
4

Студенти Луцького національно-
го технічного університету звер-

нулися до Прем’єр-міністра України 
Миколи Азарова з проханням втру-
титися у ситуацію щодо передачі 
навчальних приміщень вишу на ба-
ланс Волинської обласної державної 
адміністрації. Як повідомили в прес-
службі Всеукраїнської студентської 
ради, згідно з постановою Кабінету 
Міністрів від 20.02.2007р., Луцькому 
державному технічному універси-
тету було передано будівлю Будин-
ку офіцерів, яка після численних 
звернень до різних посадових осіб 

і судових рішень у липні 2011 року 
перейшла у власність університету, 
що підтверджено актом прийому-
передачі від 17 липня, затвердженим 
Міністерством освіти і науки, моло-
ді та спорту України.

«Після одержання права влас-
ності на цю споруду в університеті 
розроблено проектно-кошторисну 
документацію на реконструкцію 
цього приміщення під навчально-
лабораторний корпус із актовим за-
лом, студіями живопису та малюнка, 
майстернями художньої скульптури 
та литви, науково-дослідними ла-

бораторіями кафедри ПЦБ та ав-
томобільних доріг і аеродромів», 
— йдеться у зверненні голови сту-
дентської ради ЛНТУ Максима Во-
скресенського. «Звертаємося до вас, 
шановний Миколо Яновичу, з про-
ханням підтримати нашу боротьбу 
за справедливе вирішення цього 
важливого для нас і університету 
питання», — йдеться у заяві.

Нагадаємо, Президент Віктор 
Янукович доручив уряду забезпе-
чити облаштування у Будинку офі-
церів концертних залів Волинської 
обласної філармонії.
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Українські сири їстимуть у Європі

Львівський чиновник робить 
кар’єру з підробленим дипломом 
луцького вузу

На Волині створять сервісні 
центри для платників податків

Українські сировари можуть 
закріпитися на європейсько-

му ринку після підписання угоди 
про зону вільної торгівлі, впев-
нений урядовий уповноважений 

із питань європейської інтеграції 
України Валерій П’ятницький. Від-
повідаючи на питання про те, чому 
Росспоживнагляд критикує якість 
українських сирів, П’ятницький 
сказав, що все пов’язано з конку-
ренцією. Росія таким чином ви-
биває місце на ринку для власних 
виробників. 

Як повідомлялось, Росспожив-
нагляд з 7 лютого ввів заборону на 
ввезення сирів деяких українських 
виробників. Російська сторона за-
являє, без надання відповідної до-
кументації, що багато виробників 
сиру в Україні додає у молочний 
продукт пальмову олію та не вка-
зує про це на упаковці.

У Львівській міській раді три-
ває «дипломний скандал». 30 

січня 2012 року були оприлюд-
нені результати перевірки, згідно 
з якими у мерії Львова виявили 
сім «липових» дипломів. Серед 
чиновників називалося прізви-
ще секретаря Львівської міської 
ради Василя Павлюка, повідомляє 
інтернет-видання zaxid.net.

Сам Василь Павлюк того ж 
вечора поспішив спростувати цю 
інформацію, повідомивши, що до-
кумент про вищу освіту він таки 
має, і надав ЗМІ копію диплома, де 
вказано, що 2011 року він закінчив 
Луцький інститут розвитку люди-
ни, отримавши повну вищу освіту 
за спеціальністю «Документознав-
ство й інформаційна діяльність».

Одначе, за інформацією zaxid.
net, Василь Павлюк розпочав своє 
навчання у цьому навчальному 
закладі лише 2010 року. Хоча на 
парламентських виборах 2007-го і 
місцевих виборах 2010-го Павлюк 
уже зазначав, що має вищу освіту.

Виникає запитання: які ж ві-
домості про вищу освіту він по-
давав до виборчих комісій? Або 
Василь Павлюк мав тоді якісь інші 
дипломи, про які чомусь не згадує 
сьогодні, або ж надав у міську ви-
борчу комісію неправдиву інфор-
мацію для реєстрації.

«Відомості» зв’язалися з ректо-
ром Луцького інституту розвитку 
людини університету «Україна» 
Романом Карпюком, який повідав, 
що секретар Львівської міськради 
Василь Павлюк на цей час є сту-
дентом цього закладу. 

— Навчається він у нас із 2006 
року, спеціальність «Документоз-
навство та інформаційна діяль-
ність». У 2011 році отримав спе-
ціальність, пройшов повний курс 
навчання за бакалавратом, а влітку 
цього року закінчить магістратуру 
й отримає диплом магістра, — роз-
повів пан Карпюк.

У тому, що секретар Львівради 
числиться серед студентів луцько-
го вузу, сумнівів нема, проте підо-

зрілим є диплом, який пан Павлюк 
надав львівським журналістам. У 
ньому написано, що Василь Пав-
люк отримав повну вищу освіту, 
тоді як ректор вишу говорить про 
ступінь бакалавра. Бакалавр, як ві-
домо, це неповна вища освіта. 

Слід зауважити, що, крім пана 
Павлюка, у Львівській міськраді 
є ще один випускник Луцького 
інституту розвитку людини. Це 
депутат-«свободівець» Андріян 
Гутник, який є власником львів-
ського аквапарку «Пляж». У його 
офіційній біографії на сайті Львів-
ської міської ради зазначається: 
«2011 рік — закінчив Луцький ін-
ститут розвитку людини універси-
тету «Україна». 

За словами ректора ЛІРоЛ уні-
верситету «Україна», однокурс-
ником Василя Павлюка дійсно 
є депутат Львівської міськради 
Андріян Гутник. Він теж про-
довжує навчання за освітньо-
кваліфікаційним рівнем «магістр» 
на факультеті документознавства 
та інформаційної діяльності.

Ми поцікавилися у ректора, 
яким чином пани Павлюк і Гут-
ник здають сесію та чи взагалі 
з’являються на навчання. Роман 
Карпюк повідомив, що екзаме-
наційну сесію ці два львівських 
студенти складають за індивіду-
альним графіком у зв’язку з про-
фесійною зайнятістю.

Економічних причин для 
подорожчання хліба немає

Хліб — усьому голова, тому графа 
витрат на купівлю головного 
продукту в сімейному бюджеті 
стоїть першою. Середня родина з 
чотирьох людей з’їдає щодня два 
буханці хліба, та й хоча б кілька ра-
зів у тиждень у домашньому меню 
— батони, плетінки, булочки з 
начинкою, маковики тощо. З нового 
року українців лякають подорож-
чанням хлібобулочних виробів: і газ 
не дешевшає, і зарплати зростають, 
і погода зіпсувала посіви озимих. 
Експерти ринку прогнозують, що 
вартість хліба зросте на 20-30%. 
При цьому в уряді й аграрно-
му міністерстві запевняють, що 
«втримають» ціну соціальних сортів 
хліба. Аби з’ясувати, яка ситуація на 
волинському ринку хлібопродук-
тів, заступник голови ОДА Віталій 
Карпюк зібрав на нараду пекарів, 
контролюючі органи та представ-
ників найбільших торгових мереж.

— Ціни на хліб стабільні, борош-
на вдосталь, торгова мережа напо-
внена, потреби пересівати озимину 
на Волині нема, — відразу заспокоїв 
Карпюк. — Але треба поговорити 
про реалізацію зерна зі страхово-
го резерву, з Аграрного фонду, про 
майбутній урожай. 

Уже два роки в області закла-
дається страховий резерв зерна. За 
словами заступника голови ОДА, 
минулого року цей запас фактично 
врятував область від різкого подо-
рожчання хліба.

— Зараз у страховому резерві 
зберігається 2200 тонн зерна. По-
зиція влади така, щоб це зерно пе-
реробити на борошно і продати 
хлібопекам, аби запустити чергові 
кошти у форвард для закупівлі зерна 
наступного врожаю. Тим паче, що у 
ситуації, яка сьогодні складається, 
нема потреби його зберігати, — за-
певнив посадовець. — Зберігання 
кожної тонни у місяць обходиться в 
30-40 гривень. 

Віталій Карпюк нагадав, що ми-

нулого року — від березня до черв-
ня — ціна борошна вищого ґатунку 
сягала 3,5 гривні за кіло. А після збо-
ру врожаю і фактично до сьогодні 
ціни стабільні: перший сорт — 2,40, 
вищий ґатунок — у межах 2,70-2,75, 
покращеної якості — 2,90, екстра — 
3,30 гривні. «Це свідчить про те, що 
хлібопеки мають запас. Для подо-
рожчання хліба економічних підстав 
абсолютно нема», — резюмував він.

Втім, у собівартості хліба борош-
но складає близько 45-47%, решта 
— видатки на енергоносії, зарплати, 
транспортування. Як зазначають 
представники галузі, з початку року 
вартість газу підвищилася на 3,8%, а 
зарплати зросли на 6,9%.

— Виробництво борошна у Во-
линській області минулого року 
збільшено за рахунок появи ново-
го підприємства — «Волиньзерно-
продукт». А виробництво хлібобу-
лочних виробів зменшено — через 
призупинення роботи КХП-2 і «Го-

рохівхліба», який самоліквідувався. 
Ситуація, звичайно, не критична, 
хліба вистачає, — запевнив Віталій 
Карпюк. — До хлібопеків нема пре-
тензій — ні щодо якості, ні щодо цін. 
А от до торговельної мережі — сер-
йозні зауваження. Там нема госпо-
дарського підходу до реалізації хліба, 
що виготовляється в області. Зайдіть 
у перший супермаркет і впевніться, 
що хліб волинських пекарів іще тре-
ба пошукати. Завозять із Рівненської 
області, Тернопільської, Хмельниць-
кої. Я не вірю, що хліб, привезений 
із Тернополя, дешевший, аніж той, 
який привезли за 3 км із Теремного. 
Другий нюанс — о шостій-сьомій го-
дині вечора в супермаркеті вже нема 
продукції ВАТ «Хліб». А це саме 
пора, коли люди масово йдуть із ро-
боти, заходять узяти додому хліба. 
Ясно, що позиція продавців направ-
лена на те, щоб розбирали залишки, 
які не розійшлися за день. 

Орієнтовно на Волині за рік ре-
алізується 50 тисяч тонн хлібобу-
лочних виробів. Із них 10-12% офі-
ційно завозяться з інших областей. 
Хоча припустити, що привізний хліб 
може бути дешевшим за місцевий, 
є підстави. За даними моніторингу 
цін, кілограм хліба пшеничного ви-
щого ґатунку на Волині вартує 5,17 
гривні. Дорожче — тільки на Рівнен-
щині та Луганщині, а середня ціна 
по Україні — 4,52 гривні. 

До якості волинського хліба у 
контролюючих структур немає пре-
тензій.

— У магазинах на цінниках не 
вказується маса хліба, точна назва, 
хоч завдання торгівлі — донести до 
споживача всю інформацію, аби по-
купець зробив свідомий компетент-
ний вибір, — зауважила спеціаліст 
управління з захисту прав спожива-
чів Ольга Філімончук. — Невеликі 
виробники, приватники, у якісних 
посвідченнях не вказують час ви-
пуску продукції для контролю. Але 
це важливо, бо терміни придатнос-
ті хліба короткі — 24, 36, 72 години. 
Бракувався через недовагу хліб ви-
робництва ТзОВ «П’ятидні» — мар-
ки «Волинський» і «Світязький». Бу-
ханці важили 600-650 грамів, були 
пересушені. Влітку надійшло кілька 
скарг на продукцію марки «Шум-
ський хліб» (Шумський хлібозавод, 
Тернопільська область). Її продавали 
у пересувних точках, як виявилося, 
навіть не маючи експлуатаційного 
дозволу. 

— Всі контролюючі органи ма-
ють підтримувати місцевого вироб-
ника, якщо немає реальних претен-
зій. Якщо ми говоримо про якість, 
хто мені може сказати, скільки в хліб 
додається розпушувачів, відбілюва-
чів? Їх ніхто не використовує! — на-
голосив заступник голови ОДА. — 
Тільки чисті натуральні інгредієнти. 
Борошно якісне, хліб якісний, за-
лишається тільки торгівля — з нею 
треба працювати». 

Ольга ЮЗЕПЧУК

Будинки втрачають до 50% 
тепла під час похолодання 
За словами першого заступника міністра регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального госпо-
дарства Олександра Аліпова, втрати тепла будинками 
під час похолодання сягають майже половини надхо-
джень. «Будинок втрачає 40-50% — залежно від того, 
коли він був збудований. Тобто основні втрати, їхня 
левова частка, відбуваються через саму будівлю», — 
сказав Аліпов. Він також розповів, що втрати тепла на 
котельних складають приблизно 10-15%, а на теплових 
мережах — 20%.

Гривню продаватимуть 
в європейських аеропортах
Заради зручності футбольних уболівальників на час 
проведення Євро-2012 в основних аеропортах Європи 
в обмінниках буде продаватися гривня, повідомив 
міністр інфраструктури України Борис Колесніков. За 
його словами, були також спрощені всі процедури, з 
усіма прикордонними пунктами на державному кор-
доні налагоджений зв’язок. Також нещодавно була до-
сягнута домовленість про те, щоб гості ЧЄ перетинали 
державний кордон України та Польщі лише раз — на 
боці Польщі — за спрощеною процедурою.

9,1
на стільки відсотків зріс у 2011 
році сукупний державний борг 
України (на 4,918 млрд. дола-
рів) — до 59,216 млрд. доларів. 
Про це йдеться у повідомленні 
Міністерства фінансів.

ДОВІДКА 

За даними Міністерства аграрної 
політики та продовольства, у поточ-
ному маркетинговому році обсяги 
виробництва зернових культур оці-
нюються на рівні 56 млн. тонн: із них 
пшениці — 22,4 млн. т, з якої 13,5 
млн. тонн — продовольча. Очіку-
ється, що пропозиція зерна на вну-
трішньому ринку перевищить 62 
млн. тонн при потребі внутрішнього 
споживання у 26,7 мільйона тонн. 
Через несприятливі метеорологічні 
умови втрати озимих можуть бути 
на площі в 2 мільйони гектарів. 
Урожай озимої пшениці в 2012 році 
може скласти від 12 до 16 млн. тонн, 
з якої продовольчої пшениці — 6-8 
млн. тонн. Однак навіть за такого 
урожаю запасів пшениці має виста-
чити для забезпечення внутрішніх 
потреб, запевняють у Кабміні. При 
цьому ще й планують формувати 
надлишки зерна на експорт.   

МАЙНОВИЙ СПІР  

Щоб забезпечити платників 
податків якісними послуга-

ми, на Волині планують створити 
сервісні центри. Передбачається, 
що вони діятимуть в усіх податко-
вих інспекціях області. Про це по-
відомив голова ДПС у Волинській 
області Володимир Михалчич. 

Сервіс-центри через кон-
сультації і роз’яснення повинні 
забезпечити повну обізнаність 
платників податків із нормами за-
конодавства. А отже, поліпшити 

механізми дотримання вимог по-
даткового законодавства за раху-
нок добровільної сплати податків. 

«Ми очікуємо, що саме такі 
сервісні центри забезпечать ком-
фортні умови для спілкування 
бізнесу і податкової служби. Крім 
того, бізнес витрачатиме менше 
часу на подання звітів. У перспек-
тиві — отримуватиме послуги без 
відвідування органів державної 
податкової служби», — зазначив 
Володимир Михалчич.

Технічний університет заявив свої права 
на Будинок офіцерів 


