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З 20 січня по 3 лютого в інфекційне 
відділення Турійської районної 

лікарні з діагнозом «вірусний гепа-
тит А» госпіталізовано 9 осіб, з яких 
восьмеро — діти. Всі госпіталізовані 
проживають у двоквартирному при-
ватному житловому будинку в селі 
Туропин.

У зв’язку із підвищенням по-
казників захворюваності тимчасово 
припинено функціонування дитя-
чого садочка та місцевої школи І-ІІІ 

ступенів.
8 лютого про захворювання на 

вірусний гепатит А обласне керів-
ництво поінформувала головний 
санітарний лікар Волині Наталія 
Янко. За її словами, проводиться 
лабораторне обстеження хворих, їх 
поточна і заключна дезінфекція у 
вогнищах інфекції.

Крім того, відібрано проби пит-
ної води з джерел водопостачання 
для бактеріологічного та вірусоло-

гічного досліджень. Результати ви-
явились від’ємні, тож епідеміологи 
кажуть, що інфекція передавалась 
контактно-побутовим шляхом.

Додатково Турійська районна 
держадміністрація виділила майже 
вісім тисяч гривень на проведення 
профілактичних щеплень проти ві-
русного гепатиту А у визначених 
групах ризику, зокрема тим, хто міг 
контактувати з хворими у вогнищах 
інфекції.

Волинські чиновники вважають, що 
нарешті знайшли спосіб, як змусити 
сільських голів «жити» проблема-
ми села та почати наводити лад в 
аграрному секторі та тваринництві. 
Волинь однією з перших областей 
в Україні розпочала втілювати 
програму стимулювання сільрад до 
роботи в галузі АПК. Але все не так 
просто.

З початку року голови сіл за вка-
зівкою волинських чинів отримали, 
так би мовити, унікальну можли-
вість — наповнити місцевий бюджет 
додатковими грішми завдяки укла-
данню договорів на постачання мо-
лока, м’яса, а згодом і цукрових бу-
ряків, до переробних підприємств. 
Щоправда, головам сільрад додасть-
ся роботи та відповідальності, та, з 
іншого боку, це можливість стати 
ближчими до проблем фермерів і 
селян-одноосібників. Певною мі-
рою програму можна розцінювати 
як своєрідний іспит для сільських 
чиновників на фінансову дисциплі-
ну та бажання працювати на благо 
громади, яка їх обрала. Відтепер 
сільський голова повинен добре зна-
ти, у кого яке господарство, бо від 
цього залежатиме рівень доходів до 
сільської казни.

Схема постачання продукції та 
термін сплати так званої винагоро-
ди для сільських рад визначаються 
умовами договору. Наразі йде мова 
про десять гривень за кожну тонну 
поставленого молока, сорок гривень 
за тонну зданої худоби, а прибуток 
сільради з тонни цукрового буряка 
коливатиметься від п’ятдесяти копі-
йок до однієї гривні.

Начальник обласної інспекції 
якості та формування ресурсів сіль-
госппродукції Світлана Соколовська 
розповіла, що робота з укладання 
договорів розпочата, причому вже 
є непогані результати. З чотирьох 
сотень сільських і селищних рад 
більше 60% вже підписали угоди з 
переробниками. Окремі ради мають 
домовленості більш як з двома під-
приємствами. Активно, за її слова-
ми, проходить укладання договорів 
у Володимир-Волинському, Мане-
вицькому, Шацькому та Рожищен-
ському районах. 

— Для промислової переробки 
закупівлю молока в населення про-
водять 12 молокопереробних під-
приємств, із яких чотири розташо-
вані на території нашої області, а 
решта — з інших, зокрема Львівської 
та Рівненської. Щодо заготівлі худо-
би, то її закуповують м’ясопереробні 
підприємства та приватні підпри-
ємці, — розповіла Світлана Соколо-
вська.

За оперативними даними, про-
тягом січня у селян закупили 190 
тонн м’яса у живій вазі (120 т вели-
кої рогатої худоби, 60 т свиней і 10 
т коней), а також 5,5 тонни молока. 
Цілком очевидно, що сільські ради 
при таких темпах реалізації можуть 
непогано заробляти. Заступник го-
лови ОДА Віталій Карпюк каже, що 
сільський бюджет може щороку по-
повнюватися двома мільйонами гри-

вень, а при мінімальних розкладах 
— мільйоном додаткових коштів.

Інтенсивно йде укладання угод 
із «молочниками», особливо з «Ро-
жищенським сирзаводом», «Ковель-
молоко», «Ратнівським сирзаводом» 
і «Шацьким молокозаводом». 

Дещо повільніше йдуть домов-
леності з м’ясопереробними підпри-
ємствами. Проте вже є низка дого-
ворів із «Ковельськими ковбасами», 

«Луцьким м’ясокомбінатом» і «Під-
дубецьким м’ясопереробним під-
приємством». Світлана Соколовська 
переконує, що це пов’язано з сезон-
ністю, оскільки початок року зазви-
чай є нетиповим для закупівлі м’яса. 
Така ж ситуація і з цукровим буря-
ком, одначе робота налагодиться за 
кілька тижнів, коли почнуть реалі-
зацію насіння. Адже, як передбача-
ють умови договору, підприємство-
переробник зобов’язане надавати 
виробникам цукросировини висо-
коякісне насіння й інші матеріальні 
ресурси, необхідні для вирощування 
цукрових буряків.

Проте все гарно виглядає на 
папері в кабінетах, але чи готові 
переробники до зайвих витрат на 
насіння, техніку, відкриття пунктів 
прийому молока, буряків тощо? І 
чи не спровокує виплата винагоро-
ди ріст цін на сільськогосподарську 
продукцію?

Директор «Шацького молокоза-
воду» Михайло Поліщук розповів, 

що додаткові витрати, звичайно, 
будуть, і не виключає того, що в під-
сумку це може відбитися на кінцевій 
собівартості молочної продукції.

— Для нас це новація, ми за та-
кою схемою ще не працювали. Щось 
подібне було до 2005 року, та тоді ми 
знали, що сільський голова займа-
ється організацією заготівлі молока, 
а нашим завданням було приїхати 
та його забрати. Зараз найбільша 
проблема — це відсутність молоко-
приймальних пунктів. У договорі 
прописано, що сільська рада може 
виділити під них ділянку, але обла-
штуванням займається переробник. 
Це не збитково, та зайвих грошей 
потребує. Однак усе залежить від 
віддачі: якщо заготівля молока від 
населення зросте, то, думаю, цей ме-
ханізм співпраці себе виправдає, — 
наголосив пан Поліщук.

Аби почути думку іншої сторо-
ни, «Відомості» зв’язалися з Воютин-
ським сільським головою Богданом 
Перванчуком. До складу цієї сільра-
ди входить чотири села — Воютин, 
Гать, Тертки та Чорний Ліс. Мешкає 
тут трохи більше тисячі селян. Ке-
рівник сіл каже, що в минулому році 
поголів’я ВРХ зменшилося, мало хто 
з жителів утримує велике господар-
ство, тож говорити про прибутки до 
сільського бюджету зарано. 

— Гнідавський цукровий завод 
ще якось стимулює селян до вирощу-
вання буряків, а от із молокозавода-
ми чи м’ясокомбінатами — пробле-
ма. Ніхто не хоче укладати договори, 
їм простіше напряму у людей купи-
ти. Якось один м’ясозаготівельник 
мені сказав, що не купуватиме у 
дядька корову, якщо не матиме хоча 
б ста доларів «навару». То про що 
мова? Поки ще жодного договору 
наша сільрада не підписала. Ми, зви-
чайно, будемо працювати в цьому 
напрямку, та на практиці, повірте, 
це важко зробити.

То кому ж це вигідно? І чи не 
обернеться така співпраця «сільська 
рада — переробник» зниженням за-
купівельної ціни на продукцію у се-
лян, які працюють до сьомого поту, 
та щоразу отримують усе менше?

Ірина КОСТЮК
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Події
ЗАБОРОНА 

З першого березня цього року за-
кладам торгівлі з цілодобовим 

режимом роботи заборонено з 23-ї 
години вечора до 8-ї ранку прода-
вати пиво (крім безалкогольного), 
алкогольні, слабоалкогольні напої, 
а також вина столові.

До переліку цілодобових точок 
віднесено також кіоски «Волиньта-
бак» (оскільки частина з них здана 
в оренду, то у них можуть продава-
ти не лише цигарки, а й алкоголь). 
Таке рішення прийнято днями на 
засіданні виконавчого комітету.

Як зазначив Луцький міський 
голова Микола Романюк, «ми ро-
бимо це для блага лучан, задля їх-
нього здоров’я та спокою».

Загалом визначено вісімдесят 
об’єктів торгівлі, на які розповсю-
джується це рішення.

ДОСЯГНЕННЯ  

У Луцьку найвищий показник 
природного приросту

Серед обласних центрів України 
Луцьк посідає перше місце за 

природним приростом населення. 
Про це повідомив начальник місь-
кого управління охорони здоров’я 
Федір Кошель.

За його словами, в минулому 

році в обласному центрі з’явилися 
на світ 2957 немовлят. Показник 
народжуваності становить 14,24 
на тисячу мешканців. Померло у 
2010 році трохи більш як дві тися-
чі лучан. Таким чином, природний 
приріст населення складає +4,3.

ЗАГРОЗА 

У Турійському районі спалах вірусного гепатиту

ПАВОДКИ 

Центральний парк Луцька і понад 
80 будинків може підтопити Стир 

До того моменту, коли деякі ра-
йони Луцька почне підтоплю-

вати, залишається запас у 64 см. 
Питання про підготовленість гос-
подарства міста до повеней і до-
щових паводків у 2011 році підні-
мали на засіданні комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій, яку очо-

лює заступник міського голови 
Лариса Соколовська.

Нинішню ситуацію доповів 
начальник управління з питань 
надзвичайних ситуацій і цивіль-
ного захисту населення Олександр 
Рой. Він повідомив, що станом на 7 
лютого відмітка рівня води в річці 
Стир у межах міста Луцька стано-
вить 496, відмітка виходу річки на 
заплаву — 467 (перевищення — 29 
см), а відмітка підтоплення міста 
— 560.

За його даними, до початку під-
топлення запас становить 64 см. 
Тож у зону підтоплення можуть 
потрапити територія колишнього 
річкового порту, готель «Світязь», 
спортивний комплекс «Спартак», 
Центральний парк культури і від-
починку ім. Лесі Українки, зоопарк, 
дитяча залізниця, загальноосвіт-
ня школа №3. У зону повноводдя 
Стиру також можуть потрапити 
88 житлових будинків із вулиць 
Городецької, Лисенка, Малоомеля-
нівської, Надрічної.

0,3
до стількох відсотків у січні 2011 
року сповільнилася в Україні 
базова інфляція. Про це йдеться 
у повідомленні прес-служби 
Державної служби статистики.
У січні 2010 року базова інфля-
ція склала 0,8%.

В Україні на одного багатія 
припадає 40 бідняків
В Україні співвідношення бідних і багатих ще гірше, ніж 
в Гондурасі. Експерти заявляють про критичну межу та 
прогнозують революцію в найближчому майбутньому. 
За різними оцінками, на одну заможну людину припадає 
від 15 до 40 бідних. Індекс співвідношення доходів най-
багатших і найбідніших громадян є мірилом цивілізова-
ності суспільства. У Португалії цей показник — 7,3 до 1, 
в Японії — 4 до 1, у США — 9 до 1, у Мексиці — 14 до 1, у 
Бразилії — 24 до 1, в Гондурасі — 38 до 1. 

Волинських шахтарів чекає 
скорочення
Генеральний директор підприємства «Волиньвугілля» 
Іван Костик захистив у Міністерстві палива й енергети-
ки України фінансову програму, в яку урядовці внесли 
корективи. Зокрема, річний план вуглевидобутку на Во-
лині збільшили з 540 тисяч тонн до 619 тисяч, при цьому 
державну підтримку скоротили на 20%. Заплановано 
також провести оптимізацію підприємства, тобто на пра-
цівників ДП «Волиньвугілля» невдовзі чекає скорочення.

...чи не обернеться така 
співпраця «сільська рада 
- переробник» знижен-
ням закупівельної ціни 
на продукцію у селян, які 
працюють до сьомого поту, 
але щоразу отримують все 
менше

Лучанам не продаватимуть 
спиртне вночі

ПОДАТКИ 

Збір податків на Волині зріс більш 
як удвічі

Лише протягом січня цього 
року збір податків у всіх галу-

зях у цілому значно зріс порівняно 
з минулим роком.

Керівник обласної ДПА Мико-
ла Гринюк розповів, що у січні вже 
задекларовано більше п’ятдесяти 
мільйонів гривень податку на до-
дану вартість, тоді як у грудні ця 
сума сягала тридцяти мільйонів. 
За його словами, це стало можли-
вим завдяки зростанню реалізації 
продукції й експортних операцій, 
здійснених волинськими підпри-
ємствами. Крім того, податківці 
вже нарахували до сімдесяти міль-

йонів гривень податку на прибу-
ток, який надійде до обласної каз-
ни до кінця цього тижня.

Похизувався головний подат-
ківець області і зростанням акциз-
ного збору, мовляв, його переви-
конали на три мільйони гривень.

Голова облдержадміністрації Бо-
рис Клімчук додав, що не пасе задніх 
у зборі податків і волинська митни-
ця. Цифри говорять самі за себе — 
якщо загалом у 2010 році митники 
зібрали 33 мільйони гривень, то 
протягом січня показник виріс май-
же втричі (до 82 мільйонів).

Ірина КОСТЮК

Сільські ради почнуть заробляти гроші 
на збуті фермерської продукції

ОГОЛОШЕННЯ 

Дресирування собак 
усіх порід.
Також надаємо 
консультаційні 
послуги з дресирування 
собак
Тел. (050) 293 76 10

ПРОДАЄТЬСЯ ТЕЛЕФОН

NOKIA 6233 (USB-шнур, зарядний 
пристрій, флеш-карта (2 Гб), ко-

робка, диск, паспорт, навушники, 
чохол) — 600 грн. 

Тел. (096) 609 84 88

Кому це вигідно?


