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Близько 200 керівників сільсько-
господарських підприємств і 

голів фермерських господарств на 
тиждень з’їхалися до санаторію 
«Лісова пісня» на навчання. Захід, 
організований управлінням агро-
промислового розвитку Волинської 
ОДА, спрямований на ознайомлен-
ня сільгоспвиробників із передо-
вими технологіями галузі, а також 
на роз’яснення особливостей змін у 
законодавстві, з якими доводиться 
стикатись аграріям.

У межах навчання сільгоспви-
робники мали можливість зустрі-
тись із керівництвом області та роз-
повісти про наболіле. Так, чимало 
уваги приділили низькому рівню 
заробітної плати в галузі сільського 
господарства.

— На Волині середній рівень 
заробітної плати в сільськогоспо-
дарській сфері, на жаль, є одним із 

найнижчих в Україні й становив у 
2011 році 1089 гривень, — повідав 
начальник головного управління 
статистики Вадим Науменко.

Голова ОДА Борис Клімчук теж 
загострив увагу на зарплатах. А втім, 
зауважив, що поки закриває на це 
очі, адже багатьом керівникам сіль-
госппідприємств довелося би зна-
чно скоротити штати, аби підняти 
зарплатню.

— Дійсно, заробітна плата не-
висока, але всі витрати, які йдуть 
на виробництво нашої продукції, 
з кожним роком зростають, а ціни 
на готову продукцію постійно пада-
ють, — ділиться голова фермерсько-
го господарства «Демікс» Валерій 
Демковський. — Якщо ми реально 
піднімемо заробітну плату, то ціни 
на сільгосппродукцію будуть недо-
ступними для наших споживачів. 
Тоді наш товар стане неконкурен-

тоспроможним, позаяк продукція з 
держав, де дотують сільгоспвироб-
ників, буде значно дешевшою.

Демковський нарікає й на те, 
що аграріям бракує прогнозів від 
статистів, які б інформували про 
потребу країни в тих чи інших про-
дуктах.

— Від асоціації фермерів є про-
позиція, аби сільгоспвиробники 
подавали інформацію про те, чого 
та скільки вони мають намір вирос-
тити в найближчому сезоні. Ці дані 
підсумовували б статисти чи відпо-
відні служби управління, а ми, агра-
рії, бачили б, чого треба посіяти-
посадити більше, а чого — менше. 
У такому разі на сільгоспринку був 
би хоч якийсь баланс і не виникало б 
перевиробництва чи недовиробни-
цтва певної продукції, — підсумував 
пан Демковський.

Ольга УРИНА
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Селян хочуть придавити 
ще одним податком

Росія відмовилася від семи 
українських виробників сиру

Четверо українців із п’яти живе 
за межею бідності

Волинські сільгоспвиробники 
стурбовані новою ініціати-

вою від Партії регіонів — ввести 
ще один податок для кожного ко-
ристувача сільськогосподарських 
земель. Він становитиме 1% від 
нормативно-грошової оцінки вар-
тості землі.

— Такий законопроект заре-
єстрував глава парламентського 
комітету з питань аграрної політи-
ки та земельних відносин, депутат 
Верховної Ради від Партії регіонів 
Григорій Калєтнік, який узагалі-то 
повинен захищати інтереси селян, 
— каже аграрій Валерій Діброва. 
— Я й так плачу чотири мільйони 
гривень податку, а після нововве-
дення буде додатково ще 3,5 міль-
йона. Треба цей закон «зарубати» 
у Верховній Раді, бо, не дай Боже, 
його прийме абсолютна більшість, 
яка може утворитись у будь-який 
момент, то я й не знаю, що ми бу-
демо робити.

За підрахунками Калєтніка, це 
нововведення дасть змогу напо-

внити місцеві бюджети й щорічно 
отримувати 3,5-4,5 мільярда гри-
вень.

Не в захваті від нового законо-
проекту й голова Волинської ОДА 
Борис Клімчук.

— Ми порахували: по області 
це може дати тридцять мільйонів 
гривень через сільські ради. Воно 
не нагріє нікого. Гроші розпоро-
шаться, розповзуться, вони не бу-
дуть сконцентровані, — каже він. 
— Від цього законопроекту попа-
хує популізмом, мабуть, передви-
борним.

Ольга УРИНА

Росспоживнагляд розширив до 
семи список українських під-

приємств, яким заборонено по-
стачання сиру на російський ри-
нок. Про це 27 лютого повідомив 
керівник відомства Геннадій Они-
щенко. «З понеділка ми додатково 
«закриваємо» ще чотири заводи», 
— сказав він.

Як відомо, Росспоживнагляд 

почав вилучати з обігу в Росії і 
призупинив увезення в РФ сирів 
трьох українських виробників — 
ПП «Прометей» (Чернігівська об-
ласть), АТ «Пирятинський сирза-
вод» (Полтавська область) і ТОВ 
«Гадячсир» (Полтавська область). 
Онищенко заявив, що до цього 
списку потрапили ще чотири укра-
їнські виробники: Баштанський 
і Лозівський сирзаводи, «Бель 
Шостка Україна» та Хмельницька 
маслосирбаза.

«На території Російської Фе-
дерації припинена реалізація 30,6 
тонни українського сиру», — за-
явив він.

Раніше Онищенко повідомив, 
що ще понад 120 тонн українсько-
го сиру призупинено на кордоні та 
не допущено на територію РФ.

Енергозберігаючі заходи допоможуть 
зекономити мільйони гривень

Волинь посідає шосте місце у мо-
ніторингу областей України щодо 
енергоефективності. Це хороший 
показник. Але, на думку голови 
ОДА Бориса Клімчука, ще є солідні 
резерви. Адже за європейськими 
мірками Волинь «енергоефектив-
на» лише на 65%. Якщо говорити 
в цифрах, то область може еконо-
мити понад 80 мільйонів гривень. 
Як це треба робити, показали на 
СП ТОВ «Модерн-Експо» під час 
міжнародного семінару «Філософія 
енергозбереження».

Питання енергозбереження в 
Україні сьогодні стоїть поруч із пи-
танням національної безпеки. Адже 
наша держава перебуває у стані 
перманентної газової війни з Росі-
єю: якщо ми не навчимось еконо-
мити, то ціна на блакитне паливо 
«з’їдатиме» фінансові ресурси кож-
ного українця. 

Якщо говорити про Волинь, то 
ще у кінці 90-х років очільник облас-
ті Борис Клімчук казав, що для нас 
газ — альтернативне паливо. Сьо-
годні в області в реалізації програм 
енергозбереження акцент робиться 
на застосуванні відновлювальних 
природних ресурсів — тріски, гра-
нул, соломи тощо. 

— Ми не говоримо, а втілюємо 
енергоощадні технології на практи-
ці. На сьогодні в регіоні працює 32 
підприємства з виготовлення палив-
них гранул, торфокрихти та пелет. У 
бюджетних об’єктах встановлюємо 
котли на тверде паливо, які обігріва-
ють установи деревиною та усіма її 
відходами, — зазначив голова ОДА 
Борис Клімчук.

Також він розповів, що в області 
уже посаджено 300 гектарів енер-
гетичної лози, найближчим часом 
у Луцькому районі презентують 
проект виробництва пелет із соло-
ми, а в Нововолинську — спільний 
волинсько-луганський державний 
пілотний проект зі спалювання ву-
гілля водневим методом. 

І хоча основним «пожирачем» 
енергоносіїв на Волині є комунальні 
підприємства й населення, у про-
мислових підприємств є резерви 
для економії. Як приклад Борис 
Клімчук назвав «Гербор Холдинг» із 
Володимира-Волинського. Тут ви-
робництво з самого початку плану-
валося без застосування газу — спа-
люють власні відходи від переробки 
деревини. 

— Цілий комплекс робіт прове-
дено на ПАТ «СКФ Україна», на що 
спрямовано 2,3 мільйона гривень, 
— зазначив голова облдержадміні-
страції. — На ПАТ «Теремно Хліб» 

реконструйовано виробничі по-
тужності загальною вартістю 3,2 
мільйона гривень; у СП «Модерн-
Експо» впроваджено енергоефек-
тивних заходів на суму 1,26 міль-
йона. 

Саме на прикладі останнього 
підприємства показали, як реально 
можна зекономити навіть на вироб-
ництві, яке не є енергозатратним. 

— Хоча у собівартості нашої про-
дукції (а це торговельне обладнання) 
частка енергоносіїв невелика, ми все 
ж вирішили переглянути нашу по-

літику щодо цього питання. Робили 
це спільно з менеджерами Програми 
розвитку підприємств (ПРП), яку 
втілює Європейський банк рекон-
струкції та розвитку. Результати 
вражають, — зазначив генеральний 
директор «Модерн-Експо» Петро 
Пилипюк. 

— Якщо порівнювати 2009-й і 
2011-й роки, то змінилася струк-
тура споживання енергоносіїв. Ми 
стали менше використовувати газу. 
Це гарна тенденція. Оскільки при-
родний газ — ресурс вичерпний. До 
того ж на нього постійно зростає 
ціна. Щодо фінансових результатів, 
то споживання електрики на тисячу 
гривень випущеної продукції змен-
шилося на 28%, споживання газу 
— на 37%. Це при тому, що вироб-
ничі потужності зростали, а випуск 
продукції збільшився втричі, — по-
відав фінансовий директор Дмитро 
Фурман. 

Керівники «Модерн-Експо» 
зазначили, що стали по-іншому 
дивитися на проблему енергое-
фективності після спілкування з 
менеджерами Програми розвитку 
підприємництва. На жаль, волин-
ські підприємці не поспішають бра-
ти участь у цій програмі, оскільки 
тут дають не гроші, а допомагають 
порадами та ідеями. Хоча в резуль-
таті їх утілення економити можна 
якщо не мільйони, то сотні тисяч 
гривень. 

Наталка СЛЮСАР

В Ахметова хочуть, аби 
населення більше платило 
за електроенергію
Тарифи на електроенергію, встановлені для населення, 
покривають лише 30% її вартості, заявив гендиректор 
холдингу ДТЕК Максим Тимченко. Він додав, що в такій 
ситуації промисловість і генерація електроенергії до-
тують населення. Як повідомлялося, наприкінці 2011 
— на початку 2012 року холдинг ДТЕК, який входить до 
СКМ Рината Ахметова, концентрував чотири з шести 
великих теплогенеруючих підприємств в Україні.

Україна перестала 
імпортувати цукор
Його січневі обсяги в 35 разів менші за обсяги, 
ввезені у грудні минулого року. Паралельно Укра-
їна активно нарощує експорт солодкого продукту. 
При цьому надлишок цукру на внутрішньому ринку 
оцінюється щонайменше у 400 тис. тонн. Нагадаємо, 
Україна з минулорічного врожаю буряків виробила 
2 мільйони 330 тисяч тонн бурякового цукру при 
внутрішній потребі в 1 мільйон 860 тисяч тонн на рік. 
Це третій за обсягами результат виробництва цукру в 
Україні за останні 15 років. 
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майже стільки мільйонів до-
ларів виділить ЄБРР на ре-
формування «Укрзалізниці», а 
саме на оновлення вантажного 
рухомого складу в залізничній 
галузі України. 

ДОВІДКА 

Програма розвитку підприємств 
(ПРП) — це програма технічної 
допомоги, що реалізується на 
некомерційній основі під егідою Єв-
ропейського банку реконструкцій і 
розвитку. Мета програми полягає в 
наданні допомоги малим і середнім 
підприємствам задля забезпечення 
їх успішного функціонування й у 
формуванні нових ділових якостей 
у їхніх керівників для підвищення 
конкурентоздатності підприємств 
в умовах ринкової економіки. ПРП 
дозволяє впроваджувати управ-
лінський досвід із урахуванням 
специфіки кожної галузі за рахунок 
надання консультативних послуг 
досвідченими керівниками вищої 
ланки з економічно розвинутих 
країн світу. ПРП фінансується 
європейською спільнотою в рамках 
проекту «Східне партнерство».

ПРОБЛЕМА 

Про це розповів під час прес-
конференції голова Волин-

ської обласної партійної органі-
зації ВО «Батьківщина» Анатолій 
Грицюк, аналізуючи роботу ни-
нішнього Президента відповідно 
до оцінок своєї політичної сили. 

Також Анатолій Петрович роз-
повів про звітно-виборні конфе-
ренції в усіх чотирьох партійних 
міських організаціях і шістнадця-
тьох районних. У цілому він задо-
волений їх активністю та резуль-
тативністю. Анатолій Петрович 
повідомив, що керівники партій-
них організацій на рівні районів і 
області практично не змінилися. 

— Під час звітно-виборних 
зборів активно обговорювалося 
питання щодо роботи депутат-
ських фракцій у місцевих органах 
самоврядування, — каже Анатолій 
Грицюк. — Було дано принципові 
характеристики тим керівникам 
депутатських фракцій, де, на нашу 
думку, не повною мірою викону-
ються вимоги, які ставить полі-
тична рада.

Що стосується оцінки роботи 
нинішньої влади, то Анатолій Гри-
цюк зауважив, що на всіх партій-
них конференціях делегати акцен-
тували увагу на тому, що, цитуємо, 
«методи, рівень і стиль роботи ни-
нішньої влади ставлять волинян 
на коліна». 

Спираючись на офіційну 

статистику та дані ООН, голо-
ва «Батьківщини» повідомив, що 
кожні четверо українців із п’яти 
нині живуть за межею бідності. А 
85% громадян нашої країни протя-
гом 2011 року, аби вижити, змуше-
ні були заощаджувати на їжі, до-
звіллі й одязі. У 2012 році кількість 
бідних зросте. 

— Янукович обіцяв встанови-
ти з 1 січня 2011 року мінімальну 
пенсію у розмірі 1200 гривень, але 
на 1 грудня 2011 року вона стано-
вила 800 гривень, — каже Анато-
лій Грицюк. — Загалом упродовж 
минулого року мінімальні пенсії 
зросли лише на 50 гривень, а мі-
німальна зарплата — на 63. Це ви-
глядає як знущання над людьми, 
якщо порівнювати таке «зростан-
ня» з постійним подорожчанням 
комунальних послуг, палива, про-
дуктів харчування. 

Людмила ШИШКО 

Петро Пилипюк під час міжнародного семінару

Аграрії поскаржилися на низькі зарплати

Як і для чого економити на енергоносіях, говорили під час міжнародного 
семінару на «Модерн-Експо» 


