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Останнім часом серед лучан по-
ширюється інформація про 

те, що Луцький спиртогорілчаний 
комбінат змінив власника і що тут 
планують повністю змінити асорти-
мент.

За коментарем «Відомості» вирі-
шили звернутися безпосередньо на 
підприємство.

— Вся інформація — абсолютно 
неправдива, — сказав заступник ди-
ректора з виробничих питань Сергій 
Голоюх. — Наше підприємство було 
і залишається на 100% державним.  

На сьогодні у нас повністю працює 
спиртове виробництво. Горілчане 
призупинене у зв’язку  з реорганіза-
цією ДП «Укрспирт». Сподіваємося, 
що до кінця грудня воно запрацює. 
Більше того, плануємо до випуску 
два нових види продукції — «Золота 
нива Полісся» та «Віва Нова». 

Всього ж підприємство випускає 
більше 60 видів продукції і є одним 
із найбільших платників податків на 
Волині — до бюджетів усіх рівнів в рік 
сплачуємо до 60 мільйонів гривень. 

Наталка СЛЮСАР

Відомості.UA

№ 50 (585)

8 - 14 грудня 2011 року

http://vidomosti-ua.com/

Події
ОФІЦІЙНО 

ДОМОВИЛИСЬ 

Допомогу на дітей не відміняють

Супермаркети зобов’язались 
не піднімати ціни на харчі

Законопроект, який обмежував 
права сімей з дітьми на отри-

мання матеріальної допомоги, уряд 
відкликав із Верховної Ради. Про 
це заявив перший віце-прем’єр-
міністр — міністр економічного 
розвитку і торгівлі України Андрій 
Клюєв. «Ми не дозволимо вводити 
ніяких додаткових довідок або об-
межень. Навпаки, ми зобов’язані 
збільшувати допомогу і макси-
мально спрощувати всі процеду-
ри. Держава повинна стимулювати 
підвищення народжуваності. Мо-
лоді матері мають відчувати тур-
боту і підтримку», — заявив Ан-
дрій Клюєв.

Як повідомлялося, законопро-
ект №9516 «Про внесення змін до 
закону «Про державну допомогу 
сім’ям з дітьми» пропонував ввес-
ти для отримання цієї допомоги 
необхідність додаткового надання 
довідки про склад сім’ї і про дохо-
ди всіх її членів. Також передбача-
лося обмежити право на отриман-
ня допомоги на дитину одиноким 
матерям, у яких середньомісячний 
дохід перевищує величину, яка 
розраховується як сума встановле-
них на момент звернення відповід-
них прожиткових мінімумів для 
кожної дитини і середньої зарпла-
ти в галузях економіки.

На Волині підписали Меморан-
дум порозуміння між вла-

дою, виробниками продовольчих 
товарів та суб’єктами мережевої 
роздрібної торгівлі. Його мета — 
забезпечити населення соціально 
значущими продовольчими това-
рами насамперед місцевого вироб-
ника і за доступними цінами.

У документі зазначено, що ці 
виробники зобов’язуються не до-
пускати необґрунтованого зрос-
тання цін на такі продукти харчу-
вання: борошно, хліб, макаронні 
вироби, крупи, яловичина, сви-
нина, м’ясо птиці, варені ковбасні 
вироби (крім вищого сорту), сир 
кисломолочний із вмістом жиру 

до 9% (у пергаментній упаковці), 
масло вершкове з вмістом жиру до 
72,5%, молоко коров’яче питне з 
вмістом жиру до 2,5% (в упаковці з 
плівки), сметана з містом жиру до 
20%, яйця курячі С-1 та цукор.

У свою чергу завдання влади 
— створити рівні умови діяльнос-
ті для виробників та оптовиків 
і сприяти їм у розвитку бізнесу. 
«Цінова ситуація на Волині опти-
містична. Продукції виробляємо 
достатньо. Вона якісна. Влада і 
оптовики повинні мати взаємови-
гідний процес», — підкреслив го-
лова облдержадміністрації Борис 
Клімчук.

Меморандум підписали Бо-
рис Клімчук та 21 суб’єкт госпо-
дарювання, серед яких основні 
підприємства-виробники харчової 
продукції та торгові мережі облас-
ті. Подібний  документ 20 вересня 
укладено між Кабміном та роздріб-
ною мережею обласних супермар-
кетів ТзОВ «ПАККО-Холдинг», 
«Вопак», «Фуршет» та «Сільпо». 
Меморандум є відкритим для при-
єднання всіх виробників продо-
вольчих товарів та суб’єктів мере-
жевої роздрібної торгівлі.

З ПЕРШИХ УСТ 

Луцький спиртогорілчаний власників не змінював

Пожежа в ЦУМі: підпал чи недбальство?
У Луцьку горів головний магазин 
міста — ЦУМ. У неділю, 4 грудня, 
близько 11 ранку по проспекту 
Волі, 1, сталася пожежа в будівлі 
універмагу. Займання виникло в 
складському приміщенні ЦУМу 
та розповсюдилось по першо-
му і частково другому поверхах. 
На момент прибуття пожежно-
рятувальних підрозділів площа 
загорання складала 400 квадратних 
метрів. 

Внаслідок пожежі ніхто не по-
страждав. Сімох відвідувачів та 
працівників закладу відразу еваку-
ювали. Четверо людей звернулись 
до бригад «швидкої допомоги» з 
легкою формою отруєння чадним 
газом. Після надання медичної до-
помоги потерпілі від госпіталізації 
відмовились.

 Як повідомили в прес-службі 
МНС України, попередня причи-
на пожежі — коротке замикання 
електропроводки. На гасіння по-
жежі були залучені рятувальники 
з Луцька, Рожища, особовий склад 
чергових та резервних караулів, ава-
рійна Луцькводоканалу, міські елек-
тромережі, три автомобілі Луцького 
підрозділу ДАІ, дві бригади Луцької 
швидкої медичної допомоги. О 13.30 
пожежу вдалося локалізувати, а о 14 
годині 45 хвилин — ліквідувати.

Начальник УМНС у Волинській 
області Володимир Грушовінчук 
після приборкання пожежі повідо-
мив, що пошкоджено приміщення 
першого поверху і частково другий. 
Щодо збитків, то начальник облас-
ного УМНС повідомив, що створе-
на комісія, орієнтовний збиток буде 
озвучений протягом 3-5 днів. «За 
проводку відповідальний власник. 
Після цього будуть правоохоронні 
органи давати оцінку правомірнос-
ті підключення тих чи інших елек-
троприладів, — додав Володимир 
Грушовінчук. — Претензії будуть до 
власника і до підприємців, які екс-
плуатували техніку, зокрема обігрі-
вальну і комп’ютерну, з порушенням 
правил пожежної безпеки».

Як прокоментував 5 грудня за-
ступник начальника зі зв’язків з 
громадськістю Луцького міського 
відділу МВС України у Волинській 
області Олег Плазовський, поки що 
версії підпалу міліція не розглядає. 

Офіційна і єдина на даний момент — 
замикання електропроводки. Якщо 
висновок МНС буде «підпал», тоді 
за справу візьметься міліція.

Як повідомили «Відомостям» 
досвідчені електрики з «Волиньо-
бленерго», пожежа від загорання 
електропроводки можлива. Адже 
електромережа була спроектова-
на у приміщенні давно і діє з того 
часу, як воно здане в експлуатацію. 
Відповідно, електромережа не була 
розрахована на таке навантаження 
як сьогодні, адже тепер вмикають 
кондиціонери, обігрівачі, чайники і 
так далі. Тому, можливо, що стало-
ся замикання. До того ж могла не 
спрацювати автоматична система 
вимикання електрики у приміщен-
ні, адже, швидше, вона там також не 
модернізована. Крім того, коли го-
рить електропроводка, відразу важ-
ко зорієнтуватися в якому саме міс-
ці. А ще варто врахувати, що в ЦУМі 
багато синтетичних предметів, зо-
крема завезли новорічні гірлянди, 
штучні ялинки, які займаються мо-
ментально.

На даний час, повідомили у прес-
службі УМНС в області,  управлін-
ням держтехногенбезпеки  прово-
диться розслідування всіх обставин 
пожежі, встановлюється сума завда-
них збитків та причина пожежі.

Начальник управління Держ-
техногенбезпеки у Волинській об-
ласті Микола Кревський повідомив 
«Відомостям», що на сьогодні є кіль-
ка версій пожежі у ЦУМі. Серед них 
— замикання електромережі, підпал 
навмисний, необережне поводжен-
ня з вогнем. Істинну причину вста-
новлюють спільно правоохоронці та 
інспектори Держтехногенбезпеки. 

— Проведено огляд місця події, 
взято на експертизу речові докази, 
— каже Микола Олександрович, — 
йде опитування свідків. У триден-
ний термін ми повинні отримати 
результати і дізнатись справжню 
причину загорання.

За його словами, остання пла-
нова перевірка правил дотримання 
пожежної безпеки у ЦУМі проходи-
ла 19 січня цього року. Тоді вияви-
ли ряд порушень та недоліків, було 
видано припис директору ЗАТ «Уні-
вермаг Луцьк» Віктору Шокалу. За 
несвоєчасне їх усунення директора 
було притягнуто до адміністратив-
ної відповідальності. Однак які кон-
кретно було виявлено порушення і 
яку суму штрафу заплатив директор, 
Микола Кревський назвати не зміг, 
оскільки, за його словами, матеріа-
ли перевірок зараз вивчає слідство. 
Позапланову перевірку дотримання 
пожежної безпеки в універмазі мали 
провести у грудні.

Серед лучан поширюються й 
інші версії пожежі: мовляв, бізнес 
не поділив території і таким чином 
проходить рейдерське захоплен-
ня приміщення ЦУМу. Адже вже 
давно ніби хтось планував у центрі 
Луцька спорудити великий торгово-
офісний комплекс. Кажуть, уже й 
підготовлено одне з приміщень біля 
ЦУМу  (колишня редакція місцевої 
газети), з якого висилили майже всіх 
орендарів, тепер, мовляв, справа за 
приміщенням універмагу. А один із 
продавців сказав, що раніше їх по-
переджали про можливий ремонт із 
нового року, а потім ніби вирішено 
було продовжити договори орен-
ди ще на рік. Тобто подія обростає 
різними чутками. Яка ситуація на-
справді, сподіваємось, за якийсь час 
стане відомо з офіційних джерел. 
Чекаємо.

Людмила ШИШКО
Ольга ЮЗЕПЧУК

ПОГОДА 

У західних областях 8 грудня 
очікується хмарна погода, мокрий 
сніг. Температура повітря вно-
чі становитиме +1...+3 °C, вдень 
+1...+4°C. 9 грудня хмарність, 
опади. Вночі -1...+1 °C, вдень 
+3...+6°C.  10 грудня змінна хмар-
ність, сухо. Температура повітря 
вночі 0...+5°C, вдень 0..+4°C. 

У північних регіонах 8 груд-
ня похмуро, очікується дощ зі 
снігом. Нічна температура стано-
витиме -1...+1 °C, денна +1...+3C. 
9 грудня хмарно, можливі незна-
чні опади. Температура повітря 
вночі -1...+1°C, вдень -1...+1°C. 10 
грудня хмарно з проясненнями, 
дощ. Температура вночі +1...+5°C, 
вдень 0...+4°C. 

У Києві 8 грудня очікується 
хмарність, можливий дощ. Тем-
пература вночі 0…+2°C, вдень 
+2...+5°C. 9 грудня похмуро, 
передбачаються опади. Вно-

чі -1…+1°C, вдень +1...+3°C. 10 
грудня хмарно з проясненнями, 
невеликий дощ. Нічна температу-
ра +3… +26°C, денна становитиме 
+1...+5°C.

У східних регіонах 8 грудня 
переважно змінна хмарність, до-
щитиме. Вночі +2...+4 °C, вдень 
+1…+5°C. 9 грудня похмуро, без 
опадів. Нічна температура стано-
витиме -1...0 °C, денна +1...+4 °C. 
10 грудня хмарно, передбачаєть-
ся мокрий сніг. Температура вночі 
-1...+1°C, вдень +3...+6°C.

У південних областях 8 
грудня хмарно з проясненнями, 
дощитиме. Температура пові-
тря вночі становитиме +1...+3°C, 
вдень +5...+8°C. 9 грудня очіку-
ється змінна хмарність, без дощу. 
Вночі температура 0...+3°C, вдень 
+2...+6°C. 10 грудня похмуро, 
дощитиме. Нічна температура 
+5...+8°C, денна +7...+9 °C. 

Лавринович їздить на 
краденому «Мерседесі»?
Депутат-регіонал Валерій Коновалюк звинувачує міні-
стра юстиції Олександра Лавриновича у використанні 
краденого автомобіля. «Службовий автомобіль Лаври-
новича був вкрадений у Штутгарті (Німеччина) 28 січня 
2010 року та контрабандним шляхом ввезений до Укра-
їни», — заявив Коновалюк. За його словами, рішенням 
Ужгородського суду від 2 листопада 2010 року автомо-
біль був легалізований на території України і переданий 
на користь держави. 14 квітня 2011 року автівка була 
зареєстрована у ДАІ, повідомив депутат.

Шоколад дешевшає через 
європейську кризу
Європа, найбільший споживач какао-бобів, внаслідок 
кризи різко скоротила об’єми закупівель сировини 
для виробництва шоколаду. У результаті поточна ціна 
на какао впала на 42% в порівнянні з торішнім рівнем 
і стала найнижчою за останні 3 роки. При цьому 
варто відзначити, що ще наприкінці 2010-го — по-
чатку 2011 року ціни на какао виросли до 33-літнього  
максимуму на тлі політичної кризи в Кот-д’Івуарі — 
найбільшому в світі виробнику какао-бобів. 

31%
стільки українців, згідно зі 
статистикою, терпляче відно-
сяться до послуг комерційного 
сексу, 40% опитаних негативно 
ставляться до проституції, 
заявив головний позаштатний 
фахівець МОЗ Олександр Літус.

БІЗНЕС 

15,5% бюджетних надходжень 
Волині забезпечує малий бізнес

Протягом трьох кварталів 2011 
року малі підприємства Воли-

ні сплатили до зведеного бюджету 
160,2 мільйона гривень. Таким чи-
ном представники малого бізнесу 
Волині з реєстрацією юридичної 
особи забезпечили 15,5% усіх над-
ходжень до зведеного бюджету. 
Торік внесок юридичних осіб ма-
лого бізнесу області до бюджетів 
всі рівнів становив 13,2 відсотка. 

Малих підприємств зі стату-

сом юридичної особи на Волині 
нині 4802 одиниці. Більше полови-
ни малих підприємств у Луцьку — 
2334. Вони забезпечують 17 відсо-
тків надходжень від усіх луцьких 
платників податків. Малі підпри-
ємства Волині сплатили протягом 
дев’яти місяців цього року майже 
на півтора мільйона більше єдино-
го податку, як торік — 7,3 мільйона 
проти 5,9 мільйона гривень мину-
лого року. 


