, хто ви є і хто вас 
обрав, потреби районів повинні бути 
узгоджені з можливостями бюджету. 
Я можу зі свого власного фонду про-
фінансувати розбудову церкви, але 
лише тоді, коли вже будуть зведені 
стіни храму — на ідею я коштів не ви-
ділятиму, — наголосив Борис Клім-
чук, звертаючись до голів сільрад.

Не оминув посадовець і про-
блемний наразі, проте перспектив-
ний, аграрний сектор області. 

— Село сьогодні не є якимось ре-
креаційним туристичним центром, 
це центр важкої щоденної праці. 

П’ятдесят відсотків волинян прожи-
ває у сільській місцевості, тому ми 
й надалі розвиватимемо програми 
підтримки селян-одноосібників. Я 
заборонив прямі вливання в аграр-
ний сектор, єдина пряма дотація, 
яка нині діє в області, стосується 
посівів озимого жита. Крім того, ми 
й надалі виплачуватимемо кредитні 
ставки за придбання худоби, — по-
відав Борис Петрович.

Перед київським урядовцем во-
линські чиновники похвалилися 
врожаєм картоплі та цукрового бу-
ряка, а також вказали на свої недо-
працювання. Так, цьогоріч на Воли-
ні не вдалося стабілізувати поголів’я 
худоби.

Міністр аграрної політики Ми-
кола Присяжнюк у свою чергу від-
значив намагання волинської влади 
навести лад у сільському господар-

стві та повідав про основні напрям-
ки роботи на цей рік.

— Міністерство взяло курс на 
відбудову кооперативних спілок. В 
нас існує така структура, як Укрко-
опспілка, але сільські виробники 
взагалі не використовують її базу, 
просять створити їм спеціальні рин-
ки. Ми повернемо її до нормальної 
роботи, — наголосив Микола При-
сяжнюк. — Триває праця над роз-
робкою низки національних проек-
тів, зокрема, ми націлені на сучасне 
тваринництво та свинарство. Украї-
на наразі є імпортозалежною в цих 
напрямках. Тому міністерство має 
намір заборонити продаж молоч-
них порід корів і вирізку телят. Крім 
того, за два роки уряд хоче припини-
ти забій худоби на невідведених для 
цього місцях. 

Столичний гість також розповів 
про відкриття оптових ринків євро-
пейського зразка, де продаватимуть 
не лише сільськогосподарську про-
дукцію, а й живу худобу. З його слів 
зрозуміло, що основними завдання-
ми уряду на кілька наступних років 
є «не обезземелити» українського 
селянина та зберегти дрібного сіль-
госпвиробника. 

Міністр наголосив, що контр-
олювати створення обслуговуючих 
кооперативів повинні саме сільські 
голови, вони відповідальні за грома-
ду і завдяки їхній оперативній робо-
ті до селян доходять урядові програ-
ми розвитку.

Ірина КОСТЮК
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Події

У 2010-му році пшениця вдвічі 
виросла в ціні
Одним зі знакових результатів 2010 року стало значне 
підвищення цін на основні продукти продовольства. Так, 
за 2010 рік ціни на пшеницю в Україні піднялися при-
близно на 50%, ціни на кукурудзу — на 30%, на соняш-
ник — на 33%. Ціни на цукор за рік майже не змінилися, 
але залишилися на високому рівні. Зараз гуртова ціна на 
цукор складає близько 8 тисяч гривень за тонну, що при-
близно дорівнює ціні на кінець 2009-го року.

Українців поменшало на 170 
тисяч
З початку 2010 року українців стало менше на 167 
тисяч 36 мешканців. Нині в Україні проживає 45 
мільйонів 795 тисяч 911 громадян. З них 31 міль-
йон 448 тисяч мешкають у містах, 14 мільйонів 
347 тисяч — у селах. Торік чисельність міського 
населення скоротилася на 0,24%, сільського — на 
0,62%. Якщо в 2009-му природний приріст складав 
– 4,1 людину на тисячу жителів, то минулого року 
країна втрачала 4,3 людини з кожної тисячі. 

23,5
стільки мільйонів чоловік 
за минулий рік перетнули 
західну ділянку українсько-
го кордону. Це на 1,5 млн. 
більше, ніж в 2009 році.

У ВІДПОВІДЬ ПРЕМ’ЄРУ 

Волинь у лідерах по росту цін через різницю 
методик моніторингу

Як зазначив начальник облас-
ної Держінспекції з контролю 

за цінами Тарас Куйбіда на прес-
конференції в ОДА, за січень-грудень 
2010 року Волинська область за ін-
дексами споживчих цін демонструє 
найстабільнішу ситуацію. Такі дані 
підтверджують і в управлінні ста-
тистики. За повідомленням Держ-
комстату, Волинь — одна з областей, 
де у грудні 2010 року порівняно з 
листопадом ціни на продукти харчу-
вання та безалкогольні напої зросли 

найменше.
— На Волині ціни завжди були 

нижчі від загальнодержавних, а за 
грудень 2010 року суттєвого росту не 
відбулося. Більше того, область має 
один із найнижчих рівнів інфляції в 
Україні, — зазначив пан Куйбіда.

На прес-конференції повідо-
мили, що в області відзначили най-
стрімкіший ріст цін на продовольчі 
товари за грудень швидше за все вна-
слідок використання різних методик 
моніторингу в 2009 та 2010 роках.

Тарас Куйбіда пояснив, що в 
Кабміні порівняли ціни за 30 грудня 
2010 з цінами 30 грудня 2009 року, а 
тоді їх вираховували з урахуванням 
акційних знижок та ярмарків.

Волинський посадовець розпо-
вів, що достеменно не знає, як тра-
пилася помилка і хто в цьому ви-
нний, та зазначив:

— Якщо я десь помилився, якщо 
допустив серйозну прогалину — я 
піду у відставку.

Ольга УРИНА

РОЗТЛУМАЧИВ  

Екс-голова Волиньради Анатолій 
Грицюк пояснив, навіщо йому 
гектари землі під Луцьком 

Головний бютівець Волині, голо-
ва бюджетної комісії обласної 

ради Анатолій Грицюк, відповіда-
ючи під час веб-конференції на 
сайті обласної ради на питання 
про використання службового 
становища при оформленні на 
свою дружину влітку 2010 року ді-
лянку землі у Дачному, зазначив, 
що збирається зайнятися сіль-
ським господарством.

— Мета взяття в оренду 2,5 га 
була та, що я веду непогане сіль-
ське господарство на рівні своєї 
сім’ї, а тому ми взяли цю землю, 
щоб вирощувати зерно, картоплю, 
овочі. Маю трьох зятів, трьох до-
ньок, чотири онуки та хочу, щоб 
усі з повагою ставилися до хлі-
боробської праці. Хочу, щоб ви 
також мій приклад наслідували. 
Візьміть землю, і позмагаємося в 
раціональному веденні господар-
ства.

Нагадаємо, напередодні міс-
цевих виборів ЗМІ оприлюднили 
інформацію про те, що в розпо-
рядженні Ківерцівської РДА від 10 
червня 2010 року під №186 йдеть-

ся: «Надати громадянам дозвіл на 
складання проектів землеустрою 
щодо відведення у власність зе-
мельних ділянок орієнтовною 
площею 10,8 га ріллі з земель за-
пасу Прилуцької сільської ради в 
урочищі «Біля мосту» для ведення 
особистого селянського господар-
ства, згідно з додатком». У списку 
щасливих громадян, внесених у 
додаток, лише одна особа — Гри-
цюк Лариса Яківна.

ВІЗИТ 

Аграрний міністр запустив борошномельний комплекс 
на «Волиньзернопродукті» 

Під час свого перебування на Во-
лині міністр аграрної політики 

Микола Присяжнюк відвідав кілька 
перспективних сільськогосподар-
ських об’єктів області. 

Зокрема, побував у господарстві 
Віктора Шумського «Рать», навідався 
у гості до селянина-одноосібника 
Степана Губалюка та взяв участь в 
урочистому відкритті нової борош-
номельної установки на підприєм-
стві Євгена Дудки «Волиньзерно-
продукт». 

ПРОБЛЕМА 

Багатоповерхівки Луцька 
відключать від газу?

У «Волиньгазі» готуються 
від’єднати жителів багатопо-

верхівок обласного центру Волині 
від газу. Попередження про це вже 
отримали у міській раді, а також 
мешканці деяких будинків. Відпо-
відні роз’яснення надіслані також 
першому заступнику голови ОДА 
Олександрові Башкаленку, про-
куророві міста Луцька Олексію 
Решетнику.  

Причина ж дріб’язкова. Якщо 
по-простому, ЖЕКи та «Волинь-
газ» не можуть вирішити, хто з 
них має фарбувати газову трубу. 

До цього часу питання регулю-
валося відповідними договорами. 
Як повідомили «Відомостям» у 

прес-службі «Волиньгазу», на сьо-
годні жодного договору на техніч-
не обслуговування внутрішньо-
будинкових систем газопостачання 
житлових будинків між товари-
ством і житлово-комунальними 
підприємствами не укладено. 
Мовляв, фарбування труб газо-
проводів у тариф не закладено.  

«У випадку неукладення дого-
ворів з житлово-експлуатаційними 
підприємствами ПАТ «Волиньгаз» 
буде змушене припинити техніч-
не обслуговування внутрішньо-
будинкових систем газопостачан-
ня житлових будинків, відключити 
їх від системи газопостачання та 
знімає з себе всю відповідальність 
за можливі наслідки», — йдеться у 
листі з підписом голови правління 
«Волиньгазу» Миколи Короті. 

Виникає питання: лучани пла-
тять пристойну суму за обслугову-
вання будинку, левову частку якої 
становлять витрати на обслугову-
вання внутрішньобудинкових ме-
реж, то невже через банку фарби, 
яку треба використати на газову 
трубу, люди мають залишатися без 
газу? Невже це такі великі гроші? 
І чому раніше у ЖЕКів не було 
щодо цього ніяких запитань до 
газовиків? «Відомості» інформува-
тимуть, як міська влада вирішить 
цю проблему.

Наталка Слюсар 

Міністр аграрної політики окреслив перед 
волинянами перспективи розвитку області

В президії — В.Карпюк, М. Присяжнюк, Б. Клімчук, В. Войтович 

Голова облдержадміністрації Борис 
Клімчук з київським гостем

На фото:  Микола Присяжнюк та Віктор 
Шумський, власник СГПП «Рать» 

Міністр АПК Микола Присяжнюк

ПОГОДА 

У західних областях 20 січня 
хмарно з проясненнями, опадів не 
очікується. Температура повітря 
вночі -1...+2°C, вдень -1...0°C. 21 
січня змінна хмарність, йтиме не-
великий сніг. Вночі -2...-1°C, ден-
на температура -3...-1°C. 22 січня 
змінна хмарність, місцями йтиме 
сніг. Температура вночі -3...-2°C, 
вдень -4...-2°C. 

У північних регіонах 20 січ-
ня змінна хмарність, дощ із мо-
крим снігом. Температура вночі 
-1...0°C, вдень -2...0°C. 21 січня 
хмарно, без істотних опадів. Вночі 
-5...-2°C, вдень -6...-4°C. 22 січня 
невелика хмарність, опадів не очі-
кується. Нічна температура -9... 
-6°C, денна становитиме -9...-7°C.

У Києві 20 січня хмарно, 
йтиме дощ із мокрим снігом. Ніч-
на температура 0...+1°C, денна 
-1...+1°C. 21 січня змінна хмар-

ність, без істотних опадів. Вночі 
-2...0°C, вдень -3...-2°C. 22 січня 
змінна хмарність, опадів не очіку-
ється. Температура вночі -5...-2°C, 
вдень -7...-5°C. 

У східних регіонах 20 січ-
ня хмарно з проясненнями, без 
опадів. Вночі -15...-13°C, вдень 
-10...-8°C. 21 січня хмарно з про-
ясненнями, опадів не очікується. 
Нічна температура -12...-10°C, 
денна -9...-7°C. 22 січня хмарно 
з проясненнями, невеликий сніг. 
Вночі -11...-9°C, вдень -8...-6°C.

У південних областях 20 січ-
ня змінна хмарність, невеликий 
дощ. Температура вночі +5...+6°C, 
вдень +6...+8°C. 21 січня змінна 
хмарність, без істотних опадів. 
Вночі +5...+6°C, вдень +6...+7°C. 
22 січня хмарно з проясненнями, 
місцями дощ. Нічна температура 
+5...+7°C, денна +5...+7°C. 


