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Неврожай — погано, врожай — 
теж не солодко. Цю істину ще 
раз може підтвердити історія з 
цьогорічним врожаєм картоплі. Ще 
всі пам’ятають, як стрімко зростали 
ціни на бульбу восени минулого 
року. Вона вартувала до чотирьох 
гривень за кілограм. Цьогоріч ситу-
ація протилежна: вартість картоплі 
стрімко падає — її купують уже по 
80 копійок. Що робити волинянам, 
які розраховували заробити на 
бараболі, з’ясовували «Відомості».

Цього року на Волині планують 
зібрати більше мільйона тонн кар-
топлі, — хвалиться з екрану телеві-
зора заступник голови ОДА Віталій 
Карпюк, який курує аграрну галузь. 
Селяни ж такому врожаю не раді: 
продати його вони не можуть — 
оптовики купують кілограм бульби 
за 80 копійок. На ринках Луцька ба-
раболю вроздріб можна купити по 
дві гривні, а оптом — по півтори з 
доставкою додому. Аграрії ж плану-
вали збути хоча б за дві гривні. 

— Якщо ситуація не зміниться, 
то наступного року відчуватимемо 

дефіцит картоплі, бо люди не будуть 
садити, — переконаний голова Асо-
ціації овочівників Волині, фермер 
із Рожищенського району Руслан 
Хомич. — Щодо ціни, то мінімальна 
має становити 1,2 гривні за кілограм. 
Дешевше й продавати не варто. 

У картопляній столиці Волині — 
селі Седлищі Любешівського району   
—  цими днями незвичне затишшя: 
машин, які б оптом скуповували 
бульбу, практично немає.

— У нас у селі картоплю цього 
року купують по 1 гривні 10 копі-
йок за кілограм, — повідомила «Ві-
домостям» секретар сільської ради 
Світлана Струк. — Це дуже дешево. 
Покупці заїжджають рідко. Якщо ж 
своїм транспортом везти на Південь 
і Схід України, то оптом можна зда-
ти по 1,8-2 гривні за кіло. На ринках 
же тамтешніх міст бульба продаєть-
ся по 2 гривні 30 копійок. Наші люди 
поки не поспішають збувати карто-
плю. Сподіваються, що її ціна буде 
вищою. 

Влада, устами заступника голо-
ви ОДА Віталія Карпюка, рекомен-
дує сільгоспвиробникам продавати 

картоплю в комунальні заклади, а 
також «зберігати її в овочесховищах 
і продавати згодом за вигіднішими 
цінами». От тільки в яких саме ово-
чесховищах? На Волині їх на паль-
цях можна перелічити. І не тільки на 
Волині. 

Теза щодо вигоди від продажу 
картоплі у комунальні заклади теж 
сумнівна. 

На сайті управління освіти Луць-
кої міської ради з’явився вельми ці-
кавий документ №2140/16-13 від 15 
вересня цього року. В ньому йдеть-
ся про те, що для забезпечення до-
шкільних закладів міста картоплею 
проведено тендер. За його результа-
тами закуплено 211 тонн бульби за 
ціною 2 гривні 42 копійки за кіло-
грам у фізичної особи — підприємця 
Коваленка. Загальна вартість угоди 
— понад 510 тисяч гривень. 

«Відомості» зацікавила луцька 
адреса переможця торгів. Чоловік на 
іншому кінці дроту повідомив, що це 
приватний телефон, одночас сказав, 
що він є тією особою, яка виграла 
торги, але коментарів не дає. Сам він 
не фермер, у нього друзі фермери. І 
всі питання до фірми. Цікаво якої, 
коли зазначена в документі фізична 
особа (редакція).

— У аграріїв добірну картоплю 
оптом найдорожче купують по 1 
гривні 18 копійок за кілограм, — 
обурився Руслан Хомич, дізнавшись 
про результати торгів у Луцьку. — У 
нашу асоціацію входять 800 ферме-
рів. І ми ладні постачати картоплю у 
бюджетні установи за півтори гривні 
з доставкою. Ще й капусти зверху по 
60 копійок додамо. Ціни у 2,4 гривні 
цього року немає!!!

Отже, виникає запитання: у кого 
закупили бульбу за державні гроші в 
луцькі дитсадки? Вочевидь, у посе-
редника, який на кожному кілогра-
мі «накручує» 1 гривню 24 копійки. 
Ця ціна перевищує ту, за яку нині 
продають картоплю її виробники 
— селяни. Тож, як бачимо, місцеві 
чиновники знову в тісній співпраці з 
посередником, а не виробником. 

А що ж робити людям, які вкла-
ли у бульбу немалі гроші, а тепер 

навіть не можуть продати її за собі-
вартістю? 

— Незважаючи на те, що Укра-
їна цього року має рекордний уро-
жай картоплі, ціна на неї утриму-
ватиметься тільки восени, а пізніше 
ростиме — через відсутність нор-
мальних сховищ для зберігання, — 
вважає президент Українського клу-
бу аграрного бізнесу Алекс Ліссітса.

Те, що ціна на овоч номер один 

взимку та навесні зросте, кажуть і 
волинські фермери. Позаяк особли-
вістю цього року є не лише добрий 
врожай, а й незвичайно високий 
вміст вологи у бульбі. Тому деякі 
сорти не пролежать і місяця — кар-
топля почне гнити. Тому головне 
сьогодні для селян — зберегти виро-
щену продукцію до весни. Правда, 
де?
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Події

ОФІЦІЙНО  

Волинь отримає 
68 мільйонів на 
розбудову

Міністерство фінансів на 2012 
рік передбачило для Воли-

ні 68 мільйонів гривень на об’єкти 
соціально-економічного розвитку. 
Про це повідомив очільник області 
Борис Клімчук. 

— Ми з трепетом чекаємо голо-
сування по бюджету, головні па-
раметри не зміняться, вони відомі. 
Проект бюджету, який подали до 
Верховної Ради, розіслали по об-
ластях 15 вересня. Продовжуються 
лобістські зусилля наших депутатів, 
які репрезентують область у Киє-
ві. Вони здебільшого стосуються 
цифр соціально-економічного роз-
витку, будівництва та реконструкції 
об’єктів. Поки що Мінфін дає нам 
цифру — майже 68 мільйонів гри-
вень. Ми плануємо об’єкти, й гроші 
підуть на реконструкцію та продо-
вження фінансування початих робіт, 
— повідомив пан Клімчук. 

Ірина КОСТЮК

ОБОРУДКИ 

Армію скоротять 
на вісім тисяч 
Верховна Рада ухвалила закон про скорочення 
чисельності Збройних сил України на вісім тисяч. Го-
ловнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Григорій 
Педченко заявив, що рішення про скорочення армії 
— «це результат глибокого аналізу». За його слова-
ми, скорочення проходитиме «одночасно з підви-
щенням здатності військових реагувати на сучасні 
загрози». Голова Комітету ВР із питань національної 
безпеки й оборони Анатолій Гриценко вважає таке 
скорочення безвідповідальним.

Найдешевше купувати 
картоплю на Львівщині 
У Львівській області на сьогодні зафіксований най-
нижчий рівень гуртових цін на овочі борщового на-
бору та картоплю по Україні. Наприклад, на оптовому 
ринку «Шувар» бараболю можна купити не дорожче 
1,5 грн./кг, а нижній поріг ціни складає 1,2 грн./кг. При 
цьому виробники регіону продають картоплю ще на 
20-30 коп./кг дешевше. Натомість на оптових ринках 
у Луганську («Луганський ярмарок») і Сімферополі 
(«Привоз») ціни на овоч номер один не опускаються 
нижче як 2,5 грн./кг. 

30%

ОСОБИСТЕ 

на такому рівні у проекті державного 
бюджету на 2012 рік закладено зрос-
тання заробітної плати бюджетникам. 
Про це в ефірі «5 каналу» заявив 
перший заступник міністра фінансів 
Анатолій Мярковський.

ДЕ БЕРУТЬСЯ ГРОШІ? 

За польські яблука з держави 
хотіли «витрусити» 600 тис. грн. 

Посадовці приватного підпри-
ємства з Луцька свідомо зві-

тували до податкової інспекції про 
придбані у польських фірм яблу-
ка вартістю майже 23 мільйони 
гривень. Податкова звітність цієї 
фірми також свідчила про успішну 
реалізацію імпортованого товару 
та декларування до відшкодуван-
ня 572 тисяч гривень ПДВ, — по-
відомили в управлінні податкової 
міліції ДПА у Волинській області.  

Проте небездоганна репутація 
польських бізнес-партнерів спо-
нукала до припущень щодо ймо-

вірної нікчемності усіх укладених 
із українською стороною угод. І, 
як з’ясувалося згодом, небезпід-
ставно: польські підприємства не 
значились у державному судовому 
реєстрі суб’єктів господарської ді-
яльності Республіки Польща. Про 
це податківців поінформували їхні 
колеги з управління МВС України 
у Волинській області.

— В ході дослідчої перевірки, 
відповідно до постанови Луць-
кого міськрайонного суду Во-
линської області, було здійснено 
розкриття банківської таємниці. 
Відомості про рух коштів на роз-
рахунковому рахунку цього при-
ватного підприємства свідчили 
про відсутність виплат діловим 
партнерам-нерезидентам. А тому 
директора цієї фірми цілком 
справедливо підозрюють у спробі 
отримати з бюджету  майже 600 
тисяч гривень ПДВ незаконно, — 
розповів виконувач обов’язків на-
чальника УПМ ДПА у Волинській 
області Микола Петухов. 

Наразі за цим фактом спроби 
незаконно заволодіти бюджетни-
ми коштами триває слідство.

Клімчук свою пенсію переказує у 
благодійний фонд

У Луцьку втридорога закупили картоплю у дитячі садки

Найсуттєвіше бюджет країни 
наповнюють прості українці 

Найбільшу питому вагу в струк-
турі надходжень до бюджетів 

усіх рівнів має податок на доходи 
фізичних осіб. Про це розповів го-
лова ДПС України Віталій Захар-
ченко, повідомили в прес-службі 
Кабміну.

Збір цього податку складає 26% 
від усіх надходжень, що контролю-
ються податковою службою. Трохи 
менш прибутковими для бюджету 
є податок на прибуток (25%), по-
даток на додану вартість (16%) та 
акцизні збори (12%). Всі інші пла-
тежі разом не перевищують 21%.

На думку керівника податково-
го відомства, такі тенденції надалі 
поглиблюватимуться. «Ситуація, 
коли громадяни безпосередньо на-
повнюють скарбницю відрахуван-
нями зі своїх доходів, із погляду 

світової практики є природною та 
здоровою для будь-якої країни. В 
Україні також податковий тиск на 
суб’єкти підприємництва знижу-
ватиметься, а питома вага відраху-
вань із доходів мешканців зроста-
тиме», — вважає Захарченко.

Всього з початку року до зве-
деного бюджету України надійшло 
145,97 млрд. грн.

Повідомлення про результати торгів

Під час сесії обласної ради депу-
тати від фракції «За Україну!» 

поцікавились, яка пенсія у голови 
Волинської ОДА Бориса Клімчука.

Губернатор відповів, що ніяких 
офіційних запитів до обласного 
пенсійного фонду давати не по-
трібно, мовляв, він уже зараз пові-
домить про розмір своєї пенсії.

— Пенсія Клімчука становить 
10 тисяч 600 гривень. Я її не отри-
мую, а одразу перераховую до бла-
годійного фонду «Рідна Волинь», 
— пояснив голова адміністрації.

Нагадаємо, що засновником 
згаданого благодійного фонду є 
сам пан Клімчук.

Ірина КОСТЮК

ОГОЛОШЕННЯ 

Продається квартира (півбудинку) в центрі Локач. 
Три кімнати, велика кухня. Жила площа 60 кв.м. Подвір’я, прибудинкові 
будівлі. Газ підведений до будинку. Вода в будинку. Може бути під мага-
зин. Розглянеться варіант обміну на однокімнатну в Луцьку. 
Телефон: (050) 378-04-03, (050) 378-04-33.

Чиновники знову проігнорували інтереси виробника, віддаючи перевагу посереднику


