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Події

СПОЖИВЧИЙ КОШИК СВЯТО ДЛЯ ГРОМАДИ ЙДЕМО В ТІНЬ? 

Українці їдять 
менше телятини 
та свинини, ніж 
європейці

У Боратині засвітили новорічну 
ялинку

В Україні знизилося виробництво 
основних алкогольних напоїв

Споживання м’яса птиці в 
Україні на душу населен-

ня досягло європейських стан-
дартів. Водночас у порівнянні з 
країнами Європейського Союзу 
в Україні споживається менше 
телятини та свинини. Про це по-
відомив заступник генерального 
директора Української аграрної 
конфедерації Олександр Ярос-
лавський. 

За його словами, у середньо-
му в Європі на одну працездатну 
особу припадає 14-15 кг теля-
тини на рік, тоді як в Україні ця 
цифра становить приблизно 8-9 
кг. «Це не дивно, адже обсяги ви-
робництва телятини та яловичи-
ни впали за останні роки. З 2003 
року вони знизилися на 60%», — 
наголосив експерт.

Він відзначив, що саме тому 
яловичина є найдорожчою. Гур-
тові ціни, за якими виробники 
постачають продукцію, як пові-
домив Ярославський, складають 
близько 36 грн. за кілограм яло-
вичини. Кіло свинини вартує 30 
грн., мясо птиці — 18 грн.

Норми Мінздоров’я України  
кажуть: щорічно один українець 
загалом повинен з’їдати 80 кіло-
грамів м’яса та м’ясопродуктів, 
включаючи і яловичину, і сви-
нину. 

У День святого Миколая, 19 груд-
ня, на відкриття головної ялин-

ки Боратина та Луцького району зі-
бралися мало не все село та гості з 
району. Засвічували зелену красуню 
під мелодії новорічних пісень і спа-
лахи феєрверків.

Перед ялинкою зібралося чима-
ло малечі, яка, не чекаючи офіційно-
го відкриття, намагалася танцювати 
та веселитись. Небайдужими вияви-
лись і дорослі — вони теж прийшли 
на довгоочікуване свято. Як і годить-
ся, розпочалось дійство з привітань 
голови Боратинської сільської ради 
Сергія Яручика. Він побажав при-
сутнім щастя, здоров’я та усіх благ. 

Привітав селян зі святом і голова 
Луцької районної ради Володимир 
Демчук, адже цьогоріч ялинка у Бо-
ратині — головна прикраса не лише 
села, а й району.

А далі на присутніх чекали ве-
селі розваги та виступи артистів. Дітвору розважали казкові герої: 

Лисиця Аліса та Кіт Базиліо. Усі ра-
зом водили хороводи, співали пісні, 
забавлялись. Різдвяними та новоріч-
ними піснями привітав селян гурт 
«Сусіди».

Аби засвітити новорічну красу-
ню, на конях до Боратина приїхали 
Дід Мороз і Снігуронька. Мить — і 
ялинка засяяла кольоровими вогни-
ками, а небо спалахнуло феєрверка-
ми. На завершення свята усі дітки 
отримали солодкі подарунки.

Ольга УРИНА

Найбільше втратив ринок вина, 
найменше — пива, пише ви-

дання «Дело».
Так, за даними Держкомстату, 

за 11 місяців поточного року ви-
робництво вин порівняно з мину-
лим роком знизилося на 42% — до 
14,23 мільйона доларів. 

Причину спаду експерти вба-
чають, із одного боку, в зниженні 
доходів населення, а з іншого — у 
збільшенні тінізації ринків і зрос-
танні обсягів імпорту.

Ринок горілки також проде-
монстрував падіння. Виробництво 

цього продукту зменшилося на 
19,8% — до 30,2 мільйона доларів.

Найменше втратив ринок пива. 
Так, виробництво цього напою 
зменшилось у порівнянні з мину-
лим роком майже на два відсотки 
й склало 263,655 мільйона доларів. 
Хоча ще на початку року пивовари 
були сповнені оптимізму й очіку-
вали впевненого зростання ринку 
щонайменше на п’ять відсотків.

Виробничо-технічна база в 
Україні налічує 84 спиртових за-
води та 275 лікеро-горілчаних ви-
робництв.

Овочі з підгайцівського тепличного комбінату можуть знову 
з’явитися на прилавках

Вісім років поспіль працівники під-
гайцівського тепличного комбінату 
вимагають грошей за продані паї. У 
далекому 2003-му, коли підприєм-
ство ще досить успішно працювало 
та забезпечувало овочами на лише 
Волинь, а й сусідні області, воно 
приглянулося горе-інвесторам 
з-під Києва. Тодішній директор 
комбінату Леонід Осадчий при-
став на доволі ризиковані умови 
інвесторів. Дочірнє підприємство 
«Київ-Нафтохімсервіс» із «пропис-
кою» у Білій Церкві запропонувало 
працівникам викупити їхні майнові 
сертифікати за 50% вартості. Люди 
погодилися на таку ціну, тим паче, 
що збереження робочих місць ки-
ївські інвестори обіцяли. Насправді 
комбінат розвалили, обіцяних 
грошей за паї людям не повернули 
до цього часу.

До 2003 року тепличники комбі-
нату вирощували огірки, помідори, 
цибулю та збирали врожай до двох 
тисяч тонн овочів за сезон. Колиш-
ні працівники розповідають, що на 
підприємстві навіть запровадили 
малооб’ємне вирощування овочів за 
ізраїльською технологією, завдяки 
якій врожайність огірків і помідо-
рів зросла вдвічі. Цінність підгай-
цівської продукції була ще й у тому, 
що вирощували її без застосування 
шкідливих хімічних речовин. Крім 
того, підприємство було знаним в 
Україні власною біолабораторією.

Жителька Підгайців Галина Т. 
пропрацювала на тепличному комбі-
наті три десятки років: була і теплич-
ницею, і агрономом-бригадиром. 
Жінка вважає, що комбінат продава-
ти не варто було, бо вагомих причин 
на той час не існувало.

— Якщо ми вижили у важкі 
1990-ті, то взимку 2003 року, коли 
продали комбінат, ми працювали 
у нормальному ритмі, все було по-
саджено. Проте директор Осадчий 
чомусь вирішив, що підприємство 
працює не так, і став шукати інвес-
торів у Києві. Ми купилися на те, що 

з приходом інвестора нас із роботи 
не звільнять, тому й погодилися на 
їхні умови. Щось їм не пішло, нові 
власники взяли мільйонні кредити, 
які не погашали, і в кінцевому ре-
зультаті ми опинилися без роботи. 

Пані Галині керівництво комбі-
нату виплатило шість тисяч гривень 
за пай, однак боргує ще 13,8 тисячі 
гривень.

Жінка також повідала, що на 
комбінаті працювало 345 осіб, ко-
шти за майнові паї були заплачені 
не всім, близько сотні людей чека-
ють грошей досі. Серед постражда-
лих пайовиків і Клавдія Б. Їй узагалі 
комбінат боргує 27 тисяч гривень.

Обмануті пайовики розповіли 
«Відомостям», що нібито шукав ін-
весторів для тепличного комбінату 
тодішній народний депутат Микола 
Жулинський. Якимось чином він 
і привів на Волинь підприємство 
«Київ-Нафтохімсервіс». Наскільки 
інформація достовірна, зараз важко 
сказати.

У будь-якому разі інвестори, 
вочевидь, мало що тямили у виро-
щуванні продукції, бо, набравшись 
кредитів, повертати їх не мали чим. 
Обіцяного сплеску виробництва теж 
не сталося. Хоча колишні працівниці 
підприємства кажуть, що, можливо, 
взяті позики так звані інвестори з 
самого початку повертати не збира-
лися. Втрутилась у справу виконавча 
служба. Майно підгайцівського те-
пличного комбінату, яке перебувало 
у заставі, арештували.

Як на те, повертати заборговані 
кошти за паї людям до цього часу 
ніхто не збирається, бо підприєм-
ство визнано банкрутом, а за душею 
у власників, згідно з документа-
ми виконавчої служби, ні копійки. 
Постановою господарського суду 
Київської області від 31.07.2007 
року дочірнє підприємство «Київ-
Нафтохімсервіс» товариства з об-
меженою відповідальністю «Нафто-
хімсервіс» визнано банкрутом, а в 
2008 році ухвалою цього ж суду ДП 
«Київ-Нафтохімсервіс» як юридич-

ну особу ліквідовано у зв’язку з бан-
крутством. 

За інформацією Київської регіо-
нальної філії ДП «Центр державного 
земельного кадастру», державних 
актів на право власності земельних 
ділянок підприємство не має. А в 
інформаційно-пошуковій системі 
МРЕВ ДАІ Білої Церкви транспорт-
них засобів не зареєстровано. За та-
ких умов пайовикам колись потуж-
ного овочевого комбінату навряд чи 
повернуть кошти — юридично по-
вертати їх нікому. Та й самі пайовики 
уже не вірять у таке «щастя». Кожен 
із обманутих має по пакету докумен-
тів, які вдома береже, як зіницю ока. 
Але, показуючи їх уже кільканадця-
тому журналісту, робить це вже не з 
таким завзяттям і з меншою надією 
зрушити цю справу з місця.

Волинські чини теж не можуть 
допомогти підгайцівським пайови-
кам. Ще у вересні, коли на черговій 
сесії обласної ради була піднята про-
блема комбінату, голова облдержад-
міністрації Борис Клімчук висло-
вився з цього приводу:

— Це чистої води господарський 
спір. Це справа не нашої компетен-
ції. Продаж був здійснений на вто-
ринному чи на третинному ринку, 
цей комбінат давно вже не є держав-
ним, — наголосив Борис Петрович 
і порадив звертатися до правоохо-

ронців чи прокуратури. 
До речі, під час вивчення справи 

з’явився ще один факт, якого, воче-
видь, ще не знають колишні праців-
ники теплиць. «Відомості» побували 
у Підгайцях, на території комбінату. 
Він обгороджений парканом, однак 
проникнути за його межі таки вда-
лося. Поки кореспондент фотогра-
фувала те, що колись вважалося по-
тужним волинським підприємством, 
на горизонті з’явилися два чолов’яги. 
Один із них спочатку агресивно вка-
зав на ворота і попросив залишити 
«приватну територію». Дізнавшись, 
що до них завітала преса, «захисни-
ки комбінату» подобрішали та поці-
кавилися метою приїзду.

«Відомості» з’ясували таке. Ви-
являється, за словами чоловіка, який 
назвався Вадимом, тепличний ком-
бінат будуть відновлювати. Зараз у 
теплицях тривають підготовчі робо-
ти. На момент нашого приїзду в од-
ній із теплиць площею 15 сотих пра-
цювало четверо робітників, які вже 
встигли засклити частину теплиці 
та почали відновлювати систему об-
ігріву. Пан Вадим повідав, що насін-
нєвий матеріал уже закуплено у Гол-
ландії, вирощувати збираються тут 
поки огірки та помідори. Перший 
посів запланований на січень, а пер-
ший врожай овочів хочуть зібрати 
на початку квітня наступного року. 

Продукцію, за словами пана Вадима, 
продаватимуть у магазинах області.

На запитання журналіста, хто 
є власником, чоловіки відмовились 
називати ім’я бізнесмена, але сказа-
ли одне: господар відомий на Воли-
ні, але публічною особою не є. 

Поцікавилися ми й наболілим 
питанням: як бути з колишніми па-
йовиками комбінату. На що пан Ва-
дим спокійно відповів, що це справа 
не їхнього підприємства, мовляв, 
тепличного комбінату як такого вже 
не існує, тому претензії людей ново-
го господаря жодним чином не сто-
суються.

З власних джерел «Відомості» 
з’ясували, що підприємство нази-
вається СВК «Волинь-сервіс», влас-
ником його є підприємець Віталій, 
щоправда, свого прізвища він про-
сив не називати. Пан Віталій під-
твердив, що територія комбінату є 
його власністю, придбав він її рік 
тому в різних фірм частинами, які у 
свою чергу купували тепличні комп-
лекси окремими лотами на аукціоні. 
Новий господар каже, що за цей час 
вже встигли полагодити каналіза-
цію, світло, а наразі пробують відро-
джувати старі теплиці. Не виключає 
пан Віталій і можливість у частині 
теплиць вирощувати рослини для 
озеленення вулиць.

Ірина КОСТЮК

Корпорація «Богдан» 
вироблятиме трамваї
Корпорація «Богдан», «Бєлкоммунмаш» і «Рос-
укрелпром» створюють консорціум із виробництва 
сучасних трамваїв в Україні. Про це було повідомле-
но під час презентації трамвая в Києві. За словами 
президента корпорації «Богдан» Олега Свинарчука, 
презентації передувала черга переговорів, за ре-
зультатами яких прийнято рішення про організацію 
спільного виробництва в Києві сучасного європей-
ського трисекційного трамвая з низьким рівнем 
підлоги. 

Віднині авіакомпанії не 
харчуватимуть у літаках 
«Аеросвіт», МАУ й «Дніпроавіа» вирішили не надава-
ти бортове харчування на внутрішніх рейсах економ-
класу. У літаках будуть розносити тільки чай, каву й 
інші безалкогольні напої. «Раніше пасажирам пропо-
нувалися бутерброди», — розповіла прес-секретар 
МАУ Євгенія Сацька. Вона додала, що відмова від 
харчування може компенсувати підвищення вартості 
пального. Сацька підкреслює, що закордонні авіа-
компанії зазвичай не надають бортхарчування на 
маршрутах тривалістю не більше 1 год. 20 хв.

1,5
на стільки відсотків за минулий 
місяць зріс офіційний рівень 
безробіття по Україні, повідоми-
ли у Держстаті. Так, на 1 грудня 
в Державній службі зайнятості 
було зареєстровано 413 тис. 
безробітних. 
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Але з появою нового господаря гроші за паї колишні працівники навряд чи отримають


