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У 2009 році уряд затвердив держав-
ну цільову програму зі створення 
оптових сільськогосподарських 
ринків. Очікувалося, що поблизу 
кожного обласного центру побуду-
ють оптовий ринок — загалом 25. 
Оптовий ринок с/г продукції покли-
каний скоротити шлях від вироб-
ника до споживача, витісняючи по-
середників, які штучно завищували 
ціни на продовольство. Та через 
рік Кабмін призупинив виконання 
програми, бо вона передбачає 
фінансову допомогу з держбюдже-
ту, а головний кошторис, як відомо, 
страждає на хронічний дефіцит. 
Водночас робота зі зведення 
ринків не припинилася. По-перше, 
вони належать приватникам, які, 
бачачи прибутки, знайдуть гроші 
для інвестицій. По-друге, всі ринки, 
які отримали статус оптових, торгу-
ють оптом і вроздріб, а відповідно, 
формується дві ціни.

У Мінагропроді запевняють, 
що в середньому ціна на плодово-
овочеву продукцію, яка продається 
через ОРСП, на 40% нижча, ніж в 
інших мережах постачання про-
дукції. Наразі оптові ринки вже 
працюють або будуються у містах-
мільйонниках. У законі ж обґрун-
тована необхідність появи оптових 
ринків у всіх містах із населенням не 
менше 200 тисяч. Першим містом із 
населенням близько 250 тисяч, яке 
отримало сертифікат на споруджен-
ня оптового ринку (№9), стало Рівне. 
Рівняни радіють, адже отримали до-
кумент, що дозволяє починати реа-
лізацію проекту, чого вони чекали 
майже рік. А найближчі сусіди — во-
линяни — про будівництво в області 
оптового ринку чують із 2009-го, та 
до конкретики досі далеко. Коли ж 
великий ринок з’явиться у Рівному 
(відкриття заплановане на березень 
2013 року), то доцільність будівни-
цтва такого ж на Волині втратить 
актуальність, адже рівненський по-
криватиме радіус у 200 км.

— Об’єкт буде розташований на 
в’їзді в Рівне зі сторони Луцька, за-
йме 10,5 гектара. Працювати буде 
лише вночі (до восьмої години ран-
ку), тож конкуренцію роздрібним 
ринкам не створюватиме. Загальна 
вартість проекту — 19,5 мільйона 
доларів, — розповів директор Рів-
ненського оптового ринку сільсько-
господарської продукції Олександр 
Левшук. — Буде забезпечуватися чо-
тири основні групи товарів: овочі та 
фрукти, м’ясо і м’ясопродукти, риба 
і морепродукти, мокра і суха бакалія, 

— таким чином покривається весь 
спектр продуктів. Операторів умов-
но можна розділити на дві категорії. 
Перші — дрібні та середні виробни-
ки, які зможуть у сезон приїздити на 
ринок і, навіть не маючи накриття 
чи павільйону, напряму здійснювати 
торгівлю. Друга група — професійні 
оператори, які працюють цілорічно, 
маючи в розпорядженні орендо-
вані спеціально пристосовані при-
міщення — павільйони площею до 
трьох тисяч квадратних метрів. Ще 
практично не почавши будівництва, 
вже підписуємо попередні договори 
оренди. 

Про оптовий ринок у Луцьку 
заговорили на початку 2009 року. 
Тодішній голова Волинської облдер-
жадміністрації Микола Романюк ка-
зав, що для реалізації такого проекту 
потрібно приблизно 50 млн. доларів. 
На 2009-й обласна влада ставила собі 
завдання виділити земельну ділян-
ку і розробити проект будівництва. 
Але виконано його не було, і тему, як 
кажуть, зам’яли. Коли на Волині змі-
нилося керівництво, вона зазвучала 
по-новому. Заступник голови ОДА 
Віталій Карпюк на одній із нарад по-
відомив, що вже восени 2011 року 
на Волині запрацює оптовий ринок 
сільськогосподарської продукції. 
Торгові майданчики, овочесховища 
і склади розмістяться на площі 14 
гектарів поблизу обласного центру. 
Проект реалізовує приватний інвес-
тор. Але поки, хоча від анонсованої 
дати минуло не менше трьох місяців, 
результату не видно.

— Питання в роботі, — запев-
нив начальник головного управ-
ління агропромислового розвитку 
ОДА Юрій Горбенко. — Для того, 
щоб отримати підтримку з держав-
ного бюджету, потрібно налагодити 
партнерство з бізнесом. Є місцеві 
інвестори, які зараз розглядають 

перспективи будівництва оптового 
ринку на околиці Луцька. Оптовий 
ринок — це цілий комплекс, склади, 
холодильники, для нього потрібна 
площа до 20 га.

Поки на Волині довго запряга-
ють, на Рівненщині приступають до 
будівництва.

— Виникає питання конкурен-
ції з Луцьком, — слушно зауважує 
Олександр Левшук. — З погляду 
логістичного плеча ринок працюва-
тиме у радіусі 200 км, а Луцьк знахо-
диться за 70 км. Але, думаю, Волинь 
повинна мати власний оптовий ри-
нок. Рівненські оператори можуть 
бути в Луцьку й навпаки, бо це ви-
гідно для бізнесу. 

Так, бізнес знайде свої вигоди. 
Але чи отримають прибуток на опто-
вих ринках селяни та дрібні ферме-
ри? Адже ринки ці, попри фінансову 
допомогу з держбюджету, належать 
приватникам.

— У цьому полягає українська 
особливість, — каже керівник на-
прямку «Розвиток ринкової інфра-
структури» проекту USAID «Агро-
Інвест» Микола Гриценко. — Тому 
що в усьому світі більшість оптових 
ринків належить або об’єднанням 
виробників сільськогосподарської 
продукції, або органам муніципаль-
ної влади. Практикується і змішана 
форма власності: на таких ринках 
створюються ринкові комітети, до 
яких входять представники органів 
місцевої влади і сільгоспвиробників. 
Спільно вони узгоджують усі питан-
ня, формують політику діяльності 
ринків. Тоді як усі без винятку укра-
їнські оптові ринки є приватними. 
І виробники сільськогосподарської 
продукції на них фактично є клієн-
тами. Вони змушені діяти за прави-
лами власників ринків, які не завжди 
відповідають їхнім інтересам.

Ольга ЮЗЕПЧУК

У разі прийняття Закону «Про 
документи...» наявність біо-

паспортів буде не обов’язковою. 
Про це заявив міністр юстиції 
Олександр Лавринович. 

«Обов’язкового документа не 
буде. Одна людина може вибрати 
паспорт із біометричними даними, 
інша — посвідчення громадянина 
України. Хтось захоче мати обидва 
документи. Людина, яка не бажає 
нікуди виїжджати з України, може 
обмежитися посвідченням, яке, 
до речі, буде безстроковим, про-
стим і дешевим у виготовленні, зі 
звичною вклеєною фотографією», 
— пояснив міністр.

За словами Лавриновича, закон 

не передбачає створення єдиної 
бази даних про документи. «База 
біометрики теоретично може бути 
тільки щодо тих людей, які дали 
згоду на внесення до неї своїх да-
них», — зазначив він.

Як запевнив міністр, у біо-
паспортах не буде даних про сі-
мейний стан, наявність і кількість 
дітей тощо. До того ж, пояснив 
Лавринович, при переході зі старої 
паспортної системи всі видані ра-
ніше документи будуть чинними 
до закінчення передбаченого ними 
строку дії, й обов’язкової заміни 
документів не буде.

Коментуючи законопроект 
про біопаспорти, зареєстрований, 
зокрема, представниками Партії 
регіонів, міністр зазначив, що він 
«створить корупційні можливості 
для окремих осіб». «Ідеться про 
діяльність кола осіб, що монопо-
лізували український ринок (ви-
готовлення паспортів) і створили 
чимало корупційних схем, які є 
реальною загрозою не тільки еко-
номіці, а й безпеці України», — за-
значив він. За словами Лаврино-
вича, раніше за цим фактом було 
порушено кримінальну справу.
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НОВОСІЛЛЯ 

Губернатор Закарпаття урізав собі 
зарплату

На митниці з’явилися 
інформаційні термінали

Біометричні паспорти не будуть 
обов’язковими для всіх

П’ятнадцять сімей у Луцьку придбало квартири 
за програмою «Доступне житло» 

Задля того, щоб унеможливити 
суб’єктивний вплив посадової 

особи на регулювання процесів 
митного оформлення, з 15 люто-
го Держмитслужба започаткувала 
введення інформаційних терміна-
лів, повідомляє Урядовий портал.

За допомогою такого терміна-
ла суб’єкт ЗЕД сам буде вносити 
дані про свій вантаж і отримувати 
відповідний талон, у якому буде 
вказано час прийняття до митно-
го оформлення. Таким чином від-

буватиметься подвійний контроль 
із боку бізнесу та з боку посадової 
особи, яка має забезпечити таке 
митне оформлення. Це унеможли-
вить порушення часових нормати-
вів і мінімізує людський фактор.

Голова Держмитслужби Ігор 
Калєтнік вважає, що за шість міся-
ців 2012 року такими інформацій-
ними терміналами будуть облад-
нані всі без винятку місця митного 
оформлення. А їх в Україні налічу-
ється 282.

У Луцьку на вулиці Федорова 
урочисто здали в експлуатацію 

житловий 3-під’їздний будинок на 
108 квартир, збудований у рамках 
довгострокової державної програми 
«Доступне житло». 

У 2010 році Волинська облдер-
жадміністрація підписала Меморан-
дум про співпрацю зі спеціалізова-
ною установою «Державний фонд 
сприяння молодіжному житловому 
будівництву» щодо реалізації про-
грами доступного житла на Волині. 
Згідно з цією програмою, держава 
компенсує молодим сім’ям 30% вар-
тості квартири. Зараз ключі від омрі-
яних і оплачених квартир отримало 
15 луцьких родин. Крім того, у цьому 
будинку одна молода сім’я отримала 
помешкання за програмою забезпе-
чення житлом педагогів.

Загалом же за два роки дії про-
грами в області квартири отримало 
28 сімей. На цей рік для будівництва 
доступних квадратних метрів, за по-
переднім розподілом, передбачено 
три мільйони гривень.

— Державний бюджет виділяє 
кошти, працюють обласна та міська 
влади. 30% — це гроші, які держава 
дає і компенсує за високу ринкову 
вартість квартири, — зазначив за-
ступник голови правління Держав-
ного фонду сприяння молодіжному 
житловому будівництву Євген Ісаєв.

В минулому році ввели в експлу-
атацію першу чергу квартир у цій 
дев’ятиповерхівці. Наразі ж у ново-
будову заселяються останні мешкан-
ці. 

«Можна казати, що щасливими 
сьогодні стали лише п’ятнадцять мо-
лодих сімей Луцька, але я скажу, що 
щасливими стали аж п’ятнадцять», 
— порадів голова облдержадміні-
страції Борис Клімчук. Він побажав 
молодим сім’ям, які поселяються на 
власну житлоплощу, аби їм добре 
жилося й щоб вони покращували 
демографічну ситуацію в Україні. 
Адже, за словами Бориса Клімчука, 
в цьому районі (40-й квартал) пла-
нується будівництво другого поло-
гового будинку в Луцьку.

Станом на 1 лютого 2012 року на 
обліку в регіональному відділенні 
фонду сприяння молодіжному жит-
ловому будівництву перебуває 128 
сімей, які бажають придбати «до-
ступні» квартири. 

Ольга ЮЗЕПЧУК

У західних областях 23 люто-
го похмуро, йтиме дощ із мокрим 
снігом. Температура повітря вно-
чі -1...0°C, вдень 0...+2°C. 24 лю-
того буде хмарно, пройдуть дощі 
з мокрим снігом. Уночі 0...+2°C, 
денна температура +1...+3°C. 25 
лютого похмуро, невеликі опа-
ди. Температура вночі +1...+4°C, 
вдень 0...+3°C. 

У північних регіонах 23 лю-
того буде похмуро, йтиме дощ із 
мокрим снігом. Температура вно-
чі -4...-1°C, вдень 0...+1°C. 24 лю-
того хмарно, без істотних опадів. 
Уночі -2...+1°C, вдень -2...0°C. 25 
лютого похмуро, невеликі опади 
у вигляді дощу з мокрим снігом. 
Нічна температура -1...+1°C, ден-
на становитиме -1...+2°C.

У Києві 23 лютого буде по-
хмуро, йтиме невеликий дощ зі 
снігом. Нічна температура -6... 
-1°C, денна 0...+2°C. 24 лютого по-

хмуро, опадів синоптики не про-
гнозують. Вночі -1...+1°C, вдень 
0...+1°C. 25 лютого буде похмуро, 
місцями опади у вигляді дощу з 
мокрим снігом. Температура вно-
чі 0...+1°C, вдень 0...+1°C. 

У східних регіонах 23 лю-
того похмуро, йтиме сніг. Уночі 
-8...-3°C, вдень -3...0°C. 24 люто-
го похмуро, без істотних опадів. 
Нічна температура -1...+1°C, ден-
на -1...+1°C. 25 лютого похмуро, 
подекуди дощ із мокрим снігом. 
Вночі -4...-2°C, вдень -1...+1°C.

У південних областях 23 
лютого хмарно з проясненнями, 
опадів не очікується. Температу-
ра вночі -5...-3°C, вдень +1...+4°C. 
24 лютого похмуро, дощ із мо-
крим снігом. Уночі 0...+2°C, вдень 
+2...+3°C. 25 лютого прогнозують 
похмуру погоду, місцями про-
йдуть невеликі дощі. Нічна темпе-
ратура +2...+3°C, денна +2...+4°C. 

Табачник хоче, щоб студенти 
платили за освіту не менше 
восьми тисяч на рік
Міністр освіти й науки Дмитро Табачник вважає, що 
якісна освіта студента за контрактом не може коштувати 
менше 8-10 тисяч гривень у рік. «Для того, щоб викона-
ти нормативи, плата контрактника за рік не може бути 
меншою 8-10 тисяч залежно від складності підготовки, 
— заявив Табачник. — Тому, коли дітей заманюють на 
чотири-шість тисяч гривень, це одразу свідчить, що 
щось тут не відповідає здоровому глузду». 

Парламентські вибори 
коштуватимуть майже мільярд
Центральна виборча комісія затвердила кошторис 
витрат по бюджетній програмі «Проведення виборів 
народних депутатів України» в обсязі 817,5 мільйо-
на гривень, інформує «Сегодня». Незважаючи на 
затверджений кошторис, ЦВК вважає, що загальна 
сума витрат, передбачена на проведення виборів у 
державному бюджеті на 2012 рік, є недостатньою й 
вимагає збільшення з огляду на раніше підготовані 
та фінансово обґрунтовані розрахунки й об’єктивні 
фактори. 

3
стільки мільйонів гривень 
коштуватиме рекламодавцям 
хвилина реклами під час тран-
сляцій футбольних матчів Євро-
2012. Ексклюзивним продавцем 
часу для реклами став сейлс-
хаус «Медіапартнерство».

ПОГОДА 

Голова Закарпатської облдер-
жадміністрації Олександр Ле-

дида підписав розпорядження, 
яким зменшив собі та своїм за-
ступникам заробітну платню до 
кінця 2012 року. Документ набрав 
чинності з 1 лютого, повідомляє 
«Газета.ua».

«В апараті облдержадміністра-
ції працює 96 людей, — розповіла 
прес-секретар голови облдержад-
міністрації Лейла Гусейнова. — Че-
рез зменшення зарплатного фонду 
виникла ситуація, коли потрібно 

було врізати зарплатню праців-
ників апарату на 200-300 гривень 
кожному».

Аби цього не робити, Олек-
сандр Ледида вирішив зменши-
ти свою зарплату та доходи своїх 
п’ятьох заступників. Для цього до 
кінця року на дві третини урізав 
щомісячні доплати до основної 
ставки за інтенсивність. Отримані 
кошти бухгалтерія розподілятиме 
між дев’ятьма десятками праців-
ників апарату. Суми зекономлених 
коштів прес-служба не називає.

Чи потрібен у Луцьку оптовий ринок 
с/г продукції, якщо такий буде у Рівному?


