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На програму «Доступне житло» 
у 2011 році, згідно з інформаці-

єю ub.ua, мають виділити 238 міль-
йонів гривень. Із них 204 мільйони 
отримає Київ, 10 та 6,9 мільйона — 
Донецьк і Дніпропетровськ відпо-
відно, ще п’ять мільйонів — Хар-
ків, пишуть «Волинські новини». 
Зовсім не планується виділення 
коштів на будівництво доступного 
житла в таких областях, як Волин-
ська, Житомирська, Закарпатська, 
Львівська, Миколаївська, Терно-
пільська, Чернігівська.

Заступник начальника голов-
ного управління містобудування, 
архітектури та ЖКГ області Яким 
Сеник каже, що гроші дійсно на 
область поки що не передбачені.

«Вони мотивували тим, що 
Волинь не подала матеріали. Була 
розмова з департаментом житло-
вого будівництва, житлових про-
грам, і на черговому засіданні між-
відомчої комісії, яка має відбутись 
у вересні, це питання буде розгля-
датись. Обіцяли, що наша область 

таки буде включена до проекту», 
— розповів Сеник.

Загалом на Волинську область 
минулого року за програмою «До-
ступне житло» було виділено три 
мільйони гривень. Місцеві буді-
вельники зізнаються, що охочі ку-
пити квартиру за допомогою дер-
жавних доплат є.

ІНФОРМУЄ СТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ 

Із чотирьох цукрових заводів 
до сезону переробки буряка 
«задовільно» готовий лише один

Цукрові заводи Волині роз-
почали роботи з визна-

чення місць розташування пе-
риферійних бурякопунктів і 
забезпечення їх необхідною ви-
мірювальною, навантажувально-
розвантажувальною технікою, ін-
шими засобами, згідно з вимогами 
чинних нормативних актів. 

Із чотирьох діючих цукрових 
заводів задовільною визнана під-

готовка до сезону переробки уро-
жаю підприємства ПАТ «Гнідав-
ський цукровий завод».

Після початку сезону збору 
цукрового буряка у четвертому 
кварталі 2011 року працівниками 
відділу державного метрологічно-
го нагляду планується провести 
перевірки атестованих вимірю-
вальних лабораторій усіх цукро-
вих підприємств області.

Одним із підприємств, яке залучило 
найбільше іноземних інвестицій в 
економіку Ковельського району, 
є ТзОВ «Укрдорс», яке функціонує 
у селищі Люблинець. Білорус Ігор 
Турцевич веде бізнес в Україні вже 
шість років. У грудні 2009-го разом 
з партнерами викупили корпо-
ративні права на одне з дерево-
обробних підприємств Ковельщи-
ни та заснували на його базі ТзОВ 
«Укрдорс», яке спеціалізується на 
виробництві міжкімнатних две-
рей під торговою маркою «Двері 
Білорусі». Про те, чим привабила 
Волинь білоруських бізнесменів, 
а також про те, як розвивається 
тепер підприємство, дізнавалися 
«Відомості». 

Про «Укрдорс» дуже хороші від-
гуки у місцевої влади. Як розповів 
перший заступник голови райдер-
жадміністрації Борис Андріюк, ке-
рівництво підприємства інвестує у 
вітчизняний бізнес, вчасно сплачує 
податки. За півроку вони сплатили 
платежів до бюджету та позабю-
джетних фондів на суму понад 700 
тисяч гривень. Підприємство забез-
печує підтримку соціального роз-
витку селища Люблинець, зокрема, 
надає фінансову допомогу місцевій 
футбольній команді, а головне — тут 
створюють робочі місця та вчасно 
виплачують зарплату. Сьогодні тут 
трудиться 130 працівників, а серед-
ня зарплата — 1400-1600 грн.

— Просимо місцеву владу ви-
ділити нам трохи землі для розши-
рення виробництва, — розповідає 
виконавчий директор Ростислав 
Сиротюк, розпочинаючи екскур-
сію по підприємству. — На сьогодні 
продукцію реалізовуємо у Білорусі, 
Росії, Молдові та по Україні. Хочемо 
виходити на європейський ринок, 

однак необхідно модернізувати об-
ладнання. А то маємо парадокси — 
Європа у нас закуповує сировину, а 
потім нам же продає готові вироби. 
Тому ми повинні стати конкуренто-
спроможними. На сьогодні за місяць 
переробляємо від 300 до 400 кубів 
деревини та виготовляємо до трьох 
тисяч міжкімнатних дверей євро-
пейської якості.

Двері, виготовлені тут, й на-
справді є добротними, міцними, ще 
й за дизайном привабливі. Директор 
провів у цехи та розповів про техно-
логію виготовлення продукції.

— У нас є свої лісопильний 
комплекс, сушильні камери, нещо-
давно добудували ще одну камеру, 
— каже Ростислав Сиротюк. — На-
лагоджено лінії з переробки вже 
готової висушеної сировини, є свій 
пакувальний цех.

На підприємстві працюють за 
новітніми технологіями та викорис-
товують верстати з програмним за-
безпеченням, які купували в Італії, 
Румунії.

Поки тривала екскурсія підпри-
ємством, під’їхав співзасновник то-
вариства й співзасновник ПП «Двері 
Білорусі» Ігор Турцевич. Правду ка-
жучи, його зовнішній вигляд приєм-
но здивував: він прибув на підпри-
ємство на великому байкерському 
мотоциклі й у відповідному одязі. 
Пояснив, що тільки-но повернувся 
з Познані, де був зліт байкерів. Як 
виявилося, це його хобі, якому від-
дає сорок процентів свого часу, інші 
шістдесят — роботі.

Бізнесмен зізнався, що дуже 
комфортно почувається в Україні: 
тут сприятливий клімат для бізнесу, 
і він постійно відчуває підтримку 
місцевої влади. У Білорусі, за його 
словами, також можна займатися 
бізнесом, але тільки до певної межі.

— Плануємо експорт на Євро-
пу, тому й виникла ідея будівництва 

підприємства саме у Західній Украї-
ні — поблизу Євросоюзу, — розпо-
відає Ігор Євгенович. — На сьогодні 
настільки великий попит на нашу 
продукцію у Східній Європі, а це 
Росія, Білорусь, Україна, де у нас є 
свої представництва, своя розвину-
та дилерська мережа, що на Європу 
поки не вистачає продукції, а щоб 
її експортувати, необхідна невелика 
реорганізація виробництва. Проте 
починали ми з організації торгово-
го дому «Двері Білорусі». Маємо 88 
магазинів по всій Україні, бо коли 
ти знаєш, куди збувати свою про-
дукцію, тоді можна розвивати ви-
робництво.

На запитання, чи є у планах під-
вищувати розмір заробітної плати 
на підприємстві, пан Турцевич від-
повів, що все залежатиме від рівня 
мінімальної по Україні. Тобто, роби-
мо висновок: поки що про це рано 
говорити. Хоча керівник запевнив, 
що дбає про працівників: до дня на-
родження та свят видає премії, об-
лаштовано кімнату для гри у теніс, 
є роздягальні, душові кімнати, одне 
слово, створено належні умови пра-
ці. У планах — відкриття спортзалу, 
їдальні.

Ще однією з причин, чому біло-
руський бізнесмен вирішив розви-
вати виробництво у нас, є належна 
сировинна база. Хоча скоро, за його 
словами, це може стати проблемою. 
Ігор Євгенович переконаний, що на 
державному рівні потрібно забо-
ронити вивіз сировини за кордон. 
Адже у Білорусі, приміром, можна 
експортувати тільки готові вироби з 
дерева. У нас же задешево вивозять 
ліс за кордон, а потім він у кілька ра-
зів дорожче, вже у вигляді виробів, 
повертається назад.

За даними Держмитслужби, що-
року з України вивозять лісу на 272 
мільйони доларів.

Людмила ШИШКО 
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Події

ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ 

Луцьку школу №3 руйнують постійні підтоплення

Про це під час засідання викон-
кому міської ради розповів ди-

ректор навчального закладу Віктор 
Савчук. За його словами, весняні 
підтоплення провокують виникнен-
ня тріщин у приміщенні школи.

— Школа побудована на болоті. 
А плавуни не дозволяють, аби при-
міщення знаходилось у безпечному 
стані. Коли настає весна, у нас по-
вний підвал води, йдуть тріщини 
по школі, навколо будівлі просідає 
асфальт, — ділиться проблемою ди-
ректор освітнього закладу.

За словами пана Савчука, різно-
манітні комісії працювали над про-
блемою третьої школи ще за часів 
Антона Кривицького. Та коли спра-
ва доходила до виділення коштів, 
усе припинялося. Питання безпеки 

навчального процесу турбує як ди-
ректора, так і батьків. Тому він по-
просив, аби школу знову оглянули 
спеціалісти й зробили висновок. 
Міський голова погодився дати від-
повідне доручення експертам, його 
підтримали члени виконкому.

Страждає від надміру води й 
правознавчий ліцей із посиленою 
фізичною підготовкою. Директор 
навчального закладу повідав, що у 
них підтоплюється санвузол, який 
знаходиться у підвальному примі-
щенні. 

— Його постійно затоплюють 
каналізаційні води, які набирають-
ся по вулиці Дубнівській. Щомісяця 
викликаємо аварійні служби, а іноді 
й двічі на місяць, — ділиться чіль-
ник закладу.

У зв’язку з цим директор заува-
жив, що необхідно збудувати вби-
ральню в іншому місці. З пропозиці-
єю члени виконкому погодились, але 
не зазначили, коли це станеться.

Під час засідання виконавчо-
го комітету акцентували увагу на 
необхідності заміни вікон і ремонту 
дахів, переобладнання харчоблоків, 
освітлення пришкільних територій, 
організації харчування для дітей-
сиріт, відмови від навчання в другу 
зміну. 

Освітяни стурбовані й тим, що 
на харчування школярів у Луцьку 
виділяється лише дві з половиною 
гривні, а це найменше в Україні. На-
томість перший заступник міського 
голови Святослав Кравчук резону-
вав, що зараз це не найважливіше 

питання.
— Шановні колеги, ви всі пови-

нні зрозуміти: або ми вирішуємо пи-
тання, які стосуються нормального 
навчального процесу, — стосовно 
тепла, заміни труб водовідведення, 
ремонту дахів, або говоримо про те, 
що треба робити фасади, збільшу-
вати суми на харчування і так далі, 
— висловився Кравчук. — Сьогод-
ні в першу чергу ми повинні відре-
монтувати дахи, бо якщо цього не 
зробити, то всі моменти, пов’язані 
з залученням батьківських коштів, 
не дадуть ефективного результату. Є 
ще дев’ять садочків, які не мають ма-
теріальної бази - електроплит, холо-
дильників, водо-, теплозабезпечен-
ня. На ці речі необхідно як мінімум 
800 тисяч гривень. Ці гроші треба 

десь шукати. Тож говорити про те, 
що підніматимемо суму на харчу-
вання, просто недоцільно.

Ольга УРИНА

ЗГОРТАЄМО ВИРОБНИЦТВО ВЛАСНОГО? 

«Укрсоцбанк» змінює назву 
З 1 вересня «Укрсоцбанк», чотири роки тому купле-
ний італійською Unicredit Group, працюватиме лише 
під брендом «Unicredit Bank». При цьому юридична 
назва установи залишиться колишньою — «Укрсоц-
банк». Таким чином, під одним брендом на ринку 
будуть функціонувати дві юридичні особи — ПАТ 
«Укрсоцбанк» (посідає шосте місце за активами) та 
ПАТ «Унікредит Банк» (25-е місце). Реквізити, тарифи 
та умови договорів із клієнтами залишаються 
колишніми.

«Нафтогаз України» назвав 
оптимальну ціну на газ
НАК «Нафтогаз України» вважає прийнятною для 
країни ціну імпортного газу в обсязі близько 230 
доларів за тисячу кубометрів. Про це в ефірі «5 
каналу» заявив голова правління НАК «Нафтогаз 
України» Євген Бакулiн. Ціна імпортованого 
російського природного газу в першому кварталі 
2011 року зросла до 264 доларів за тисячу кубометрів 
порівняно з 252 доларами у четвертому кварталі 2010 
року.

12
стільки мільярдів гривень пере-
рахувала до бюджету Державна 
митна служба, перевиконавши 
таким чином бюджетні завдання, 
встановлені Мінфіном на серпень, 
повідомили у Держмитслужбі.

Українці їстимуть вершкове масло 
з Нової Зеландії 

Міністерство агрополітики та 
продовольства розглядає пи-

тання щодо завезення дешевого 
вершкового масла з Нової Зеландії. 
Про це заявив заступник дирек-
тора департаменту економічного 
розвитку й аграрного ринку Ана-
толій Розгон. 

«Наш міністр презентуватиме 
на засіданні уряду проект постано-
ви про закупівлю певних обсягів 
масла вершкового до продоволь-
чого резерву Аграрного фонду для 
того, щоб у майбутньому, в разі 
виникнення якихось критичних 
ситуацій, була змога здійснювати 
інтервенції і стабілізувати ціни», 
— сказав він.

Розгон повідомив, що проведе-

ні певні консультації з вітчизняни-
ми виробниками, і вони поки що 
оцінюють ситуацію як стабільну. 
Однак, за його словами, Мінагро-
політики запевняє, що за потреби 
уряд готовий завезти додаткові 
обсяги дешевого масла. 

«2 вересня Аграрний фонд 
провів тендер із закупівлі масла. 
Оптова ціна — в межах 57-58 ти-
сяч гривень за тонну. Імпортери 
сьогодні пропонують масло з Но-
вої Зеландії по 53 гривні з жирніс-
тю 82%. У перерахунку на базову 
жирність (72%) вартість цього 
масла може скласти у межах 43 ти-
сяч гривень за тонну», — зазначив 
експерт із Міністерства агрополі-
тики і продовольства.

Білоруським бізнесменам вигідно розвивати 
деревообробне виробництво на Волині

ЗАБРАКЛО ФІНАНСІВ 

На «Доступне житло» грошей 
немає

Ігор Турцевич

У цеху підприємства «Укрдорс»


