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  СПРАВИ ФІНАНСОВІ

Санаторій «Лісова пісня», що у 
Шацькому районі, на березі 

озера Пісочне, попросив волин-
ських депутатів дозволити взяти 
кредит під заставу майна. На сесії 
облради заступник директора за-
кладу Руслана Дибель пояснювала, 
що наразі санаторію не вистачає 
обігових коштів, тому потрібно 
відкрити кредитну лінію. Для цьо-
го й просять дозволу заставити 
їдальню, балансова вартість якої 
— 1,5 мільйона гривень. Але де-
путати не відразу визначились із 
рішенням, мовляв, великий ризик 
втратити комунальне майно. 

— Дискусія щодо «Лісової пісні» 
була безпредметною, — прокомен-
тував на прес-конференції голова 
облради Володимир Войтович. — 
Мотиви тих депутатів, які не під-
тримували рішення, в залі так і не 
прозвучали. А йдеться про життєді-
яльність закладу. Якщо депутати не 

дозволять санаторію взяти кредит, 
він залишиться без вільних коштів 
на розвиток, а відповідальність за це 
ляже на директора.

Голова постійної комісії з пи-
тань використання майна спільної 
власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст області Святослав 
Кравчук наголосив, що оскільки 
обласна рада не підтримує санато-
рій фінансово, то варто дозволити 
йому відкрити кредитну лінію, аби 
оздоровниця могла вирішити свої 
поточні проблеми. 

На захист колег виступила і 
директор санаторію матері й дити-
ни «Пролісок» Валентина Касарда. 
Зрештою «Лісовій пісні» дали до-
бро на заставу їдальні, при цьому 
зобов’язавши санаторій щомісяця 
звітувати перед облрадою про ви-
конання умов кредитного догово-
ру та використання позики.

Ольга ЮЗЕПЧУК

Санаторій «Лісова пісня» бере 
кредит під заставу їдальні

Виплати коштів за утримання 
великої рогатої худоби госпо-

дарствам населення будуть розпо-
чаті з 1 червня. Про це повідомив 
міністр аграрної політики та про-
довольства Микола Присяжнюк. 
Він нагадав, що Кабмін 23 квітня 
прийняв рішення про запрова-
дження виплати спеціальної бю-
джетної дотації фізичним особам 
за утримання молодняку великої 
рогатої худоби, який народився в 
їхніх господарствах, і його збере-
ження.

Микола Присяжнюк нагадав, 
що першого разу бюджетна до-

тація виплачується за утримання 
молодняку ВРХ, який на момент 
подання фізичними особами від-
повідних документів досяг певно-
го віку: за молодняк ВРХ 3-5 мі-
сяців — 250 гривень за голову, за 
молодняк 6-8 міс. — 500 гривень, 
за молодняк 9-11 місяців (включ-
но) — 750 гривень за голову. В по-
дальшому спеціальна бюджетна 
дотація виплачується фізичним 
особам за збереження молодняку 
ВРХ у розмірі 250 гривень за кожні 
наступні три місяці його утриман-
ня до досягнення 11 місяців.

Міністр також уточнив, що 
формування реєстрів фізичних 
осіб для нарахування дотації здій-
снюється сільськими, селищними, 
міськими радами відповідно до до-
кументів, поданих громадянами. 
Перелік документів містить копію 
паспорта корови та молодняку 
ВРХ, копію паспорта особи, до-
кумента, що засвідчує реєстрацію 
у Державному реєстрі фізичних 
осіб — платників податків, і копію 
довідки про відкриття рахунка в 
банку.

Відомості.UA

№ 19 (607)

10 - 16 травня 2012 року

http://vidomosti-ua.com/

Події

20
понад стільки тисяч людей 
цього року бажають отримати 
другу вищу освіту. Про це по-
відомив заступник директора 
Департаменту вищої освіти 
Міносвіти і науки, молоді та 
спорту Микола Фоменко.

Горохівську владу хвалять за 
зароблені на аукціонах гроші
Внаслідок земельних торгів у Горохівському районі 
Волині вдалося продати право оренди ділянок 
більш ніж уп’ятеро дорожче від початкової ціни. За 
землю виручили більше мільйона гривень. Про це 
повідомили у головному управлінні Держкомзему 
у Волинській області. На земельних торгах зареє-
струвалися шість учасників, а стартова ціна 17 лотів 
становила 199 тисяч гривень. Упродовж торгів лоти 
зросли в ціні у 5,4 разу — вдалося заробити майже 
1,1 мільйона гривень.

П’яничка мало не розстріляв 
подружню пару
7 травня в Любомлі надворі 36-річний безробітний 
місцевий житель, перебуваючи в стані алкогольного 
сп’яніння, трьома пострілами з власного зареєстрова-
ного спецзасобу ПМТ заподіяв вогнепальні поранення 
28-річній жительці цього ж міста і її чоловіку — 28-річ-
ному іноземному громадянину. Про це повідомили 
в управлінні зв’язків із громадськістю Міністерства 
внутрішніх справ України. Потерпілих госпіталізовано. 
Зловмисника затримано, а пістолет вилучено.

  СПОРТИВНИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Волинські школярі три дні змагались біля озера

З 4 по 6 травня в урочищі Озюрко 
Камінь-Каширського району по-

над 650 школярів з усієї області зі-
бралися на VІІ обласний фестиваль 
фізичної культури та військово-па-
тріотичного виховання.

Вперше в рамках фестивалю 
відбувались одночасно три захо-
ди: обласні змагання фізкультур-
но-оздоровчого патріотичного 
комплексу школярів «Козацький 
гарт» для учнів 5-10 класів загаль-
ноосвітніх навчальних закладів 
— команд-переможців районних, 
міських змагань; обласний етап 
дитячо-юнацької військово-спор-
тивної патріотичної гри україн-
ського козацтва «Сокіл» («Джура») 
для команд обласних ліцеїв і шкіл-
інтернатів, навчальних закладів і 
дитячо-юнацьких громадських ор-

ганізацій; обласна військово-патрі-
отична спортивна гра «Зірниця» для 
школярів 5-9 класів.

Три дні на березі озера Озюрко, 
де розмістилося величезне намето-
ве містечко, тривало справжнє свя-
то сили і витривалості, мужності 
і спритності. Щодня діти завзято 
змагалися за першість у різноманіт-
них спортивних змаганнях, іграх і 
конкурсах. До змагань «Козацького 
гарту» ввійшли: спортивна естафе-
та, перетягування канату, орієнту-
вання на місцевості, човниковий біг, 
стрибки в довжину й через скакалку, 
конкурс знавців історії козацтва. 
Статус найсильніших у черговий раз 
підтвердили школярі НВК №1 Каме-
ня-Каширського. 

З-поміж випробувань «Сокола» 
були: стройова підготовка, смуга 

перешкод, стрільба, «Рятівник», бо-
ротьба «Навхрест», військово-спор-
тивні ігри «Пластун», «Відун», кон-
курси — таборування, «Ватра у колі 
друзів», звіти принципів лицарства. 
Перемогла команда обласного ліцею 
з посиленою військово-фізичною 
підготовкою.

Змагання «Зірниці» полягали 
в метанні гранати, вогневій і топо-
графічній підготовці, долікарській 
допомозі, спортивних змаганнях — 
швидкісному та човниковому бігу, 
згинанні та розгинанні рук лежачи, 
підтягуванні, а також конкурсах 
строю та пісні. Здобула перемогу ко-
манда Маневиччини.

Переможці братимуть участь у 
всеукраїнських заходах, де будуть 
захищати честь Волині. 

Ольга ЯЦЮК

Успішний бізнесмен Іван Кобак 
завжди робив лише те, що при-
носило йому задоволення. За своє 
життя спробував себе і в спорті, і в 
політиці, і в комерційній діяльності. 
Каже, іноді не вистачає часу для 
відпочинку чи якогось хобі, але при 
цьому на порозі 60-річного ювілею 
впевнений, що його робота — це і є 
найкраще захоплення.

Народився Іван Миколайович 
на Любешівщині в селі Велика Глу-
ша. Щоправда, з 17 років поїхав під-
корювати столицю і відтоді приїздив 
на малу батьківщину хіба в гості. 
Скільки себе пам’ятає, весь час ціка-
вився спортом. Хоча займатися цим 
професійно не було змоги, але в усіх 
шкільних змаганнях участь брав.

— Я багато читав про спорт. 
Тільки-но випадала нагода, купував 
різноманітну літературу на цю тему, 
— пригадує Іван Миколайович. — 
Закінчивши школу, взяв курс на фіз-
культурний факультет Івано-Фран-
ківського технікуму, втім, вступити 
туди не вдалося. Пішов працювати 
слюсарем-шліфувальником, одначе 
до спорту все ж тягнуло. Тож через 
півроку підписав договір і поїхав у 
Київ тренуватись і працювати.

У столиці всерйоз захопився 
важкою атлетикою. Вдень ходив на 
роботу, а ввечері відточував май-
стерність у спортивному залі. Зго-
дом на юнака чекала армія. Зважаю-
чи на досягнення у важкій атлетиці, 
потрапив у спортивний батальйон 
Прикарпатського воєнного округу. 
Повернувшись, поїхав до Луцька, 
де виконав норматив майстра спор-
ту. Тут теж тренувався і працював. 
Згодом вступив на заочне відділен-
ня факультету фізичного виховання 
Луцького педагогічного інституту. 

— Я завжди ставив перед собою 
великі цілі та йшов до них, — по-
відав Іван Миколайович. — Був та-
ким собі романтиком, мріяв стати 
олімпійським чемпіоном. Але якось 
зрозумів, що, певно, не судилось. А 
оскільки бути рядовим спортсменом 
— це не для мене, то вирішив спро-
бувати себе на тренерській ниві. 
Спочатку працював у місті Надвірна 
на Івано-Франківщині, згодом — у 
Луцьку. Підготував першого на Во-
лині майстра спорту міжнародного 
класу з важкої атлетики, чемпіонів 
України. У мене в житті склалося 
так, що я завжди робив лише те, що 
хотів, те, що подобалось. Робив не 
заради грошей, а задля задоволення, 
спортивного інтересу. 

Поряд зі спортивним завзяттям 
ще з молодості проявлялась в Івана 

Кобака й бізнесова жилка. Почина-
ючи з 80-х років, як і багато люду в ті 
часи, був «фарцовщиком».

— Продавав сервізи «Мадонна», 
джинси й інші речі, — з усмішкою 
пригадує співрозмовник. — Навіть 
возили на Білорусь волоські горі-
хи, непогано на цьому заробляли. А 
якось на сході Росії купив шубу, як 
мені сказали, з «морського звіра». 
Подивився — ніби не штучна, запла-
тив за неї 350 рублів. А тут продав за 
1200, це ж були скажені гроші. 

Свого часу, залишивши тренер-
ську роботу, вирішив уже серйозні-
ше зайнятись бізнесом, який ще й 
донині порівнює зі спортом. 

— Бізнес — це теж свого роду 
змагання. Є ціль, і ти до неї йдеш, — 
зазначає Іван Миколайович.

Потроху комерційна діяльність 
затягнула Івана Кобака з головою. 
Спершу працював сам, а згодом до-
лучив до справи й брата. Разом ство-
рили фірму, яка займалась оптовою 
та роздрібною торгівлею. Три роки 
тому змінили напрямок діяльнос-
ті — узялися за будівництво доріг.
Тож нині Іван Миколайович очолює 
Луцьку дорожню пересувну механі-
зовану колону. 

— До цього часу мені талани-
ло на порядних людей, — зізнаєть-
ся Іван Миколайович. — Тож і моє 
правило успіху — працювати чесно. 
Я нікого не обманюю, і мене мало 
хто дурить. Ще одне правило — не 
боятися ризикувати, але при цьому 
виважити всі нюанси. Краще десять 
разів подумати, порадитись, аби 
отримати хороший результат. 

У становленні себе як людини, 
як спортсмена та успішного бізнес-
мена Іван Кобак особливо завдячує 
друзям. Каже, що якби не вірні това-
риші, то він був би зовсім інакшим.

На моє запитання, чи має якесь 
захоплення або хобі, Іван Микола-
йович відповів чітко: «Моє захо-
плення — моя робота». 

— Звісно, хотілося би більше 
бути з сім’єю, мати час на відпочи-
нок, — каже Іван Миколайович. — 
Хотів би подорожувати Україною, 
скажімо, відвідувати різні замки 
чи ще щось цікаве. Або, можливо, 
поїхати самотужки на якесь озеро, 
аби побути наодинці та зібратись із 
думками. Взагалі, я найбільше лю-
блю відпочинок біля водойм, тож із 
радістю зайнявся б підводним пла-
ванням.

 Як уже йшлося, Іван Кобак мав 
нагоду спробувати себе й у політиці 
— двічі був депутатом обласної ради 
від Любешівського району. Чи по-
вернеться до депутатської діяльнос-
ті, ще не знає.

— Зараз, думаю, краще займа-
тись економікою підприємства, тут 
працює 130 людей, а їм потрібно 
платити заробітну плату, — резюмує 
він.

Ольга УРИНА

Дотації на поголів’я худоби 
почнуть платити з 1 червня

  ДЕРЖАВНА ОБІЦЯНКА

Молодий важкоатлет Іван Кобак

Іван КОБАК: 

 ОГОЛОШЕННЯ

Інформаційний лист філії “Волинський аукціонний центр” про аукціон
Філія „Волинський аукціонний центр” ПАТ ДАК „НМАЦ”

повідомляє про проведення аукціону з продажу необробленої деревини лісогосподарських 
підприємств системи Міністерства аграрної політики України у Волинській області, який від-
будеться за адресою: м. Луцьк, вул.Мельнична, 13 через 10 днів після публікації інформації о 
10год. Реєстрація учасників о  9 год. 30хв.
Кінцевий термін прийняття заявок та плата грошових внесків – один робочий день до початку 
аукціону. Довідки: філія „Волинський аукціонний центр” вул. Мельнична, 13, (2 поверх), м. 
Луцьк, 43025, з 9 до 18 год., тел./факс (0332) 24-41-88, та на веб-сайті  lt.nnac.com.ua
Покупці сплачують реєстраційний внесок в сумі 17 грн. (в т.ч. ПДВ) за лот та вносять гарантій-
ний внесок в розмірі 5 відсотків початкової вартості лотів (без ПДВ) на рахунок: 26003203233 в 
ВОД ВАТ „Райффайзен Банк Аваль”, МФО 380805, код 21733635. 
Отримувач: ПАТ ДАК “НМАЦ“ – філія “Волинський аукціонний центр”. 

«Бізнес — це теж свого роду змагання»


