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Сьогодні вже ніхто й не згадає, хто 
на минулому тижні перший сказав: 
«Борошно дорожчає». В результаті 
— у населення ажіотаж. На Волині у 
деяких магазинах ціна сягала шести 
гривень за кіло. Чи є для цього під-
стави — з’ясовували «Відомості». 

Ціни на борошно у магазинах і на 
ринках Луцька суттєво відрізняють-
ся. Коли у супермаркетах вартість 
доходить до 5-6 гривень за кілограм, 
то на ринку борошно можна купити 
від 3,6 гривні за кіло волинського до 
4,2 гривні за херсонське. Продавці 
кажуть, що різниця у ціні зумовлена 
самими лише транспортними витра-
тами. Ніякої спекуляції. 

На днях, обіцяють у владних ка-
бінетах, ціни можуть ще впасти.

— Ми підписали договір із ке-
рівництвом облспоживспілки про 
продаж їм 70 тонн борошна вищого 
ґатунку за ціною три гривні за кіло-
грам, — розповів «Відомостям» ди-
ректор КХП-2 Степан Москвич. — 
До кінця тижня це борошно можна 
буде купити на ринках області. 

Волинська ж влада більше пере-
ймається тим, аби забезпечити де-
шевим борошном хлібопеків. Адже 
його вартість безпосередньо впли-
ває на ціну хліба. 

— На Волині ситуація з борош-
ном стабільна, — сказав під час од-
нієї із нарад заступник голови ОДА 
Віталій Карпюк. — Наша область 
— єдина, що має достатній регіо-
нальний запас. І тому сьогодні ми 
можемо продати його хлібопекам 
для випічки соціальних сортів хліба 
за ціною 2120-2150 гривень за тонну. 
У січні для цих потреб ми виділили 
дві тисячі тонн. На сьогодні готові 
договори на лютий. 

Керівники хлібопекарських під-
приємств кажуть, що їм борошна, 
виділеного з регіональних запасів, 
мало. А комерційна його вартість — 
2 тисячі 900 гривень за тонну — не-
минуче має відбитися на ціні хліба. 

Віталій Карпюк закликав хлібо-
пеків укладати договори з Аграрним 
фондом на купівлю зерна. 

— 1612 гривень за пшеницю тре-
тього класу — це дуже непогано, — 
вважає заступник голови ОДА. 

Самі ж хлібопеки до такої ініці-
ативи ставляться обережно — якщо 
порахувати витрати на відванта-
ження та помол зерна, його вартість 

може перевищити комерційну. До 
того ж у хлібопекарських підпри-
ємств області виникла проблема з 
коштами: магазини не розрахову-
ються за продукцію.

— Нам сьогодні винні до трьох-
сот тисяч гривень, — зазначила ди-
ректор ВАТ «Хліб» Антоніна Остапо-
ва. — Тож наразі у нас немає грошей, 
за які могли б купити зерно. 

Якщо з хлібопеками та цінами 
на хліб більш-менш усе зрозуміло, 
то питання, чому так різниться вар-
тість борошна у магазинах і ринках 
області, залишається. І перш за все 
— до контролюючих служб. А у спо-
живачів один вихід — шукати де де-
шевше. А те, що борошно у Луцьку 
можна купити за 3,6 гривні за кіло, 
бачила на власні очі. 

От тільки б не вийшло так як з 
гречкою, — поки влада та громад-
ськість приділяли їй надто пильну 
увагу, продукт подешевшав на кіль-
ка гривень. А сьогодні кіло гречки ні 
за які гроші не купиш — вона просто 
зникла. 

Наталка СЛЮСАР
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Події

На Волині запрацював номер, за 
яким можна надсилати скарги на 
даішників
Регіональні управління Державтоінспекції України розпоча-
ли прийом SMS-повідомлень зі скаргами водіїв на спеціаль-
ні номери мобільних телефонів. Як уже писали «Відомості.
ua», ці номери створюються за дорученням міністра вну-
трішніх справ Анатолія Могильова у зв’язку з тим, що багато 
громадян не можуть додзвонитися на телефони довіри ДАІ. 
У Волинській області номер, на який можна звертатися не-
задоволеним водіям, такий — +38050 869 97 95.

В другому кварталі газ для 
України подорожчає більш 
як на 4%
Російський «Газпром» прогнозує, що у другому 
кварталі ціна імпортного газу для України підви-
щиться на 4,17% порівняно з першим кварталом 
— з 264 доларів до 275 доларів за тис. куб. м. Про 
це повідомив журналістам директор компанії «Газп-
ромзбут Україна», начальник управління з роботи 
з країнами ближнього зарубіжжя «Газпрому» Анато-
лій Подмишальський. 
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на стільки відсотків у 2010 
році зріс в Україні попит на 
мобільні телефони порів-
няно з попереднім роком. 
Проте, за прогнозами, у 
2011 році українці придба-
ють 6 млн. телефонів.

ЗА МЕЖЕЮ БІДНОСТІ  ПРОЕКТИ  

У Луцьку мають збудувати новий 
мікрорайон на 10 тисяч населення 

«Рік, що минув, вже став істо-
рією. Ми повинні зробити 

висновки та рухатися вперед», — 
наголосив на розширеній загаль-
номіській нараді, що відбулася 18 
лютого, міський голова Луцька 
Микола Романюк. Заслухавши ін-
формацію про підсумки економіч-
ного та соціального розвитку міста 
у 2010 році, посадовці окреслили 
пріоритетні завдання на 2011-й і 
наступні роки.

Зокрема, в галузі охорони 
здоров’я планується збудувати сі-
мейну амбулаторію у мікрорайоні 
Вишків і спроектувати такий ме-
дзаклад на вулиці Дубнівській. Та-
кож цього року поставили за мету 
придбати утилізатор біологічних 
відходів і відновити ліфт у міській 
дитячій поліклініці.

Обіцяють керівники міста 
й розширити мережу груп у до-
шкільних навчальних закладах. 

Зокрема, міський Пенсійний фонд 
буде переведено в інше приміщен-
ня, а у вивільненому натомість від-
криють дитячий садочок. Ще має 
розпочатися будівництво школи-
садочка №27 у 55-му мікрорайоні 
(за гіпермаркетом «Там-Там»).

Дає надію городянам запропо-
нована політика поведінки влади в 
системі використання земельних 
ресурсів. Міські чиновники хочуть 
розробити детальні плани забудо-
ви колишніх військових частин у 
районі вулиці Стрілецької з метою 
будівництва житла, в тому числі 
доступного. На вивільненій тери-
торії буде збудовано новий мікро-
район на 10 тисяч населення.

Чи не найбільше задумок у 
категорії «будівництво та рекон-
струкція». Тут і завершення будів-
ництва надземного пішохідного 
переходу на залізничному вокзалі, 
і проведення реконструкції примі-
щення залізничного вокзалу міста 
Луцька, і розробка та впроваджен-
ня на території міста Концепції 
розміщення реклами. Також обі-
цяють продовження робіт на Теа-
тральному майдані (будівництво 
фонтана та підземного переходу), 
розширення та благоустрій тери-
торії кладовища в селі Гаразджа.

На нараді торкнулись усіх сто-
рін життя громади Луцька. Плани 
влади амбітні, але, на жаль, вони 
залишаються нездійсненими з року 
в рік. Тож чи вистачить нинішнім 
депутатам і міському голові Ро-
манюку натхнення та бюджетного 
фінансування на їх реалізацію — 
питання відкрите.

ЗАБОРОНА  

За перепланування квартири 
можна сісти до в’язниці 

Депутати внесли поправки у 
Кримінальний кодекс, якими 

посилили відповідальність за не-
законне перепланування квартир. 
Тепер за перепланування, що за-
шкодило життю чи здоров’ю ото-
чуючих, або ж ускладнило корис-
тування будинком (наприклад, 
через об’єднання квартир змен-
шується сходова клітка), загрожує 
штраф від 1700 до 4250 гривень чи 
три роки в’язниці. За повтор — від 
трьох до восьми років. Якщо ж є 
жертви чи завданий матеріаль-
ний збиток в особливо великих 
розмірах (більше 17000 грн.) — 
ув’язнення від п’яти до 12 років.

Що заборонено робити у 
квартирі:

1. Збільшувати площу сан-
вузлів і ванних кімнат за рахунок 
житлових приміщень, переносити 
їх в інші приміщення.

2. Будь-яке вторгнення в несу-
чі конструкції.

3. Демонтаж балконних блоків. 

Наприклад, заборонено поєдну-
вати лоджії та балкони з іншими 
приміщеннями шляхом розібран-
ня зовнішніх стін.

4. Переносити на лоджії та 
балкони батареї центрального 
опалення.

5. Поєднувати квартири по 
вертикалі з повним або частковим 
демонтуванням міжповерхових 
перекриттів.

6. У процесі ремонту видаляти 
звукоізолюючу основу підлоги.

7. Демонтувати вентиляційні 
канали.

8. Рити льох, створювати при-
будови до квартир, що розташо-
вані на перших поверхах багато-
поверхівок.

9. Установлювати кондиціоне-
ри та супутникові антени на фа-
садах будинків, що виходять на 
вулицю.

Що можна зробити у своїй 
квартирі:

1. Збільшувати площу санвузла 
шляхом об’єднання ванни та туа-
лету, а також приєднання частини 
коридору.

2. Розширювати площу житло-
вих кімнат за рахунок коридорів і 
допоміжних приміщень.

3. Прорубувати прорізи в сті-
нах (якщо вони не є несучими) 
між різними приміщеннями, зно-
сити печі й каміни.

4. Зносити антресолі, вбудова-
ні шафи й комори для збільшення 
житлової площі.

5. Склити балкони й лоджії.

СТРАХОВКА  

Застраховані водії у випадку аварії 
зможуть обходитися без ДАІ 

Верховна Рада України прийня-
ла Закон «Про внесення змін 

у деякі законодавчі акти України 
щодо дорожньо-транспортних 
випадків і виплат страхового від-
шкодування». Документ передба-
чає спрощення оформлення ма-
теріалів дорожньо-транспортних 
випадків, у яких немає постраж-
далих або загиблих, а пошкоджені 
тільки транспортні засоби.

Закон, зокрема, доповнює ст. 
124 Кодексу України про адміні-
стративні правопорушення на-
ступним чином: «Особа, цивільно-
правова відповідальність якої 
застрахована, звільняється від 
адміністративної відповідальності 
за порушення Правил дорожнього 
руху, яке стало причиною ушко-
дження транспортних засобів, за 
умови, що учасники ДТП скорис-
талися правом спільно скласти 
повідомлення про цю подію, від-
повідно до ЗУ «Про обов’язкове 
страхування цивільно-правової 
відповідальності власників назем-

них транспортних засобів».
Таким чином, у випадку, коли 

в ДТП немає потерпілих, обидві 
машини застраховані, а обидва 
водії тверезі та згодні з причинами 
аварії, водій, у якого є поліс авто-
цивілки, звільняється від адміні-
стративної відповідальності за по-
рушення Правил дорожнього руху 
— не платить штраф і не ризикує 
втратити права. Також у цьому ви-
падку водіям не обов’язково ви-
кликати на місце ДТП даішників, 
а лише представників страхової 
компанії.

На Волині ситуація з бо-
рошном стабільна. Наша 
область — єдина, що має 
достатній регіональний 
запас. І тому сьогодні ми 
можемо продати його 
хлібопекам для випічки 
соціальних сортів хліба за 
ціною 2120-2150 гривень 
за тонну. 

Ціни на борошно та хліб на Волині 
стабільні

ПОГОДА 

У західних областях 24 люто-
го хмарно з проясненнями, неве-
ликий сніг. Температура повітря 
вночі -9...-7°C, вдень -8...-5°C. 25 
лютого хмарно з проясненнями, 
місцями сніжитиме. Вночі -13... 
-9°C, вдень -9...-6°C. 26 лютого 
хмарно, йтиме сніг. Температура 
вночі -13...-10°C, вдень -9...-5°C. 

У північних регіонах 24 люто-
го змінна хмарність, без істотних 
опадів. Температура вночі -17... 
-14°C, вдень -14...-11°C. 25 люто-
го хмарно з проясненнями, йтиме 
невеликий сніг. Вночі -19...-16°C, 
вдень -14...-8°C. 26 лютого змін-
на хмарність, опадів не очікуєть-
ся. Нічна температура -14...-11°C, 
денна становитиме -13...-9°C.

У Києві 24 лютого змінна 
хмарність, без істотних опадів. 
Нічна температура -19...-15°C, 
денна -14...-10°C. 25 лютого хмар-

но з проясненнями, невеликий 
сніг. Вночі -17...-15°C, вдень -14... 
-10°C. 26 лютого опадів не очі-
кується. Температура вночі -13...-
10°C, вдень -12...-9°C. 

У східних регіонах 24 лютого 
хмарно з проясненнями, йтиме 
сніг. Вночі -17...-16°C, вдень -14... 
-11°C. 25 лютого змінна хмарність, 
невеликий сніг. Нічна температу-
ра -13...-12°C, денна -12...-10°C. 
26 лютого невелика хмарність, 
опадів не очікується. Вночі -15... 
-13°C, вдень -13...-10°C.

У південних областях 24 лю-
того змінна хмарність, опадів не 
очікується. Температура вночі 
-7...-4°C, вдень -7...-4°C. 25 люто-
го хмарно з проясненнями, неве-
ликий сніг. Вночі -8...-6°C, вдень 
-6...-3°C. 26 лютого хмарно з про-
ясненнями, йтиме сніг. Нічна тем-
пература -6...-4°C, денна -6...-4°C. 

У Західній Україні 
найбільше людей, 
які не мають 
і мінімальної 
зарплати 

Держкомстат повідомляє, що біль-
ше половини населення України 

отримує менше двох тисяч гривень 
зарплати. За даними відомства, у 
грудні 2010 року менше мінімаль-
ної на той момент заробітної плати 
— 922 гривень — отримувало по-
над 7% населення. До тисячі гривень 
одержували 16% українців, передає 
«Дело».

За підсумками грудня 2010 року 
найбільше людей, які отримують 
зарплату меншу за мінімальну, на 
Заході України. Зокрема, у Волин-
ській області частка людей із дохода-
ми, нижчими за 922 гривні, станови-
ла 12,6%, у Чернігівській — 11,5%, а в 
Тернопільській області — 10%.

Найвищі зарплати традиційно 
в столиці й у східних промислових 
регіонах. У Києві частка людей, які 
отримують більше п’яти тисяч гри-
вень, сягає 18,8%. Далі йде Донецька 
область — 10,2%. На третьому місці 
— Севастополь (9,4%).

У розрізі галузей економіки най-
нижчі показники у сільського гос-
подарства. Більше 20% працівників 
галузі отримує менше 922 гривень. 
Далі йде готельна галузь — 19,9%. 
Натомість частка працівників, які 
мають більше п’яти тисяч гривень 
зарплатні, найвища у сфері видобут-
ку корисних копалин (26%) і нафто-
переробці (18,6%).

Найбільш високооплачуваними 
залишаються генеральні директори 
- 40-50 тисяч гривень на місяць.


