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В обласному центрі почали ремон-
тувати дороги. Про це на опе-

ративній нараді 22 березня доповів 
директор департаменту ЖКГ місь-
кради Іван Кубіцький.

— З міського бюджету на ремонт 
доріг цього року виділили 2,5 міль-
йона гривень. Ще 4,8 мільйона має 
надійти як субвенція з держбюдже-
ту. З початку року виконано робіт на 
2284 квадратних метрах дорожнього 
покриття приблизно на 410 тисяч 
гривень, — повідомив головний ко-
мунальник Луцька.

За його словами, з початку року 
ЗАТ «Луцькавтодор» виконав ям-
ковий ремонт із використанням хо-
лодної бітумно-мінеральної суміші 
на вулицях Винниченка, Ковель-
ській, Глушець, Червоного Хреста, 
Карпенка-Карого, Яровиця, Дубнів-
ській, Богдана Хмельницького, Кри-
вий Вал, Чернишевського, проспек-
тах Перемоги, Молоді. На латання 
глибоких вибоїн пішло 20 тонн бі-
туму.

Крім того, як каже Іван Кубіць-
кий, уже приступили до гарячого ас-
фальтування. Поставили галочки за 
ямковий ремонт на вулицях Ветера-
нів, Софії Ковалевської, Івана Мазе-
пи, Кравчука, проспекті Молоді. На 
вулиці Московській і на проспекті 
Соборності роботи тривають.

Щебенем засипали глибокі вибо-
їни на вулицях Гнідавській, Станіс-
лавського, Грабовського, Боженка та 
на бульварі Дружби Народів. 

Загалом у список міськради на 
ремонт і реконструкцію цього року 
потрапило тридцять вулиць. 

Ольга ЮЗЕПЧУК

Як готуються волинські селяни до 
посівної, йшлося під час засідання 
прес-клубу у Волинській обласній 
раді. 

Як повідомив начальник голов-
ного управління агропромислового 
розвитку Волинської ОДА Юрій Гор-
бенко, в цілому у господарствах об-
ласті є насіння, міндобриво, пальне 
й обігові кошти. Акцент цього року 
робиться на вирощування гречки, 
пшениці, жита та цукрових буряків.

За словами Юрія Горбенка, у 
весняний період у господарствах об-
ласті передбачається засіяти ярими 
культурами 262,7 тис. га, з них: яри-
ми зерновими та зернобобовими — 
106,4 тис. га. Порівняно з минулим 
роком планується збільшення площ 
ярих зернових і зернобобових на 5,8 
тис. га, з них: гречки — на 1,1 тис. га, 
цукрових буряків — на 8,7 тис. га. 
Останніми планується засіяти 25 ти-
сяч гектарів.

За словами Юрія Горбенка, на 
вирощуванні буряку зможуть за-
робити не лише господарства всіх 
форм власності, а й сільські ради. 
Адже, згідно з укладеними між ними 
та цукровими заводами договорами, 
за кожну заготовлену в населення 
тонну цукрового буряку сільрада 
отримуватиме гривню, а то й навіть, 
як стимул, 1,5 гривні, якщо показник 
буде більший, аніж минулого року.

Юрій Горбенко повідомив також, 
що влада виконала свої зобов’язання, 
передбачені програмою підтримки 
виробництва зерна озимого жита на 
2010-2015 роки, й за жито, посіяне 
в минулому році, господарства вже 
отримали 538 тис. грн. 

Визначено сьогодні й механізм 
отримання пільгового пального. 
Згідно з договорами, літр бензину 
коштуватиме вісім гривень, а дизпа-
лива — до семи гривень 50 копійок.

У цілому керівник аграрного ві-
домства налаштований оптимістич-
но стосовно майбутнього врожаю. 

Пересічних громадян цікавить 
одне питання: наскільки подорож-
чає продукція нового врожаю? Су-
дячи з цифр, які навів голова постій-
ної комісії обласної ради з питань 
сільського господарства, продоволь-
ства, земельних відносин і директор 
ТзОВ «П’ятидні» Валерій Діброва, 
зростання нас чекає суттєве.

— Якщо торік собівартість тон-
ни пшениці в нас становила 850 гри-
вень, то цього року ми її очікуємо в 
межах 1200, оскільки значно подо-
рожчала аміачна селітра. А пальне, 
яке нам пропонують за пільговими 
цінами, абсолютно не придатне для 
експлуатації тракторів, у тому чис-
лі й вітчизняних: у ньому занадто 
високий вміст газоліну. Наше гос-
подарство відмовляється від того 
бензину, бо його якісні показники 
не відповідають стандартам. 

Крім цього, Валерій Діброва на-
голосив, що аграрії мають великі 
проблеми з кредитуванням. Це при 
тому, що є державна програма ком-

пенсації відсотків по кредитах для 
селян: якщо банк дає кредит під 
17-18%, то держава має компенсу-
вати 15%. Селянам це вигідно, от 
тільки взяти такий кредит практич-
но неможливо: банки слабо креди-
тують, а держава не виконує своїх 
зобов’язань із компенсації відсотків. 
От і виходить замкнене коло. А на-
явність обігових ресурсів в аграріїв, 
особливо у період посівної — вели-
ка справа. Прикладом може стати  
сільськогосподарське приватне під-
приємство «Рать» Луцького району. 
За словами його директора Вікто-
ра Шумського, вони мають запаси 
пального та міндобрива на весь рік. 
Щоправда, кредитів не брали, обі-
йшлися власним ресурсом.

Учасники прес-клубу зазначили, 
що в цілому, незважаючи на трудно-
щі, займатися сільським господар-
ством сьогодні вигідно. Цьому спри-
яє кон’юнктура ринку та ріст цін на 
продовольство. 

Наталка СЛЮСАР

ЦІНОВА СИТУАЦІЯ 

На Волині закупівельні ціни на 
молоко найнижчі в Україні

Заступник голови облдержад-
міністрації Віталій Карпюк 

провів нараду з керівниками сіль-
ськогосподарських і переробних 
підприємств із питань цінової си-
туації на ринку молока області. Він 
звернув увагу, що ціни на молоко, 
яке закупляли в сільгосппідпри-
ємствах області у 2010-2011 роках, 
є найнижчими серед усіх регіонів 
України.

В односторонньому порядку 
формуючи закупівельні ціни на 
молоко, керівники переробних 
підприємств зловживають своїм 
монопольним становищем. Крім 
того, є факти невчасних розрахун-
ків із товаровиробниками. Пере-
робні підприємства не сприяють 
наповненню спеціального фонду 
держбюджету, за рахунок коштів 

якого формується дотація с/г това-
ровиробникам за продане молоко.  

З метою посилення впливу 
сільськогосподарських підпри-
ємств на молокопереробні підпри-
ємства, в тому числі й стосовно 
формування закупівельних цін, а 
також створення суттєвого кон-
курентного середовища, с/г това-
ровиробники розглянули можли-
вість реалізації об’єднаної партії 
молока від крупних підприємств і 
створення ними міні-заводу з пе-
реробки цього продукту на базі 
ПОСП ім. Шевченка Горохівського 
району.

За результатами наради керів-
ників молокопереробних підпри-
ємств зобов’язано встановити за-
купівельні ціни на рівні не нижче 
середніх в Україні, не допускати 
зниження цін для крупнотоварних 
господарств області, забезпечити 
виконання договірних зобов’язань 
щодо своєчасності та повноти роз-
рахунків із с/г товаровиробника-
ми за закуплене молоко. А до 25 
березня цього року провести по-
вні розрахунки з сільгосппідпри-
ємствами, перед якими виникла 
прострочена заборгованість.

У зв’язку з тим, що молокопе-
реробні підприємства декларують 
одночасне зниження на 20 копі-
йок закупівельних цін на молоко, 
обласному територіальному від-
діленню Антимонопольного комі-
тету України доручено провести 
перевірки стосовно узгоджених 
дій переробних підприємств на 
ринку закупівель молока.
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Події

ПОВІДОМЛЕННЯ
Організатор конкурсу Волинська обласна рада (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 
00022444, місце розташування: 43027, Волинська область, м. Луцьк, Київський май-
дан, 9) повідомляє, що за результатами проведення оцінки пропозицій конкурсу 
на участь у спільній діяльності в забудові земельної ділянки у місті Луцьку по вули-
ці Набережна, 4а, переможцем конкурсу визнано ВАТ «Луцьксантехмонтаж № 536» 
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30248307; місце розташування: 43005, Волин-
ська область, м. Луцьк, вул. К. Савура, 29), пропозиція якого визнана найкращою.

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОГРАМИ 

Держборг України вже зріс до 
117 мільярдів 
На 1 січня 2011 року загальний зовнішній борг 
України становив 117,3 мільярда доларів. Як 
повідомив Нацбанк, минулого року загальний 
зовнішній борг України зріс майже на чотирнадцять 
мільярдів доларів. Українська влада, зауважують 
економісти, має високий рівень внутрішніх боргів, 
що підтримує високий рівень соціальної напруги в 
країні.

В НБУ розповіли, скільки 
золота міститься в резервах 
України
Золотовалютні резерви НБУ до кінця лютого досягли 
36,7 мільярда доларів. Причому 3,4% резервних 
активів розміщені в золоті. У грошовому еквіваленті 
— 1,25 мільярда доларів, а в перерахунку на вагу — 
майже 27,5 тонни золота, повідомляє газета «Дело».

500
приблизно стільки мільйонів дола-
рів надходить щороку в українську 
економіку від іноземних студентів, 
які навчаються в нашій країні. 

На Волині розпочато програму 
з пільгового кредитування 
інвестиційних проектів

На останній сесії обласної ради 
було затверджено Регіональну 

програму підтримки малого під-
приємництва у Волинській області 
на 2011-2012 роки. Зокрема, нею 
пердбачено виділити 610 тисяч для 
компенсації відсоткових ставок 
суб’єктам малого та середнього 
підприємництва за залученими у 
комерційних банках кредитами для 
реалізації інвестиційних проектів. 
На сьогодні порядок використан-
ня цих коштів уже затверджений і 
оголошено конкурс на реєстрацію 
інвестиційних проектів. 

Як повідомили в управлінні 
економіки облдержадміністра-
ції, пріоритет буде надаватися 
тим підприємницьким структу-
рам, інвестиційні проекти яких 
спрямовані на здійснення ви-
робничої діяльності, зокрема, в 

галузі агропромислового комп-
лексу, на підвищення конкурен-
тоспроможності виробництва, на 
інвестиційно-інноваційну, але не 
торговельну діяльність. Це стосу-
ється й фермерських господарств. 
Така компенсація здійснюється на 
безповоротній основі. Програма 
прийнята на два роки, однак фі-
нансовий ресурс у 610 тисяч пе-
редбачений лише на цей рік. 

Загалом, право на одержання 
компенсації мають позичальники, 
які є виробниками сільськогос-
подарської продукції не менше 
одного року, ті, які працюють в на-
прямку переробки сільськогоспо-
дарської продукції, впровадженні 
енергозберігаючих та екологічних 
технологій. Скористатися пільгою 
зможуть і ті суб’єкти, які є вироб-
никами товарів експортного спря-
мування й імпортозамінних, що 
модернізують, оновлюють вироб-
ниче обладнання, техніку. 

Комісія буде брати до уваги 
фінансовий стан підприємства: чи 
не має боргів із виплати заробітної 
плати, заборгованості перед дер-
жавними та місцевими бюджетами, 
фондами загальнообов’язкового 
страхування. Якщо підприємство-
фінансово неплатоспроможне, то, 
звичайно, ні про яку компенсацію 
відсоткових ставок мова не йтиме. 

Минулого року було підтрима-
но з двадцяти лише п’ять інвести-
ційних проектів на загальну суму 
250 тисяч гривень.

Людмила ШИШКО

ПЕРЕВІРКИ 

Луцький м’ясокомбінат і 
«Волиньморепродукти» працюють 
із порушеннями санітарних норм

Спеціальна комісія міської ради, 
до складу якої ввійшли еколо-

ги та санепідеміологи, працювала 
на кількох луцьких підприємствах 
харчової промисловості. Під при-
ціл потрапили ТзОВ «Луцький 
м’ясокомбінат №1», ТзОВ «Во-
линьморепродукти», приватне 
підприємство «Хороший смак», а 
також ковбасні фірми підприємців 
Б. Линника й І. Дуба. Практично на 
кожному з названих підприємств 
були знайдені порушення приро-
доохоронного законодавства. 

Про це розповів головний еко-
лог міста Борис Сорока на засідан-
ні виконавчого комітету міської 
ради.

— Отже, було встановле-
но, що керівництво луцького 
м’ясокомбінату невчасно здійснює 
прибирання прилеглих територій 
від залишків тваринного похо-
дження. Крім того, перевіряючим 
не надали необхідної документації 
на право користування земельною 
ділянкою й артезіанськими сверд-
ловинами.

Директор ТзОВ «Луцький 
м’ясокомбінат №1» Микола Коба 
пояснив, що документація на 
землю вже виготовлена, а щодо 
користування свердловинами, то 
комбінату дозволили їх викорис-
товувати без документації, встано-
вивши ліміт — 50 кубів води.

Товариство «Волиньморепро-
дукти» порушувало норми через 
неправильну експлуатацію люмі-
несцентних ламп — їх перевози-

ли у необлаштованому для цього 
транспорті, а проби води, взяті на 
підприємстві, засвідчили переви-
щення вмісту хлору. 

Приватне підприємство «Хо-
роший смак», як з’ясувалося, 
протягом двох років працює без 
дозволу на забруднення повітря, 
також має проблеми з утилізацією 
люмінесцентних ламп.

Перевіркою встановлено, що 
підприємець І. Дуб здійснює свою 
діяльність, не маючи дозволу на 
викиди в атмосферу, а підприємець 
Б. Линник порушує законодавство 
про поводження з відходами тва-
ринного походження.

В результаті трьох осіб притяг-
нуто до адміністративної відпові-
дальності у вигляді штрафів, сума 
яких склала 561 гривню.

Ірина КОСТЮК

Учасники прес-клубу Валерій Діброва, Юрій Горбенко та Віктор Шумський

ВЕСНА ПРИЙШЛА 

У Луцьку почався 
ремонт доріг

ОГОЛОШЕННЯ 

Трактори, заправлені дешевим пальним 
від уряду, у поле виїхати не зможуть?


