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Волинянам потрібно продати 
по форварду до регіональних 

ресурсів лише 13 тисяч 980 тонн 
пшениці замість 40 тисяч, запла-
нованих раніше. Тож, як зазначив 
начальник головного управління 
агропромислового розвитку Юрій 
Горбенко, продати по форварду 
пшеницю зможуть лише ті, хто 
встигне оформити документи, по-
заяк план майже виконано — вже 
продано 13700 тонн.

Інша ситуація з форвардними 
закупівлями жита. Нині прода-
ли лише 22% від запланованого. 
Володимир-Волинський, Горохів-
ський, Іваничівський, Любомль-
ський і Старовижівський райони 

жита не продали зовсім.
Юрій Горбенко повідав, що в 

Міністерство юстиції направле-
ний на реєстрацію наказ про під-
вищення ціни за тонну жита на 212 
гривень. Отже, перший клас зерна 
по форварду купуватимуть за 1725 
гривень. Також управлінець зазна-
чив: перший заступник міністра 
пообіцяв, що перерахунок за но-
вими цінами проведуть і для тих, 
хто продав зерно раніше.

Нагадаємо, на сьогодні фор-
вардні закупівлі в Аграрний фонд 
і регіональні ресурси у Волинській 
області становлять 16 тисяч 255 
тонн пшениці та жита.

Ольга УРИНА

Обкомівську дачу «Круча» хочуть 
переобладнати під амбулаторію

РЕЗОНАНС  

Кому потрібна посада головного лікаря Луцького 
пологового будинку?

Минулого тижня Луцьк облетіла 
сенсаційна новина — головний 

лікар Луцького пологового будинку 
Михайло Токарчук попався на отри-
манні хабара. Скільки, за що — у мі-
ліції не коментують. 

У прокуратурі області «Відо-
мостям» сказали, що «на 19 квітня 
кримінальна справа за цим фактом 
не порушена, триває дослідча пере-
вірка, за результатами якої буде при-
йнято процесуальне рішення».   

Формулювання, м’яко кажучи, 
більш ніж дивне. Бо ж ми пам’ятаємо, 
як на гарячому попадалися деякі 
інші відомі люди Волині (приміром, 
депутат Луцької міськради Москвич, 
екс-голова Ковельської РДА Грищук, 
екс-міський голова Горохова Семен-
ченко й інші), і кримінальні справи 
за фактом отримання хабара були 
порушені миттєво. 

Ситуація ж з Токарчуком — не-
зрозуміла. Впіймали нібито на гаря-
чому, проте справи не порушили. У 
цьому випадку виникає цілком ре-
зонне запитання: чи був хабар?

На захист свого «головного» 

став колектив Луцького пологового 
будинку. Під зверненням до громад-
ськості поставили підписи майже 
150 працівників. Медики просять 
засудити нецивілізовані, упередже-
ні дії правоохоронних органів щодо 
головного лікаря закладу Михайла 
Токарчука. У своєму зверненні ко-
лектив також просить «органи вла-
ди і міліції об’єктивно розібратись у 
ситуації». На думку багатьох лікарів, 
увесь цей галас навколо Токарчу-
ка спричинений єдиною метою — 
звільнити посаду для іншої людини. 
Лікаря змусять піти, а справу «за-
мнуть». 

Хочеться зазначити, що Михай-
ло Токарчук — не лише головний 
адміністратор чи не найліпшого в 
Україні пологового будинку, а й ви-
сококласний практикуючий лікар. 
Не один лучанин завдячує йому 
життям. Від жодної людини не дове-
лося чути, що Токарчук відмовив у 
наданні допомоги, тому що йому не 
заплатили грошей. Навпаки — він 
приїжджав на найбільш складні ви-
падки. І це головне. 

Доводилося чути і таку думку: 
давно вже треба саджати лікарів, а то 
зовсім знахабніли. Так, коли медик 
«тягне» останні гроші з важкохво-
рого пацієнта — це тяжкий злочин. 
Інша річ, коли людина сама добро-
вільно хоче подякувати лікареві, 
який допоміг їй. А тим паче, коли 
це стосується народження дитини. 
За кордоном, звичайно, це не при-
йнято. Там медики отримують від-
повідну зарплату. В нашій же країні 
«подякувати» лікареві — традиційна 
практика. У радянські часи лікарям 
носили квіти, шампанське, коньяк, 
цукерки — і це не вважалося хаба-
рем. Коли все це перевести у грошо-
вий еквівалент сьогодні, то вийде 
сума у межах ста гривень. 

Прикро за лучан, які через чиїсь 
амбіції можуть втратити можливість 
лікуватись у Михайла Токарчука. 
Якщо чутки про посаду — правда, 
незабаром ми зможемо дізнатись 
ім’я людини, задля якої було «роз-
чищене» поле. 

Наталка СЛЮСАР

Відомості.UA

№ 17 (552)

21 - 27 квітня 2011 року

http://vidomosti-ua.com/

Події

«Середні» українці живуть 
на півтори тисячі в місяць 
Щомісячний дохід українця становить менше 200 
доларів. Такі дані оголосив Держкомстат. Торік у се-
редньому дохід одного українця склав майже 18,347 
тисячі гривень. Якщо розбити цю суму на 12 місяців, 
виходить, що у місяць ми одержуємо всього 1,528 
тисячі гривень. Усього в країні за межею бідності 
живуть приблизно п’ятнадцять мільйонів людей. Із 
них — 11,5 млн. пенсіонерів, два мільйони безробіт-
них (10% усього працездатного населення), а також 
більша частина студентів.

Поголів’я свиней в Україні 
зростає 
Станом на 1 квітня 2011 року, як повідомляє Держком-
стат, в Україні налічується 8000,6 тисячі голів свиней, 
із яких 3606,8 тисячі утримують у сільськогосподар-
ських підприємствах і 4393,8 тисячі — у присадибних 
господарствах. У порівнянні з попереднім роком 
поголів’я свиней зросло на 4,7% та 1,4% відповідно. 
Протягом березня 2011 року сільгосппідприємствами 
в Україні було вирощено 37,6 тисячі тонн свиней у 
живій вазі. За цей же період на переробку реалізова-
но 37,9 тисячі тонн свиней.

9
на стільки мільярдів гривень Дер-
жавна контрольно-ревізійна служ-
ба виявила порушень протягом І 
кварталу 2011 року в діяльності 
українських підприємств, установ 
та організацій.

ПЕРЕДУМАЛИ 

«Цар хліба» уклав перемир’я 
з волинськими чиновниками

Ще три тижні тому волинські 
чиновники, зокрема голо-

ва облдержадміністрації Борис 
Клімчук, звинувачували контр-
олюючі служби у тому, що вони 
недогледіли та дозволили ВАТ 
«Хліб» укласти півмільйонний 
договір із нардепом Юрієм Трин-
дюком. За умовами угоди хлібне 
підприємство повинне щомісяця 
виплачувати п’ятсот тисяч гри-
вень київському бізнесмену взамін 
на дозвіл використання торгового 
знака «Цар хліба». Тепер же ситуа-
ція кардинально змінилася.

На минулому тижні волинські 
чини взяли участь в урочистому 
відкритті нової батонної лінії на 
ВАТ «Хліб», на якому був присут-
ній пан Триндюк, а понеділкова 
оперативна нарада підтвердила, 
що чиновники, вочевидь, знайшли 
спільну мову з бізнесменом і за-
важати його діяльності не збира-
ються. Тож «залазити в кишеню до 
пенсіонерів», як би того не хотів 
Борис Петрович, обласна влада 
дозволила.

Насторожує і те, що з початку 
року ВАТ «Хліб» уже двічі підви-
щувало ціну масових сортів хліба. 
Його директор Антоніна Остапова 

пояснювала це тим, що підпри-
ємство не може працювати собі у 
збиток. Тоді втрутились антимоно-
польники й оштрафували пекарню 
на вісім тисяч гривень. 

Але з’ясувався ще один факт. 
ВАТ «Хліб» на фоні інших хлібза-
водів сплачує до казни найменше 
податків. Якщо, наприклад, «Ко-
вельхліб» із кожної заробленої 
гривні відраховує 68 копійок по-
датків, то ВАТ «Хліб» — усього 
шість копійок.

— З «Царем хліба» ситуація 
така: краще поганий мир, аніж 
гарна війна, — прокоментував Бо-
рис Клімчук.

Ірина КОСТЮК

ПРОБЛЕМА  

БІЗНЕС ІЗ ДЕРЖАВОЮ  

Ціну на форвардне зерно обіцяють 
підвищити

Підприємці відмовляються возити 
пенсіонерів на дачі безплатно

Як відомо, підприємці вже ба-
гато років нарікають на збит-

ковість маршрутів, які перевозять 
садівників, адже переважна біль-
шість пасажирів — представники 
пільгових категорій. Як наслідок 
— нестача транспорту на окремих 
напрямках.

Про те, який вихід із ситуації 
сьогодні пропонують в облдер-
жадміністрації, розповів на на-
раді в Олександра Башкаленка 
начальник головного управління 
промисловості та розвитку інфра-
структури ОДА Леонід Кирильчук. 
З його слів, вирішити проблему 
дозволить перегляд коефіцієнтів 

співвідношення пільговиків і зви-
чайних пасажирів. Саме за цими 
показниками встановлюються 
суми субвенцій перевізникам.

Як повідомив Леонід Кириль-
чук, наразі для всіх перевізників у 
Ківерцівському районі на другий 
квартал цього року встановлений 
однаковий коефіцієнт співвідно-
шення — 0,1. Це означає, що на 
всіх маршрутах у районі однакова 
кількість пільговиків. Кирильчук 
назвав таку ситуацію навіть тео-
ретично нереальною, а логіку роз-
рахунків — незрозумілою. Також 
непокоять обласну владу встанов-
лені коефіцієнти співвідношення 
пасажирів у Луцькому районі — 
тут цифри коливаються від 0,03 
до 0,5. Крім того, за застарілими 
даними виходить, що начебто саме 
на дачні масиви їздить найменше 
пільговиків, як наслідок — пере-
візники з «садівничих» маршрутів 
отримують мінімальні суми суб-
венцій і працюють збитково.

Олександр Башкаленко до-
ручив присутньому керівництву 
Луцької та Ківерцівської райдер-
жадміністрацій у найближчі кіль-
ка днів зустрітися з перевізниками 
та разом із уповноваженими по-
садовими особами визначити нові 
коефіцієнти відповідно до реаль-
ної ситуації.

Приміщення колишньої дачі об-
лвиконкому «Круча», що на вулиці 
Дубнівській, 26-а, два десятка років 
поспіль простоює, а без руки гос-
подаря втрачає свою цінність. Тож 
постало питання його експлуатації. 
Волинські чиновники мізкують: 
кому та як передати «Кручу», щоб 
майно використовувалось ефек-
тивно, і бюджет від цього наповню-
вався.

Як відомо, комплекс «Будинок 
приїжджих «Круча» був побудова-
ний на замовлення волинського об-
кому партії у 1980-му році. Тоді ж 
він був переданий на баланс місько-
го об’єднання готельного господар-
ства. До 1991-го року приміщення 
використовували для прийому зару-
біжних делегацій. Але після розпаду 
Радянського Союзу доля «Кручі» 
опинилася під сумнівом. Що з нею 
робити, не вирішили й досі.

Наразі приміщення дачі у роз-
порядженні комунального підпри-
ємства «Луцькводоканал». Але в 
постанові Вищого господарського 
суду України від 25.05.2010 року 
йдеться про передачу вищезгадано-
го комплексу на баланс комунальної 
установи «Управління будинком Во-
линської обласної ради». Щоправда, 
рішення не виконується: свідоцтво 
права власності не виготовлене че-
рез те, що міська рада Луцька та 
КП «Луцькводоканал» відмовилися 
направити своїх представників до 
складу комісії, яка мала б вирішити, 
що далі робити з «Кручею».

Начальник обласного відділу з 
питань управління об’єктами спіль-
ної власності територіальних громад 
Лілія Кашева розповіла, що віддати 
приміщення, площа якого 846 ква-
дратних метрів, обласній раді є за-
конні підстави, проте це не вирішить 
проблеми.

— Якщо ми навіть і візьмемо дачу 
на баланс «Управління будинком об-
лради», треба подбати про утриман-
ня й ефективне використання цієї 
споруди, а це зайві видатки з бюдже-
ту. Каденція депутатів попереднього 
скликання розглядала це питання 
не раз. Зокрема, екс-голова обласної 
ради Анатолій Грицюк пропонував 
передати приміщення «Кручі» на 
баланс медичного коледжу для обла-
штування тут лабораторій, аудито-
рій. Але тоді обласна санепідемстан-
ція заборонила таку експлуатацію, 
оскільки об’єкт знаходиться в сані-
тарній зоні. Для того, щоб нам ви-
рішити подальшу долю дачі, комусь 
треба поставити її на баланс. Хтось 
має дати гроші на виділення техніч-
ного паспорта, свідоцтва на право 
власності. «Управлінню будинком», 
за великим рахунком, «Круча» не 
потрібна, бо зайві затрати наразі не-
доречні, — зауважила Лілія Кашева.

Перший заступник Луцького 
міського голови Святослав Кравчук 
має свою точку зору на розв’язання 
проблеми. Зокрема, чиновник на-
голошує, що ніяких розважальних 
закладів тут розміщувати не можна, 
а от облаштувати амбулаторію чи 
реабілітаційний центр було б якраз 
доречно.

— Зараз є звернення луцької гро-
мади до обласної ради про те, щоб 
цей об’єкт передати під амбулато-
рію, яка б обслуговувала мешканців 
Дубнівського масиву, і реабілітацій-
ний центр міської клінічної лікарні 
для пацієнтів, які мають проблеми 
з серцем і потребують реабілітації, 
— каже Кравчук. — Для інших по-
треб його використовувати не мож-
на, бо в кількох метрах від об’єкта 
знаходиться водозабір, який у ви-
падку відключення водопостачання 
у Луцькому районі постачає воду до 
людських помешкань. Тому ця тери-

торія є обмеженою щодо відвідуван-
ня, і закрити цей водозабір ми не 
можемо в жодному випадку. Якщо 
зробити в приміщенні амбулаторію, 
то санітарні норми це дозволяють, 
адже люди перебуватимуть тут тим-
часово. 

Як відомо, при обласній лікар-
ні вже створили реабілітаційний 
центр для кардіохворих. Відмінність 
одна — в кардіоцентрі перебувають 
люди, які мали оперативне втручан-
ня на серці, а в приміщенні «Кручі» 
відновлювали б свої сили після, на-
приклад, тромболізису, наголосив 
заступник мера.

Директор комунального під-
приємства «Луцькводоканал» Іван 
Корчук повідав ще про один нюанс. 
Виявляється, що на території «Кру-
чі», крім водозабірної станції, є ще й 
склад хлору.

— За водозабором знаходиться 
ще й хлораторна, яка є небезпечним 
об’єктом для здоров’я людей. Нара-
зі тривають розмови з Мінприроди, 
щоб цю хлораторну переробити на 
склад гіпохлориду. Тоді об’єкт уже 
не матиме підвищеного рівня небез-
пеки. 

В будь-якому разі, як наголосив 
голова обласної ради Володимир 
Войтович, не можна допустити, аби 
будівля руйнувалася далі, її треба 
негайно передати у користування 
або ж продати. Остаточне рішення 
буде прийняте на черговому засідан-
ні сесії обласної ради, яке, до слова, 
заплановане на 13 травня.

Ірина КОСТЮККолишня зала партійних зборів

Будинок приїжджих «Круча»


