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Відремонтовану ділянку дороги 
Київ — Ковель — Ягодин від-

криють у жовтні. Про це повідо-
мив начальник служби автомо-
більних доріг у Волинській області 
Анатолій Посполітак. Головний 
дорожник регіону зазначив, що у 
червні відбулася нарада щодо бу-
дівництва та реконструкції дороги 
М-07. Зокрема йшлося про кре-
дитні кошти в обсязі 3 мільярди 
гривень, які під державні гарантії 
Укравтодор залучає для ремонту 
цього стратегічного об’єкта.

На Волині найбільше ділянок 
траси, які потребують ремонту. 
Загалом через область проходить 
151 кілометр дороги М-07. Мину-

лого року частину ділянок вдалося 
відкрити після реконструкції, а в 
цьому році дорожники планують 
відремонтувати 122 кілометри.

«На будівництво ділянки до-
роги від Ягодина до Рівненської 
області, яку дорожники здадуть 
в експлуатацію у жовтні, необхід-
но 400 тонн асфальтобетону. На 
об’єктах буде задіяно багато під-
рядних організацій», — повідомив 
Анатолій Посполітак. 

Дорожники планують зня-
ти верхній, уражений ямковістю, 
шар, здійснити водовідведення від 
узбіч. Для водіїв виникнуть не-
зручності, адже у деяких місцях 
рух буде призупинено.
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Запасів вугілля на шахті 
«Бужанська» вистачить на 46 років

У рамках візиту в Нововолинськ 
голова Волинської обласної 

державної адміністрації Борис 
Клімчук спустився в шахту «Бу-
жанська». Проектна потужність 
видобувного підприємства ста-
новить 300 тисяч тонн за рік. Тут 
працюють понад 900 гірників.

Шахта «Бужанська» здана в 
експлуатацію у 1993 році як діль-
ниця шахти №2 «Нововолинська», 
а вже через чотири роки почала 

працювати як самостійне гірниче 
підприємство. За цей час на-гора 
видано 1 мільйон 605 тисяч тонн 
кам’яного вугілля, пройдено 23,3 
кілометра підготовчих виробок. 
Балансові запаси вугілля станом 
на 1 січня 2011 року становлять 
7,046 мільйона тонн і забезпечу-
ють роботу шахти на 46 років.

«Шахтарська праця — серйоз-
на робота для серйозних чоловіків. 
Це надзвичайно важка робота, яка 
оплачується трохи краще, ніж ко-
лись, але мало порівняно з майбут-
нім», — зазначив Борис Клімчук.

За п’ять місяців поточного 
року видобуток вугілля на ВП 
«Шахта «Бужанська» склав 103,5 
тисячі тонн рядового вугілля, що 
становить 110,5% від завдання. 
Порівняно з відповідним періодом 
минулого року видобуток збіль-
шено на 13,5 тонни. 

На Волині — одна з найбільших 
плантацій смородини в Європі 
Поки місцеві аграрії роздумують 
над тим, чи вигідно сьогодні за-
йматися садівництвом, іноземні 
інвестори вкладають гроші у во-
линські землі та нарощують об’єми 
виробництва. Яскравим прикладом 
польсько-української співпраці, а 
головне — наявності блискучих ре-
зультатів, є приватне підприємство 
«ФруктЕксПол». 

Створили його більше шести 
років тому волинянин Володимир 
Політило та поляк пан Блоцькі. 
Основна частина земель, на яких ви-
рощують чорну смородину, зосеред-
илась у селі Привітне Локачинського 
району.

Смородинові плантації є гордіс-
тю і чиновників, і місцевих жителів. 
«Відомості» побували на «смачних» 
гектарах, засіяних ягодами, та виві-
дали рецепт успіху.

Голова Локачинської райдер-
жадміністрації Володимир Мазурок 
розповів, що кілька років тому са-
дівництво було новою справою, яка 
сприймалася людьми неоднозначно, 
мовляв, як на кислих волинських 
ґрунтах ростиме смородина. 

— Але коли вже є реальні резуль-
тати, вважаю, що тоді було прийняте 
правильне рішення, — зауважив Во-
лодимир Мазурок. — Підприємство 
«ФруктЕксПол» нарощує об’єми 
виробництва. Зараз смородина рос-
те на 245 гектарах, а, за словами 
польського власника, ще б додатко-
во засадити 50 гектарів — і це буде 
найбільша плантація смородини в 
Європі. Зручно те, що поля сконцен-
тровані на території практично одно-
го району. В минулому році підпри-
ємство зібрало врожаю орієнтовно 
на 3,5 мільйона гривень, цьогоріч, за 
прогнозами, можна отримати вдвічі 
більше прибутку. В позаминулому 
році вся продукція була реалізована 
за кордон, у 2010-му її збули лише на 
території України. 

Найбільше відвідувачів сморо-
динових плантацій зацікавив диво-
комбайн. Ще у дорозі до Привітного 
керівництво Локачинського району 
повідало, що комбайн сам збирає 
ягоди з кущів, увесь процес настіль-
ки автоматизований, що ручній ро-
боті туди — зась.

— Це комбайн польського ви-
робництва, після його проходження 
залишається трохи ягід на кущах, 
але ці втрати незначні, — ділиться 
новиною директор «ФруктЕксПол» 
Володимир Політило. — Ягоди зри-
ваються, падають на стрічку та по 
трубі піднімаються до ящиків. Ручна 
праця була б затратнішою і в фінан-
совому, і в часовому планах. Європа 
вже давно дійшла до повної автома-
тизації. 

Як уже зазначалося, наразі чор-
ною смородиною у Привітному заса-
джено 245 гектарів поля, але дирек-
тор ягідного підприємства скромно 
каже, що на цьому зупинятися вони 
не збираються, позаяк у планах на-
ступних двох-трьох років засадити 
500 гектарів смородиною, 50 гекта-
рів — малиною, а 100 гектарів — по-
луницею. 

Здавалось би, для обробітку та-
кої території і працівників має бути 
багатенько. Проте ні. На підприєм-
стві працює усього 25 робітників, у 
середньому кожен із них щомісяця 
отримує до двох тисяч гривень. Во-
лодимир Політило наголошує, що на 
сезонну роботу доводиться наймати 
ще кілька працівників, зазвичай із 
центру зайнятості, проте робиться 
це на певний період, а загалом 25 
людей достатньо.

«ФруктЕксПол» уже придбало в 
Привітному виробничі приміщення, 
які в наступному році планується 
обладнати спеціальною технікою для 
перемолу ягід і холодильниками. 

Стосовно найболючішої пробле-
ми виробників сільськогосподар-

ської продукції — збуту, керівник 
підприємства зізнався, що проблем 
із цим немає. 

— Ягоди реалізовуємо по всій 
Україні, — каже Політило. — Напри-
клад, у минулому році ми продавали 
смородину до Тернопільської, Ві-
нницької областей, частково до Поль-
щі. Було зібрано 450 тонн ягід, серед-
ня врожайність становила близько 
п’яти тонн із гектара. Продавали за 
ціною від семи до дев’яти гривень 
за кілограм смородини. Цього року, 
щоправда, очікується ціна вже від 
дев’яти до 12 гривень за кілограм сві-
жої ягоди. Врожайність планується 
на тому ж рівні, бо через погоду ягода 
частково подекуди вимерзла. 

За словами начальника облас-
ного управління агропромислового 
розвитку Юрія Горбенка, садівни-
цтво — це вигідна та прибуткова 
справа. Крім того, волинянам, які 
відроджують занедбану галузь, під-
могою є державна підтримка. Лише 
на 2011 рік для Волині на розвиток 
садівництва виділено майже півтора 
мільйона гривень.

Ірина КОСТЮК

Монголія зацікавилась 
українськими літаками 
Монголія зацікавлена у придбанні та модернізації 
літаків виробництва державного підприємства «Ан-
тонов» (Київ). Про це заявив президент Монголії Ца-
хіагійн Елбегдорж у ході українсько-монгольського 
бізнес-форуму. «У нас антонівських літаків уже 
понад 60 є, але вони застаріли», — сказав Елбег-
дорж. Відповідно до повідомлення прес-служби ДП 
«Антонов», серед перспективних для використання 
в Монголії літаків називаються реактивні Ан-148, 
Ан-158 і турбогвинтовий Ан-140. 

46%
стільки українців вважають себе по-
терпілими в результаті економічної 
кризи. Про це свідчать результати до-
слідження, проведеного ЄБРР. В Україні 
потерпілих від кризи виявилося більше, 
ніж у Росії та Польщі — там таких близь-
ко третини.

У 2012 році буде єдиний 
номер екстреної допомоги 
Міністр із питань надзвичайних ситуацій Ві-
ктор Балога повідомив, що до Євро-2012 у всіх 
приймаючих містах буде працювати система 
екстреної допомоги населенню за єдиним 
телефонним номером 112. Балога зазначив, що 
до початку Євро-2012 у тих містах, де буде про-
водитися футбольний чемпіонат, буде введено 
«Систему 112», а до кінця 2012 року її введуть у 
всій Україні. 

ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ 

ОПИТУВАННЯ 

Третина українців хочуть змінити 
професію через низькі зарплати 

Третина українців (33%) хотіли 
б змінити нинішню професію, 

тому що вона не дозволяє їм до-
сягти бажаного рівня доходу. Про 
це виданню «Лігабізнесінформ» за 
результатами дослідження повідо-
мили аналітики порталу rabota.ua.

Другою за поширеністю в 
Україні причиною невдоволення 
спеціальністю є… нудьга. Так, 21% 
опитаних заявили, що в нинішній 
своїй професії вони вже все осво-
їли, вивчили, спробували й тепер 
їм хочеться якогось розвитку, а для 

цього є тільки одна можливість — 
зміна професійної сфери.

Приблизно так само думають 
ще 17% респондентів — їм інша 
сфера діяльності здається цікаві-
шою від нинішньої, а 8% заявили, 
що їм просто нецікаво працюва-
ти на теперішній роботі. Ще 17% 
опитаних українців збираються 
міняти роботу через некомфортні 
умови праці.

У цілому думки про зміну про-
фесії мали 87% опитаних грома-
дян. 

ЗАВДАННЯ 

Цього року відремонтують 
дорогу Київ — Ковель — Ягодин 

Землю у військових забрали 
під сільгоспугіддя

У Володимир-Волинському ра-
йоні гектари військової части-

ни передали до земель запасу. 
Земельні ділянки загальною 

площею 1328,74 га військова час-
тина А-2331 використовувала не-
раціонально та з порушенням чин-
ного законодавства. Тому голова 
облдержадміністрації Борис Клім-
чук прийняв рішення передати їх 
до земель запасу, щоб використо-
вувати для сільськогосподарських 
угідь та інших господарських 
потреб громади. 169 га — у меж-
ах території Білинської сільської 
ради, 10,94 га — Зарічанської, 378 

га — Зорянської, 489,5 га — Овад-
нівської, 130,4 га — П’ятиднівської 
сільради та 150,9 га — Устилузької 
міської ради. 

Усі рішення погоджено в облас-
ній раді та сільрадах Володимир-
Волинського району, після чого за-
документовано розпорядженням 
голови ОДА Бориса Клімчука. 

Устилузький міський голова 
Віктор Поліщук каже, що мешкан-
ці міста раді поверненню в їхнє 
користування земель сільськогос-
подарського призначення, які піс-
ля передачі їх військовим багато 
років облогували. 

Працівники реорганізованої Во-
линської стоматологічної по-

ліклініки просять обласну раду до-
зволити їм викупити приміщення. 
Про це йшлося під час виїзного Дня 
депутата.

Медзаклад залишився без фінан-
сування з обласного бюджету відпо-
відно до рішення обласної ради від 3 
березня 2011 року №3/31 «Про реор-
ганізацію Волинської обласної сто-
матологічної поліклініки». Бюджетні 
призначення вже встигли розподі-
лити — збільшуються асигнування 
на оплату праці обласній клінічній 
лікарні й обласному госпіталю. 

Але зі стоматполіклінікою ще 
не все вирішено. Для ефективного 
функціонування поліклініки облас-
ною радою в 2008 році передано на 
баланс і в користування приміщен-
ня, що на проспекті Відродження, 
51. Головний лікар Ігор Дворко роз-

повів, що на ремонтні роботи з об-
ласного бюджету було виділено та 
використано 1,165 мільйона гривень. 
Крім того, роботи виконувалися за 
гроші, зароблені госпрозрахунко-
вим відділенням, — 85 тисяч гри-
вень. Ще майже 200 тисяч, які пішли 
на ремонт, за словами головлікаря, 
зібрані власними силами колективу.

Готовність приміщення на сьо-
годні — 95%. Згідно з рішенням 
Волиньради, поліклініка з 1 червня 
перетворюється на комунальне під-
приємство і, відповідно, переходить 
на самофінансування. Тому трудо-
вий колектив просить у волинських 
обранців дати дозвіл викупити при-
міщення з правом його подальшої 
приватизації. 

Ігор Дворко каже, що у своїй ро-
боті поліклініка хоче зробити ставку 
на дитячу стоматологію, оскільки на 
Волині вона розвинена дуже слабо. 

«Своє слово тут повинні сказати 
фахівці. Я надіюсь на нашу комісію 
з питань охорони здоров’я», — під-
сумував зустріч голова Волинської 
обласної ради Володимир Войтович.

Ольга ЮЗЕПЧУК

Збирання смородини повністю автоматизоване

Працівники обласної стоматполіклініки хочуть 
викупити її приміщення

Куплю дерев’яний будинок під розбір не старший 50 років. 

Телефон (067) 3617-000

ОГОЛОШЕННЯ 


