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БІЗНЕСУЄМО 

«Спрощенцям» дали ще два місяці 
на реєстрацію

У Рівному збудують оптовий 
ринок за 19,5 мільйона доларів

Перший в Україні 
мегахолодильник для ягід 
виявився бізнесом волинського 
депутата

Прем’єр-міністр Микола Азаров 
дав доручення продовжити 

реєстрацію підприємців, які бажа-
ють працювати на спрощеній сис-
темі оподаткування. Про це у своє-
му блозі написав голова Державної 
служби з питань регуляторної по-
літики та розвитку підприємни-
цтва Михайло Бродський.

«Микола Азаров після моєї до-

повіді дав команду Мінфіну про-
довжити реєстрацію «єдинників» 
до кінця кварталу», — написав 
Бродський.

Підприємцям, які бажають із 
1 січня працювати за спрощеною 
системою оподаткування, треба 
було подати відповідні заяви до ор-
ганів Державної податкової служ-
би до 25 січня 2012 року включно.

Об’єкт буде розташований на 
в’їзді в Рівне зі сторони Луць-

ка й займатиме 10 гектарів. Про це 
повідомляє прес-служба Рівнен-
ської ОДА.

Загальна вартість проекту 
— 19,5 мільйона доларів. Нині є 
іноземна інвестиційна компанія, 
яка готова вкладати кошти у цей 
проект. Крім того, співвласниками 
ринку за бажанням зможуть стати 
й оператори, які працюватимуть 
там, розповів директор оптового 
ринку сільськогосподарської про-

дукції Олександр Левшук.
Працювати ринок буде лишень 

уночі (до 8-ї години ранку), тож 
конкуренцію роздрібним ринкам 
не створюватиме. Тут буде запро-
поновано увесь асортимент сіль-
ськогосподарської та іншої про-
дукції: овочі, фрукти, м’ясомолочні 
вироби, риба, морепродукти, бака-
лія, квіти тощо.

Реалізувати проект мають 
намір у чотири етапи. Цьогоріч 
планують звести павільйон для 
квітів та аксесуарів, а також авто-
вокзал на 450 відправлень у добу. 
Він має розвантажити Луцький 
і Дубенський напрямки. Павіль-
йони на території зводитимуть із 
можливістю розширення, розпо-
вів Олександр Левшук, подбають 
і про стоянки. На території пра-
цюватимуть логістичні комплек-
си. У перспективі — будівництво 
об’їзної, аби важковаговий тран-
спорт об’їжджав Рівне.

Нагадаємо, створення на Рів-
ненщині оптового ринку сільсько-
господарської продукції передба-
чене в концепції сталого розвитку 
регіону «Західна брама».

Мул із озер Старовижівського району 
добуватимуть за 40 млн. доларів
На дні волинських озер лежить 
близько 60 мільйонів тонн сапро-
пелю — цінної сировини, яка вико-
ристовується як добриво, кормові 
добавки для відгодівлі худоби та 
застосовується у медицині. Зовсім 
нещодавно з’явилась інформація, 
начебто у Старовижівському районі 
підприємство «Українські органічні 
ресурси» розпочне будівництво 
чотирьох заводів із видобутку та 
переробки сапропелю бюджетом 
у 40 мільйонів «зелених». Район-
ні чиновники кажуть, що лише 
вітають зацікавленість столичних 
інвесторів, тоді як останні побою-
ються давати коментарі пресі, бо 
не впевнені, чи зможуть втілити 
задумане.

Промисловість Старовижівсько-
го району представлена усього дво-
ма керамічними заводами — Дубеч-
ненським і Рокитнянським, перший 
із названих — у стадії банкрутства. 
Район на 92% є дотаційним, тобто 
на державному утриманні. Кількість 
власних надходжень — критична. 
Середня заробітна плата по району 
не дотягує і до двох тисяч гривень. 

Напередодні Нового року Ста-
ровижівщина єдина в області не 
затвердила бюджет 2012 року, бо 
районні депутати не погодилися з 
запропонованим проектом бюджету, 
укладеним фінансовим управлінням 
ОДА, тому їм доведеться міркувати 
над поповненням старовижівської 
казни на місці. Коли отримали про-
позицію від київських інвесторів, 
районним чинам підвернулася наго-
да збільшити кількість власних над-
ходжень. Товариство з обмеженою 
відповідальністю, дочірнє підприєм-
ство «Українські органічні ресурси» 
Державної продовольчо-зернової 
корпорації України обіцяє збудува-
ти чотири заводи: два — з видобут-
ку та два — з переробки сапропелю. 
Крім того, згідно з бізнес-планом, у 
районі створять нові робочі місця 
для двох сотень працівників.

«Відомості» з’ясували, що під-
приємство «Українські органічні ре-
сурси» створене у 2011 році. Головна 
мета діяльності — добування при-
родних органо-мінеральних утво-
рень для їх використання в народно-
му господарстві. 

Незважаючи на незначний до-
свід, фірмі вдалося зацікавити депу-
татів районної ради, які на останній 
сесії погодили питання про отри-
мання спеціального дозволу на пра-
во користування надрами, розробку 
родовища ТОВ «ДПЗКУ — Україн-
ські органічні ресурси» на територі-
ях Любохинської, Соколищенської 
і Синівської сільських рад. Ідеться 
про озеро Синове, яке розташоване 
на території двох сільських рад — 
Синівської та Соколищенської, пло-
щею майже 189 га й озеро Біле (Лю-
бохинська сільрада) площею 70,3 га.

Єдине, у чому засумнівалися де-

путати, — чи, бува, не зашкодить до-
бування мулу екології. 

Голова Синівської сільської ради 
Олександр Коцюбчик розвіяв сум-
ніви депутатів. Чільник села розпо-
вів, що інвестори збираються після 
видобутку сапропелю зарибнити це 
озеро, тож екологія не постраждає. 
До всього ж місцевість, де планують 
видобуток сапропелю, заліснена.

— Нариють трохи, важкої техні-
ки наженуть, але від цього перспек-
тива яка! — резюмував пан Коцюб-
чик.

Заступник голови Старовижів-
ської райдержадміністрації Микола 
Романчук розповів «Відомостям», 
що про повноцінне будівництво 
заводу говорити зарано, але адмі-
ністрація має велике бажання, аби 
його таки побудували. 

— Ми зробили перший крок на-
зустріч «Українським органічним 
ресурсам», коли на сесії райради 
надали дозвіл на отримання ліцензії 
для видобутку сапропелю. Це довга 
процедура. Фірма повинна отрима-
ти дозволи у сільських радах, узяти 
ліцензію, провести нормативно-
грошову оцінку земель, на яких роз-
ташовані озера, — розповів пан Ро-
манчук.

З’ясувалося також, що кошти 
від оренди озер Біле та Синове над-
ходитимуть до бюджетів сільських 
рад. Пан Романчук також каже, що 
підприємство «Українські органічні 
ресурси» зареєструвалося у Старій 
Вижівці, аби й податки лишалися в 
районі. 

— Ми сподіваємося, що завод із 
переробки сапропелю збудують на 
території Дубечненської сільської 
ради: там є і автомобільне, і заліз-
ничне сполучення, — продовжив 
Микола Миколайович. — Ми готові 
надати чотири гектари землі під бу-
дівництво. Згідно з бізнес-планом, 
у 2012 році повинен розпочатися 

видобуток, що дасть 80 робочих 
місць для району, а у 2014-му пла-
нується будівництво переробного 
заводу. Якщо центр переробки зо-
середять саме у Старовижівському 
районі, від цього буде економічний 
ефект. Бо підприємство збирається 
добувати сапропель і в сусідніх ра-
йонах — Ратнівському, Шацькому 
та Турійському. Я чув, що центром 
видобутку, можливо, стане станція 
Вербка у Ковельському районі, але 
нам би хотілося, щоб усе-таки зупи-
нилися на Старовижівському. Лише 
на наших двох озерах Біле та Синове 
можна працювати добрий десяток 
років. Мінімальна заробітна плата, 
згідно з проектом, становитиме у 
середньому дві з половиною тисячі 
гривень. 

У телефонній розмові з «Відо-
мостями» керівник товариства 
«Українські органічні ресурси» Ар-
тем Нілов підтвердив, що вони зби-
раються добувати сапропель на Ста-
ровижівщині, але додав одне «але»: 
якщо «волинські бюрократи не за-
важатимуть».

— Ми займаємося промисловіс-
тю і, як будь-яке виробництво, про-
ходимо стадії. Наразі намагаємося 
отримати дозволи, думаю, на це піде 
місяців два-три. Є вже певні розроб-
ки, але скільки триватиме цей до-
звільний період, не знаю. Взагалі до 
видобутку сапропелю у Старовижів-
ському районі підходимо делікатно: 
не хочемо обнадіювати ні місцевих 
жителів, ні самих себе, — наголосив 
пан Нілов.

Про яких саме «чиновників-
бюрократів» ідеться, Артем Нілов 
відмовився говорити, та й про сам 
процес видобутку мулу розповів 
неохоче. Каже, що поки підприєм-
ство не отримає ліцензії, «Українські 
органічні ресурси» не хочуть афішу-
вати свою діяльність у пресі.

Ірина КОСТЮК

На реконструкцію Будинку 
офіцерів у Луцьку виділили 
чотири мільйони
Луцький національний технічний університет за резуль-
татами тендера уклав угоду з ПП «Житлобуд-1» на ре-
конструкцію будівлі військового містечка №67 (Будинок 
офіцерів) під навчально-лабораторний корпус ЛНТУ в 
Луцьку по вул. Винниченка, 8. Вартість угоди склала 4,19 
млн. грн., повідомляється у «Віснику державних закупі-
вель». Роботи потрібно виконати до грудня 2012 року. 
Засновником ПП «Житлобуд-1» є Олександр Ліпша.

Перевізники погрожують 
страйком
З 17 січня набув чинності закон про гуманізацію від-
повідальності за економічні злочини, яким вносяться 
зміни до Митного кодексу, зокрема щодо міжнарод-
них автоперевезень. Перевізники кажуть, що новації 
фактично роблять їх крайніми, знімаючи з відправника 
і перекидаючи на них усю відповідальність за проколи 
в документах. Так, за неправильно оформлені відправ-
ником вантажу документи у них тепер конфісковувати-
муть транспортні засоби та накладатимуть непомірні 
штрафи. Перевізники погрожують страйком.

56,7
стільки тонн зерна зібрала 
Україна, за попередніми дани-
ми, в 2011 роцi, що на 44,3% 
бiльше порiвняно з показником 
2010 року. Про це йдеться у по-
відомленні Державної служби 
статистики.

СКАНДАЛ 

Верховна Рада дозволила продати Юсупівський палац

Верховна Рада проголосувала за 
виключення зі списку забороне-

них до приватизації об’єктів Юсу-
півського палацу в Криму. Про це 
пише бютівець Сергій Терьохін у 
статті для «Української правди». Він 

зазначає, що в останній день сесії 
більшість підтримала урядову про-
граму приватизації державної влас-
ності.

«Перед фінальним голосуван-
ням депутат Бондар, який представ-
ляє закон, запропонував підтримати 
нову правку, про яку й згадки не 
було в першому читанні», — ствер-
джує Терьохін. При цьому він нага-
дав, що це заборонено статтею 116 
Закону «Про Регламент Верховної 
Ради України». 

Юсупівський палац був побудо-
ваний восени 1910 року за проек-
том видатного архітектора Миколи 
Краснова. Кореїзький маєток на-
лежав князю Феліксу Юсупову, гра-
фу Сумарокову-Ельстон, генерал-
губернатору Москви. У 1920 році 

палац був націоналізований. Там був 
організований будинок відпочинку 
для вищого керівництва ГПУ, а по-
тім НКВД. Сталін вподобав Юсупів-
ський палац іще перед Другою сві-
товою війною, приїжджав сюди на 
відпочинок і після перемоги. У 1993 
році Юсупівський палац (колишня 
держдача СРСР №4) було поверне-
но до державної власності України й 
практично негайно передано в орен-
ду приватній фірмі. Тепер термін 
оренди закінчився.

До слова, раніше Президент 
України Віктор Янукович відповів 
відмовою уряду Криму й Асоціації 
музеїв і заповідників на прохання 
відкрити Юсупівський палац для 
вільного відвідування, створивши 
там музей.

Урочисто відкритий у серпні 
2011 року холодильний комп-

лекс у селі Василівка Вінниць-
кої області належить фірмі ТОВ 
«Агро-Еталон», яка контролюєть-
ся структурами народного депута-
та від Партії регіонів Григорія Смі-
тюха. Про це йдеться в матеріалі 
«Наших грошей».

Гендиректору ТОВ «Агро-
Еталон» Гачаю Шафієву припадає 
10% статутного капіталу фірми. 
Решта 90% належить Ользі Собко-
Нестерук, Ірині Смітюх і ще двом 
фірмам, які мають безпосереднє 
відношення до відомої компанії 
«Антарес» народного депутата від 
Партії регіонів Григорія Смітюха. 
«Антаресу» належить офіс ниніш-
нього штабу Партії регіонів. 

Також депутат і його брат 
Василь Смітюх (прокурор Свя-
тошинського району) є співвлас-
никами колективу забудовників 
«Південний» на 21-му кілометрі 
Столичного шосе. До складу спів-
власників «Південного» входить 
51 чоловік, серед них син Прем’єр-
міністра Олексій Азаров. 

На урочистому відкритті холо-
дильника в серпні 2011 року Шафі-
єв повідомив, що об’єм інвестицій 
у будівництво холодильника, яке 
велося з 2010 року, склав 150 млн. 
гривень. 

«Холодильний комплекс по-
тужністю зберігання 17,7 тис. тонн 
обладнаний 77 камерами для збе-
рігання плодово-ягідної продук-
ції», — зазначив директор «Агро-
Еталону».

«Те, що ми бачимо — перші 
результати нашої роботи. Таке від-
чуття, що ми недарма працюємо, 
адже такі об’єкти вже будуються 
по всій Україні. Люди реалізують 
поставлені завдання… Років через 
три-чотири такими холодильника-
ми буде забудована вся Україна, як 
ми запланували з Президентом», 
— сказав на урочистостях Прем’єр 
Микола Азаров і пообіцяв за раху-
нок бюджетних коштів здешевити 
зберігання продукції в холодиль-
них комплексах, збудованих за но-
вітніми технологіями.

ТОВ «Агро-Еталон» (с. Васи-
лівка, що на Вінниччині) працює 
з 2007 року. Підприємство займа-
ється обробкою 4,9 тис. га землі, 
з яких під вирощування плодово-
ягідної продукції відведено 450 га, 
і 70 га займають розсадники. На 
інших землях вирощують зернові 
культури.


