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Через відсутність каналізації та 
внутрішніх туалетів бази відпочин-
ку в урочищах «Гряда», «Грушово», 
а також на озерах Світязь і Пісочне 
опинилися під загрозою закриття. 
В групі ризику перебувають і дитячі 
табори відпочинку, бо і вони, як 
з’ясувалося, мають низку порушень 
санітарних норм. Про це йшлося на 
нещодавній виїзній нараді у Шаць-
ку. Обласні чиновники зібралися, 
аби заслухати звіти санепідеміо-
логів, рятувальників та екологів 
стосовно реального стану справ на 
базах відпочинку.

Перший заступник голови 
Шацької РДА Віктор Плейтух роз-
повів, що з кожним роком кількість 
відпочиваючих на Шацьких озерах 
зростає, проте рівень обслуговуван-
ня аж ніяк не відповідає сучасним 
вимогам.

— В районі існує певна інфра-
структура туризму, кажу «певна», бо 
вона є недостатньою. Якість надання 
послуг на базах відпочинку потре-
бує кардинальних змін. Репутацію 
району більшою мірою створюють 
місцеві жителі, які в дечому надають 
кращі умови для проживання відпо-
чиваючих.

Умовно на території Шацького 
району можна виділити п’ять зон 
відпочинку — Гряда, Грушово, Мель-
ники, озера Світязь і Пісочне. Зага-
лом вони можуть прийняти трохи 
більше п’яти тисяч людей одночасно. 
Та, за словами пана Плейтуха, жодна 
з цих зон не може похизуватися ви-
соким рівнем комфорту.

— Наприклад, в урочищі «Гря-
да» невирішеною досі є проблема 
централізованого водопостачання. 
Для втілення проекту, який уже роз-
роблений, не вистачає 14 мільйонів 
гривень. Крім того, на цій території 
виникають постійні затори через 

недостатню кількість місць для пар-
кування. Якщо на пляжах торгівлю 
заборонили, то вона все одно від-
бувається на прилеглих територі-
ях. Аналогічна ситуація й на інших 
базах відпочинку. Термінового ви-
рішення потребує проблема відсут-
ності каналізації, — наголосив пан 
Плейтух.

Як відомо, в урочищі «Грушово» 
зосереджена найбільша кількість 
дитячих таборів («Супутник», «Са-
лют»), розміщені бази відпочинку 
обох національних університетів. 
Територія каналізована, але, напри-
клад, «Супутник» досі не під’єднаний 
до каналізації, крім того, досі неви-
рішеним залишається питання його 
фінансування. Наразі невідомо, чи 
знайдуться потрібні два мільйони 
гривень для подальшого функціону-
вання табору.

Голова облдержадміністрації Бо-
рис Клімчук, звертаючись до влас-

ників турбаз, наголосив, що жодна 
не отримає дозвіл на початок сезону 
відпочинку, якщо не будуть лікві-
довані надвірні туалети з вигріб-
ними ямами та не буде каналізації. 
Зобов’язання проконтролювати це 
взяла на себе обласна санепідем-
служба.

Еменесники, в свою чергу, нага-
дали про атестацію відповідальних 
за пожежну безпеку осіб на турис-
тичних базах. Насторожує те, що 
значна частина будинків для відпо-
чинку використовує в господарстві 
балони зі зрідженим газом. Заступ-
ник начальника обласного МНС 
Микола Кревський розповів, що зі 
створенням річкового координацій-
ного центру в Шацьку зосереджено 
14 рятувальних постів, на кожному з 
яких працюватиме по три рятуваль-
ники, тож за безпеку відпочиваючих 
на воді є кому відповідати.

Ірина КОСТЮК

Міносвіти і науки, молоді та 
спорту ініціює виділення 

п’яти мільярдів гривень на віднов-
лення матеріально-технічної бази 
професійно-технічних навчальних 
закладів у 2011-2016 роках. Про це 
повідомив міністр освіти і науки, 

молоді та спорту Дмитро Табачник.
Зі слів Табачника, програмою 

передбачається, що 4,3 мільярда 
гривень на зазначені цілі буде ви-
ділено з державного бюджету, а 
решту видатків профінансують 
місцеві бюджети. 

Минулого тижня відбулося за-
сідання координаційної ради 

з питань підприємництва в області 
за участю представників податкової 
служби, обласної влади, керівників 
громадських організацій, що пред-
ставляють інтереси бізнесу. На засі-
данні була присутня й голова Комісії 
з питань гуманітарного та науково-
інноваційного розвитку Ради під-
приємців при Кабінеті Міністрів 
Людмила Ходос.

Підприємців цікавила доля ма-
лого бізнесу після 1 квітня. Однак 
чітких роз’яснень ніхто не надав. 
Київська гостя, зокрема, наголоси-
ла, що не можна говорити про якісь 
переваги чи недоліки закону, не по-
бачивши його в дії. На її думку, щоб 
зрозуміти всі плюси та мінуси, має 
пройти хоча б півроку. Заступник 
голови облдержадміністрації Едуард 
Стоєв відповів, що поки «так, як і ви, 
ми чекаємо роз’яснень». Однак усі 
були одностайні щодо необхідності 
змін і реформ і того, що податки по-
винні бути зрозумілими, а фіксальні 
органи не повинні «тероризувати» 
підприємців безпідставними пере-

вірками. Був наведений приклад 
паперової фабрики, яка за рік мала 
410 перевірок різних контролюючих 
органів. 

У коментарі газеті «Відомості» 
голова Волинського представни-
цтва Спілки орендарів і підприємців 
України Тетяна Іовенко наголосила: 

— Підприємець не повинен бути 
тільки споглядачем, він має вникати 
у законодавчу базу, має бути учас-
ником тих перетворень, які відбува-
ються в державі. До тих пір, поки він 
буде спостерігачем, а не учасником, 
ми й житимемо так кепсько. 

За її словами, волинські підпри-
ємці сьогодні зайняли активну пози-
цію: вони починають осмислювати 
свій шлях розвитку. 

— Спрощена система оподат-
кування повинна існувати, — про-
довжує Тетяна Степанівна. — Бо 
на сьогодні вона виконує соціальну 
функцію. Підприємці хочуть пла-
тити податки, та за тієї умови, що 
вони будуть прозорими, чіткими, а 
правила гри — зрозумілими. Щоб 
не було в нас футбольного поля, де 
забивають голи тільки в одні ворота. 

Сьогодні підприємці, котрі працю-
вали на фіксованому податку, при-
ходять і запитують: що зміниться 
після 1 квітня? Я їм пояснюю — тре-
ба випередити крок: пишіть заяви та 
ставайте платниками єдиного подат-
ку, бо єдиний податок, хай там що, 
залишиться. Сьогодні розглядають 
спрощену систему — бути їй чи ні, 
оскільки спостерігається мініміза-
ція податків. Але ж, шановні мож-
новладці, ви керуєте податковою й 
іншими контролюючими органами, 
які мають слідкувати за такими ре-
чами. І сьогодні кажуть, що знають, 
хто мінімізував. Виникає питання: 
що може зробити малий підпри-
ємець, коли великий мінімізує по-
датки, а інші про це знають. Треба 
розділити: це є дрібний бізнес, який 
виконує соціальну функцію, це — се-
редній, а це — великий. Спрощеною 
системою, скажімо, не може корис-
туватися власник ринку, юридична 
особа. Хоче заробляти гроші, то хай 
працює на загальній системі оподат-
кування.

— Підприємницьке середовище 
сьогодні толком не знає, що на ньо-
го чекає, — долучається до розмови 
виконавчий директор Волинської 
обласної асоціації захисту прав ма-
лого та середнього бізнесу «Бізнес-
Волинь» Ігор Дильов. — Є багато чу-
ток. Ми сьогодні прослухали виступ 
податківця, який також нічого не 
роз’яснив. Жоден документ не роз-
міщений ні на одному офіційному 
сайті. Люди бояться, що їх притис-
нуть, тож вирішують якнайшвидше 
закрити свій бізнес. Влада ж готова 
йти на діалог, одначе реально впли-
вати на події не може. 
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Мінімальні ціни на цукор 
підвищили на 16% 
Кабмін у рамках держрегулювання виробництва та 
реалізації цукру підвищив мінімальні ціни на цукор 
білий кристалічний і цукровий буряк на 2011/2012 
маркетинговий рік на 16%. Мінімальні ціни на цукор 
білий кристалічний підвищені з 4250 грн./т до 4925 
грн./т; на цукровий буряк фабричний (базисної 
цукристості) — з 291,66 грн./т до 339,24 грн./т. Гра-
ничний розмір квоти поставки цукру на внутрішній 
ринок (квота «А») з 1 вересня 2011 року по 1 вересня 
2012 року встановлено в обсязі 1860 тисяч тонн. 

Банк Путіна захопив експорт 
зерна України
ТОВ «Хліб Інвестбуд», яке через низку рішень уряду, 
Мінекономіки й Аграрного фонду стало головним 
гравцем на ринку експорту зернових, контролюється 
російським «Внешекономбанком». Про це повідомляє 
журнал «Український тиждень». Згідно з документами, 
які є в розпорядженні видання, ВЕБ контролює 50% 
статутного капіталу ТОВ «Каласар», яке має долю в 51% 
у статутному капіталі ТОВ «Хліб Інвестбуд». Ще 50% «Ка-
ласару» належать Олександру Козирєву, близькому до 
бізнес-середовища міністра АПК Миколи Присяжнюка. 

0,9
на стільки відсотків у лютому підви-
щилися споживчі ціни. Про це пові-
домила Державна служба статис-
тики. У тому числі ціни на продукти 
харчування та безалкогольні напої 
в лютому підвищилися на 0,3%.

ПРОДОВОЛЬЧИЙ РИНОК 

Фізичних осіб податкова поки 
не чіпатиме 

Глава Державної податкової 
служби Віталій Захарченко по-

відомив, що податкова забороняє 
проведення фактичних перевірок 
суб’єктів господарської діяльності, 
що є фізичними особами, до кінця 
першого півріччя 2011 року. Про 
це він заявив на брифінгу у Чер-
нігові, повідомляє прес-служба 
відомства.

«Ухвалено також принципове 
рішення зменшити кількість пла-
нових документальних перевірок 
суб’єктів господарювання на 30% 
у 2011 році порівняно з минулим 
роком», — повідомив він.

«Захарченко зазначив, що 2011 
рік — рік реформаторських змін 
у податковій службі, який позна-
читься зміною пріоритетів з фіс-
кального на сервісний і новими 
підходами у стратегії формування 

національного плану перевірок», 
— йдеться у повідомленні. Як за-
явили у ДПС, перевірятимуться 
лише платники, які мають ризики 
щодо несплати податків або коли 
при неодноразовому нагадуванні 
про існуючі ризики не вживають 
заходів щодо їх усунення.

ПРОГАЛИНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ 

Волинські фермери заробляють 
собі на пенсію в 257 гривень 

Близько сорока тисяч сільгосп-
виробників на Волині заробля-

ють собі на соціальну пенсію в 257 
гривень через прогалини в законо-
давстві.

Депутат обласної ради, власник 
одного з потужних господарств 
Волині Андрій Турак висловив 
своє занепокоєння з приводу того, 
що значна частина фермерів, які 
піднімають сільське господарство 
області, можуть допрацюватися до 
того, що отримуватимуть «сміш-
ну» пенсію.

«На Волині зареєстровано 160 
тисяч одноосібних господарств. 
Нехай половину з них утримують 

пенсіонери. Припустимо, що ще 
сорок тисяч господарів мають до-
даткові джерела прибутків, але для 
решти сорока тисяч одноосібників 
сільське господарство є єдиним 
способом заробити копійку. При 
тому, що вони виробляють 80% 
продукції в області, вони залиша-
ються поза законом пенсійного за-
безпечення. Єдине, на що можуть 
розраховувати, — це на соціальну 
пенсію, яка нині становить 257 
гривень. Вони вирішують продо-
вольчу проблему держави, проте 
не захищені соціально», — наголо-
сив пан Турак.

Ірина КОСТЮК

Бази відпочинку на Світязі під 
загрозою закриття

ПОЗИЦІЯ Міносвіти дасть п’ять мільярдів на 
відновлення технічної бази ПТУ Волинські підприємці хочуть, аби правила гри були 

зрозумілими

Під час засідання координаційної ради

Парламент знизив ввізне мито 
на гречку 

Парламент знизив ставку ввіз-
ного мита на гречку з 20% до 

0% до 1 червня. Цим законом вно-
сяться відповідні зміни до закону 
про митний тариф.

У пояснювальній записці до 
законопроекту було зазначено, що 
виробництво гречки в Україні ста-
новить 30% від загального обсягу 
виробництва круп, але в останні 
роки спостерігається тенденція 
скорочення посівних площ під 
гречкою.

Так, в 2010 році гречку було 
посіяно на 215,4 тис. га, тоді як у 
2000 році площа посіву цієї куль-
тури була на рівні 573,5 тис. га.

Виробництво гречки в 
2010/2011 маркетинговому році 
(червень 2010 — липень 2011) очі-
кується на рівні 138 тис. тонн, що є 
найменшим показником за остан-
ні роки.

На думку авторів проекту, це 
призвело до погіршення цінової 
ситуації на ринку гречки. «При-
йняття проекту дасть змогу забез-
печити негайну закупівлю за міні-
мальною ціною в інтервенційний 
фонд гречки в кількості не меншій, 
аніж 25 тисяч тонн», — сказано в 
пояснювальній записці.

Таким чином, відповідно до 
розрахункового балансу попиту та 
пропозиції, цього обсягу імпорт-
ної гречки буде достатньо для за-
безпечення внутрішньої потреби 
та стабілізації цін.

Як відомо, Україна розраховує 
на поставку 20 тисяч тонн гречки 
з Китаю до кінця березня. Перего-
вори про постачання крупи велися 
також з іншими країнами, зокрема, 
Нідерландами, Польщею.


