
6

Чиновники Волині взялися особис-
то відвідувати райони, які покращи-
ли показники агропромислового 
виробництва, а головне — створи-
ли робочі місця на селі. Минулого 
разу делегація побувала у Мане-
вицькому районі, де діють солідний 
перспективний свинокомплекс 
«Агроситниця» та фермерське 
господарство «Баффало». Днями 
посадовці відвідали підприємства, 
які виготовляють і ремонтують 
сільськогосподарську техніку в 
Ківерцівському районі, — «Захід-
Агросервіс Плюс» та Оликівське 
ремонтно-транспортне підпри-
ємство. Поїздка виявилася продук-
тивною: голови районів і сільських 
рад чи не вперше почули, що на 
Волині виробляють малогабаритну 
сільськогосподарську техніку й 
інвентар. Як кипить робота на під-
приємствах, бачили «Відомості».

Заступник голови ОДА Віталій 
Карпюк каже, що в Ківерцівському 
районі найкраще створюється інвес-
тиційний клімат. 

— У селі Пальче ось уже чотири 
роки діє завод із металообробки. Це 
корисно знати власникам особистих 
селянських господарств. Техніка в 
асортименті: від оприскувача до ко-
палок і саджалок. А головне — усе це 
виробляється волинським підпри-
ємством для волинян, — наголосив 
Віталій Володимирович.

Ідеться про підприємство «Захід-
Агросервіс Плюс», власником якого 
є депутат обласної ради Ігор Лех. 

— Підприємство надає послуги 
з металообробки, займається ви-
робництвом запасних частин для 
імпортної сільгосптехніки. Метало-
обробка потрібна різним галузям, 
тож ми співпрацюємо з різними 
організаціями. Серед наших за-
мовників завод «СКФ-Україна», 
«Модерн-Експо», які нічого спільно-
го з сільським напрямком не мають, 
але є основними нашими клієнтами. 
Чому виникла ідея створити завод 
такого напрямку? Бо потрібно ви-
готовляти запчастини до імпортної 

техніки. У нас в Україні є хороші 
спеціалісти, які можуть зробити не 
гірші запчастини за європейськими 
зразками, а подекуди навіть кращі, 
— розповів пан Лех.

Під часу нашого візиту то-
карі та фрезерувальники «Захід-
Агросервісу» виготовляли запчас-
тини до німецького комбайна, який 
зняли з виробництва ще у 1994-му. 
Аграрії вимушені шукати та замов-
ляти за кордоном потрібні деталі. 
Ігор Лех повідав, що фірм, які б ви-
готовляли такі запчастини, немає, а 
в селі Пальче їх роблять, бо техніки 
такої по цілій Україні вдосталь. 

— За сприяння влади немає пе-
репон для господарювання. Метало-
обробна галузь, принаймні на Воли-
ні, розвивається. В цьому році ми 
вже думаємо над тим, аби працівни-
ків, яких у нас 50, задіяти в три ро-
бочі зміни. Замовлення починають 
надходити, агросектор розвиваєть-
ся, тому в цій галузі роботи достат-
ньо. Велику увагу приділяємо якості 
продукції. Бо нікому не потрібна де-
таль, яка б служила два-три дні. Зро-
зуміло, якість досягається завдяки 
кваліфікованим працівникам. Крім 
того, на заводі можуть виготовити 
будь-яку деталь до автомобілів, — 
ділиться секретом успішного веден-
ня бізнесу Ігор Лех.

Оликівське РПТ зустріло делега-
цію чиновників виставкою техніки. 

Серед представлених зразків — кар-
топлесаджалки, копалки, ґрунтоф-
рези, дискові борони, культиватори. 
Продукція сертифікована, однак 
деяка техніка проходить випробу-
вання.

— Поки дискові борони та ґрун-
тофрези проходять випробування, 
— розповів керівник Оликівського 
РТП Володимир Дейна. — Ми ви-
являємо недоліки, які потім будуть 
ліквідовуватися, а продукція піде 
на серійне виробництво. Основне 
завдання — забезпечити звичайно-
го фермера сільськогосподарською 
технікою. Аграрний сектор Волині 
— великий. Значний акцент робить-
ся на картоплярстві. Йде виробни-
цтво техніки, сертифікованої інсти-
тутом Погорілого: картоплекопалок, 
саджалок. Реалізація техніки відбу-
вається не лише на території Волині, 
а й у інших регіонах. Орієнтовні по-
тужності підприємства — сто саджа-
лок, сто копалок. Це місячна потреба 
ринку, яку ми можемо забезпечити. 
Підприємство є складовою техноло-
гічного процесу, завершальний етап 
якого — на РТП Гіркої Полонки, де 
здійснюють фарбування, складання 
та дрібну реалізацію техніки.

Оликівське підприємство надає 
всі види токарних, фрезерних і шлі-
фувальних послуг. До слова, дирек-
тор підприємства наголосив, що по-
требує токарів й електрозварників.

Губернатор Волині Борис Клім-
чук, оглянувши підприємства, ви-
словив своє задоволення їх діяльніс-
тю, мовляв, обидва заводи успішно 
«вмонтовуються» в агробізнес.

— Аграрні ринки сьогодні підні-
маються у світі. Це додатковий шанс 
для десятків, а то й тисяч людей на 
Волині заробити копійку, покласти 
її в сім’ю, в сімейний бюджет і жити 
достойніше. Ринки ростуть і будуть 
рости. Прогноз на наступний рік: 
хто на ці ринки зайде з якісною про-
дукцією, той буде у виграші. Ось із 
цієї позиції робляться всі наші рухи. 
Ми лише державні менеджери. Ми 
не робимо власний бізнес. Хто хоче 
його робити — йде з державної вла-
ди. Мене бісить і тривожить те, як 
у районах гальмуються процеси, на 
рівному місці створюються пробле-
ми. Ділять на своїх і чужих. То я вам 
кажу: свій той, хто приходить, при-
носить гроші та робить прозорий 
бізнес. Той — свій. Усе решта — емо-
ції, — наголосив Борис Петрович.

Крім того, на Волині активно діє 
підприємство «Волиньагролізинг». 
Його чільник Григорій Люлька каже, 
що волинські господарі в основному 
потребують техніки не надто потуж-
ної: малогабаритних тракторів по-
тужністю до дев’яти тонн у області 
потрібно орієнтовно вісім тисяч. За 
останні три роки індивідуальні сіль-
госпвиробники купили 1600 тракто-
рів. «Волиньагролізинг», за словами 
Люльки, реалізовує десять моделей 
тракторів потужністю від 12 до 46 
кінських сил.

Ірина КОСТЮК

Відомості.UA

№ 36 (571)

1 - 7 вересня 2011 року

http://vidomosti-ua.com/

Події
ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ 

На Волині триває підготовка 
до осінньо-зимового періоду. 

Робота ведеться планово і щодня. 
Форс-мажорів не виникало, роз-
повів голова Волинської облдер-
жадміністрації Борис Клімчук на 
апаратній нараді.

— Бюджетні установи готові 
на 99,8%. Населення розрахува-
лося на 115%, — повідомив він. 
— Наразі триває процес встанов-
лення лічильників обліку теплової 
енергії в котельнях. Потреба по 
області — 125 приладів. За остан-
ній місяць уже встановили 107. У 
Нововолинську, Ківерцях, Камені-
Каширському, Рожищі, Турійську 
житлово-комунальні підприєм-
ства оснащені на 100%. 

Питання лічильників не ви-
падково стоїть на контролі у 
влади. Адже як запевнив під час 
селекторної наради перший віце-

прем’єр України Андрій Клюєв, 
опалювальний сезон розпочнеть-
ся лише тоді, коли підприємства 
теплоенергетики будуть забезпе-
чені лічильниками обліку теплової 
енергії. Складна ситуація щодо 
цього у Луцьку. Місту потрібно на 
це більше 4 млн. гривень. Міський 
голова Микола Романюк запевнив, 
що до 1 жовтня впораються.

— Нам потрібно 58 лічильни-
ків. Це більше чотирьох мільйонів 
гривень. 10 лічильників уже вста-
новлюються. Застосовуємо форми: 
де беремо в оренду, де у лізинг. 
Тому що для підприємства «Луць-
ктепло» — це величезна сума. Крім 
того, кошти потрібно витрачати 
для підготовки мережі до опалю-
вального сезону. Є ще й поточні 
витрати, аварійні роботи. Але до 1 
жовтня лічильники поставимо.  

Ярина КИСЕЛЬОВА

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

У вересні школи отримають 
чотири автобуси

До кінця 2011 року всі сільські 
учні Волині, які живуть да-

леко від школи, будуть їздити до 
навчальних закладів на автобусах. 
Пообіцяв заступник начальника 
управління освіти і науки Волин-
ської облдержадміністрації Юліан 
Таранчук. Підтвердив її і голова 
ОДА Борис Клімчук. «У вересні 
отримаємо чотири шкільні авто-
буси», — сказав він.

— У 2010-2011 навчальному 
році організованого підвезення 

потребувало 9340 учнів, підвози-
лося — 9317, що становить 99,8%. 
Цьогоріч перед нами стоїть за-
вдання забезпечити довезення усіх 
дітей, — додав Таранчук. 

Також він повідомив, що, від-
повідно до регіональної програми 
«Шкільний автобус», із 2003-го по 
2010-й роки придбали 111 автобу-
сів, із них 30 — за кошти держав-
ного, 77 — місцевого бюджетів, 
чотири — з інших джерел фінан-
сування.

ПОСТАНОВА 

За екологічно чисте молоко знову платитимуть дотацію

Мінагрополітики підготувало 
проект постанови Кабінету 

Міністрів «Про внесення змін до 
розмірів бюджетної тваринницької 
дотації на 2011 рік», яким передба-
чено надання виробникам дотацій 
за екологічно чисте молоко, продане 
підприємствам для виготовлення 
продуктів дитячого харчування.

Дотація становитиме 750 гри-
вень за тонну. Про це повідомив 
міністр аграрної політики та продо-
вольства Микола Присяжнюк.

— Ми врахували численні звер-
нення регіонів стосовно відновлен-
ня бюджетної дотації за екологічно 
чисте молоко власного виробництва 
і підготували відповідну постанову. 
Таке рішення стимулюватиме сіль-

ськогосподарських товаровироб-
ників до виробництва екологічно 
чистого молока, сприятиме забез-
печенню виробників продуктів ди-
тячого харчування сировиною та 
наповненню вітчизняного ринку ви-
сокоякісними дитячими продуктами 
в достатніх обсягах, — сказав він.

За словами міністра, відмова від 
виплати дотації минулого року при-
звела до вкрай скрутного фінансово-
го становища виробників. 

— Витрати на виробництво 
молока, що використовується для 
виготовлення продуктів дитячого 
та дієтичного харчування, значно 
вищі, адже воно ґрунтується на ор-
ганічному землеробстві. Тому наша 
принципова позиція — підтримува-

ти таких виробників, — підкреслив 
голова Мінагрополітики.

Проект постанови схвалений 
урядом і після доопрацювання буде 
зареєстрований та введений у дію.

СІЛЬСЬКЕ ЩАСТЯ 

Мукошинські діти в закладі освіти 
почуваються, як у раю

1 вересня новій школі у селі Му-
кошин Любешівського райо-

ну виповниться один рік. А діти, 
двадцятеро педагогів та й усе село 
досі не можуть нею натішитися.

— Камінь під будівництво за-
клали 19 липня 2008 року, а вже 
1 вересня 2010-го здали, — роз-
повідає директор Надія Колтуно-
вич. — Навчається 70 дітей, але 
загалом школа розрахована на сто 
учнівських місць. Середня напо-
внюваність класів — вісім учнів. 
У сусідніх селах — Гірках і Ветлах 
— є середні школи, наші діти доїж-
джають туди шкільним автобусом. 
Народжуваність у селі збільшуєть-
ся. Так, у цьому році набираємо 
десять першачків. 

Хоч звели школу фактично 
за півтора року, та добротно, на-
дійно. В експлуатацію здано вісім 
класних кімнат, їдальню і спортив-
ний зал.

— Школа побудована з блоків, 
обкладена цеглою, між ними — шар 
пінопласту, а зверху — скловата, 
що забезпечує добру теплоізоля-

цію, — пояснює Надія Михайлів-
на. — Опалюється твердим пали-
вом. Спонсор будівництва закладу 
народний депутат Адам Мартинюк 
подарував економні котли «Каль-
віс». У старій школі діти постійно 
мерзли. А цю зиму, можна сказати, 
ми раювали. 

У приміщенні старої школи, за 
словами директора, облаштували 
пункт прийому громадян при-
кордонники. Крім того, колишні 
класи планується переробити під 
гуртожиток для вчителів. У одно-
му з приміщень, де зараз триває 
ремонт, мають бути майстерня для 
трудового навчання та народо-
знавчий кабінет. 

До речі, у Мукошині нова не 
тільки школа, а й Народний дім, у 
якому розміщені ФАП, бібліотека, 
актова зала, клуб. Здали цей про-
ект у 2008 році. Фізкабінет ФАПу 
має інгалятор, УВЧ і електрофо-
рез. Актова зала простора, бібліо-
тека може похвалитися чималим 
зібранням періодичної преси. 

Ольга ЮЗЕПЧУК
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стільки гривень становить 
середній розмір штрафу, який 
накладається на підприємства, 
що не виплачують своїм праців-
никам зарплату. П’ята частина 
підприємств-порушників обмеж-
ується громадським осудом.

Літо-2011 було аномально 
мокрим 
Начальник Українського гідрометеоцентру Микола 
Кульбіда повідомив, що цього року літо виявилось ано-
мальним за кількістю опадів. «Літо 2011 року видалося 
неординарним. Якщо раніше літні періоди характери-
зувались аномально високою температурою, то цього 
року аномальною виявилася кількість опадів», — цитує 
пана Миколу «Сегодня». Кульбіда підкреслив, що кіль-
кість опадів у більшості регіонів, крім Сходу й Півдня, 
перевищила чотиримісячну норму.

Третина українців пишаються 
своєю мовою
Результати соцдослідження, проведеного Центром Ра-
зумкова, свідчать, що 31,8% українців пишаються рідною 
мовою. Результати дослідження оприлюднив керівник 
соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко. 
Водночас він повідомив, що більша половина опитаних 
(56,6%) вважає, що кожен громадянин України, неза-
лежно від національності, повинен володіти українською 
мовою. За його словами, не згодні з таким твердженням 
38,2% опитаних, а 5,2% вагаються з відповіддю.

Аграрії вимушені шукати 
та замовляти за кордоном 
потрібні деталі... Фірм, які 
б виготовляли такі за-
пчастини, немає, а в селі 
Пальче їх роблять, бо тех-
ніки такої по цілій Україні 
вдосталь.

Комунальні котельні оснащують 
лічильниками обліку тепла

У Ківерцях виготовляють запчастини 
до європейських тракторів

ВІТАННЯ 

Газета «Відомості.ua» вітає із професійним святом – 
Днем нотаріату – приватного нотаріуса Луцького міського 

нотаріального округу 

Тетяну Олексіївну АРИВАНЮК 
та її дружний колектив

Нотаріус є захисником прав людини, оскільки надає незалежну й 
неупереджену юридичну допомогу на засадах рівності, законнос-

ті і справедливості. 
Саме завдяки праці нотаріусів кожен громадянин має змогу 

отримати кваліфіковану допомогу та якісні послуги, відчути 
підтримку, адже нотаріус – не простий постачальник правової 

інформації, а й гарант її законності і достовірності.
Щастя Вам, здоров’я та родинного добробуту.


