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Прокуратура Волинської об-
ласті скерувала до суду кри-

мінальну справу, порушену 15 бе-
резня цього року щодо старшого 
дільничного інспектора одного з 
райвідділів УМВС України у Во-
линській області за ознаками зло-
чину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК 
України (одержання хабара). Про 
це повідомили у прес-службі про-
куратури області.

Як повідомив заступник про-
курора області Валерій Невірець, 
під час виконання своїх службо-
вих обов’язків цей дільничний 
отримав інформацію про можливе 
вчинення протиправних дій ко-
лишнім інспектором районного 
підрозділу міжрайонного відділу 
кримінально-виконавчої інспекції 

управління Державної пенітен-
ціарної служби України у Волин-
ській області. Спритний правоо-
хоронець вирішив, що не надавши 
належного спрямування заявам 
громадян про порушення, допу-
щені інспектором, може вимагати 
від нього «винагороду» в розмірі 
10 000 гривень.

У період із лютого по 15 берез-
ня 2012 року дільничний під час 
телефонних розмов та особистих 
зустрічей неодноразово вимагав, 
а тоді й одержав двома частина-
ми бажані гроші — спочатку дві, а 
потім вісім тисяч гривень. Під час 
одержання другої частини хабара 
він і був затриманий «на гарячо-
му». Тепер міру покарання праців-
нику міліції визначить суд.

На Волині стали рубати більше лісів

Ці слова голови облдержадмі-
ністрації Бориса Клімчука стали 
лейтмотивом обласної наради з 
головами сільських, селищних і 
районних рад, яка відбулась у Кове-
лі. На засіданні обговорювалось 
чимало питань, які турбують селян. 
Одне із головних — подальший 
розвиток тваринництва. Постанова 
Кабінету Міністрів України від 23 
квітня 2012 року під номером 342 
дає всі підстави стверджувати, що 
держава вперше за всі часи взяла 
курс на збереження і відновлення 
молодняка великої рогатої худоби. 
Передбачається 732 мільйони 
гривень для дотацій селянам, які 
мають телиць і нетелей.

За словами заступника дирек-
тора департаменту тваринництва 
Міністерства агрополітики і про-
довольства України Олени Альша-
нової, яка брала участь в обласній 
нараді, Волинь отримає близько 20 
мільйонів гривень для збільшення 
кількості поголів’я великої рогатої 
худоби. Представниця міністерства 
детально ознайомила сільських го-
лів із механізмом нарахування до-
тацій власникам молодняка худоби. 
Фермерам і одноосібникам потріб-
но подати необхідні документи у 
сільські чи селищні ради, ті ж — до 
управлінь агропромислового розви-
тку. Річна дотація на одне теля скла-
датиме тисячу гривень. Завдання 
сільських голів — донести цю інфор-
мацію до людей, аби жоден селянин, 
який має молодняк худоби, не зали-
шився осторонь загальнонаціональ-
ної програми.

Розвиток тваринництва на Воли-
ні — це один із векторів Програми 
економічних реформ Президента 

«Заможне суспільство, конкуренто-
спроможна економіка й ефективна 
держава».

— За січень-квітень обсяги ви-
робництва сільгосппродукції у всіх 
категоріях господарств склали 904 
мільйони гривень, — дані статис-
тики навів заступник голови об-
лдержадміністрації Віталій Карпюк. 
— Це на 3,7% більше у порівнянні 
з минулим роком. А у великотовар-
них господарствах — майже на 10%. 
Питома вага сільгоспвиробництва 
Волині в державі складає 4,2%. Це 
при тому, що наша область одна з 
найменших в Україні. За обсягами 
виробництва на одного жителя об-
ласть займає 3-є місце у державі, за 
темпами виробництва — 6-е. Цьому 
сприяла і державна підтримка сіль-
ськогосподарської галузі. Торік об-
ласть отримала майже 60 мільйонів 
гривень із державної казни.

Окрім фінансової допомоги з 
державного бюджету, є дев’ять об-
ласних програм підтримки АПК. Де-
путати обласної ради незалежно від 
політичних поглядів підтримують 
село. За словами Віталія Карпюка, 
цього року на виконання обласних 
програм розвитку сільськогосподар-
ської галузі передбачено майже 15 
мільйонів гривень, а ще майже п’ять 
мільйонів — у районних бюджетах.

Нарешті припинена тенденція 
до спаду поголів’я худоби в області. 
Нині на Волині налічується 206,6 ти-
сячі голів ВРХ. Це на півтори тисячі 
більше у порівнянні з минулим ро-
ком.

— Це вперше за 20 років, — на-
голосив Борис Клімчук. — Нас 
неодноразово діставали політики. 
Мовляв, корів ріжуть. Так ми буде-
мо їх вирізати, коли вони дійдуть 

до зрілості, і будемо їх продавати на 
м’ясо. Я хочу подякувати сільським 
головам, громадам. Бо саме завдяки 
вам, селянам, нам вдалося зупинити 
вирізання худоби.

Керівництвом області запрова-
джена Програма надання безоплат-
но доїльних апаратів власникам 
трьох і більше корів. Цього разу їх 
вручили 20 селянським родинам. 
На думку Бориса Клімчука, це саме 
ті люди, які мають об’єднуватись у 
кооперативи. Вони повинні проду-
кувати якісне молоко. Влада обіцяє 
забезпечити їх холодильним устат-
куванням. Тоді й переробні підпри-
ємства підуть назустріч виробникам 
молока та підвищать закупівельні 
ціни на продукцію тваринництва. 

— Бізнес готовий до підвищення 
ціни на молоко для населення, у той 
же час вимагає, аби воно було якіс-
ним, — наголосив голова облдер-
жадміністрації. — Люди повинні 
отримувати хорошу ціну за молоко, 
та воно має бути якісним. У пунктах 
прийому встановлюється сучасне 
холодильне обладнання, а доїльні 
апарати одноосібники отримують 
від влади постійно, — резюмував 
Борис Клімчук.

На Волині вже є хороші напра-
цювання зі створення кооперативів, 
які виробляють і продають населен-
ню якісне молоко. У селі Білин Воло-
димир-Волинського району успішно 
працює кооператив «Молочний», 
який очолює Світлана Зай. 

— На ринку у Володимирі-Во-
линському за нашим молоком люди 
займають чергу з 7-ї години ранку, 
— розповідає Світлана Зай. — Вони 
хвалять нашу продукцію й іншого 
молока не хочуть. Ми маємо орен-
дований холодильник. Молоко про-
даємо за ціною 4,5 гривні й маємо на 
нього попит.

Керманич області впевнений, що 
майбутнє виробництва тваринниць-
кої продукції саме за такими коо-
перативами, які виробляють якісне 
молоко.

— Я схиляю голову перед цими 
людьми, які не втратили бажання 
працювати, які дають раду собі та 
власним родинам, — розповів Бо-
рис Клімчук. — Я повторюю, що на 
Україні час козаччини минув. Роз-
почався час гречкосіїв. Влада з по-
вагою ставиться до людей, які пра-
цюють, які приїхали за доїльними 
апаратами. Зараз ми думаємо, як 
цих людей згуртувати, як дати їм 
холодильники. Хочемо, щоб їхнє мо-
локо мало відповідну ціну. Щоб про-
дукція мала і жир, і білок. І бізнес у 
цьому зацікавлений. Йому потрібна 
не просто сировина, а якісне молоко. 

Ігор КОВАЛЬЧУК   

В 2012 році влада має намір за-
вершити будівництво пунк-

ту пропуску «Гута — Отчино» на 
українсько-білоруському кордоні. 
Про це розповів голова Волин-
ської ОДА Борис Клімчук. 

Він зазначив, що нині три-
вають проектно-вишукувальні 
роботи, після завершення яких 
візьмуться за будівництво. Губер-
натор запевнив, що кошти на об-
лаштування цього переходу вже 
виділено. Йдеться про 3 мільйони 
500 тисяч гривень.

— Цього року ці гроші треба 
освоїти. Згідно з нашими розра-
хунками, їх буде вдосталь, аби зро-
бити достойний перехід на україн-
сько-білоруському кордоні. 

Нагадаємо, що розбудова 
пункту пропуску «Гута — Отчи-
но», який на території Волині роз-
ташований у Ратнівському районі, 
є наболілою проблемою. Раніше 
представники влади обіцяли до-
вести до ладу перехід іще у 2008 
році.

Ольга УРИНА
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Події
Цьогоріч планують облаштувати кордон із 
Білоруссю 

Інспекція 
державного 
технічного нагляду 
автотранспорту 
завищила ціни на 
свої послуги

Австралію визнали найкращою країною 
для життя

Справа щодо дільничного, який узяв 10 
тисяч гривень хабара, — в суді

Міліція накрила підпільну букмекерську 
контору

Волинське обласне відділення Ан-
тимонопольного комітету Украї-

ни оштрафувало обласну інспекцію 
державного технічного нагляду ав-
тотранспорту за зловживання мо-
нопольним становищем на ринку. 
Як виявилось, інспекція встановила 
економічно-необґрунтовану вар-
тість адміністративної послуги з 
видачі державного номерного зна-
ка трактора чи самохідної машини, 
дубліката свідоцтва про реєстрацію 
машини, посвідчення тракторис-
та-машиніста, талона попереджень 
замість втрачених або таких, що 
стали непридатними, що призвело 
до ущемлення інтересів спожива-
чів. Відповідач визнав порушення та 
зобов’язався привести вартість по-
слуги до економічно обґрунтованої.

Австралія очолила Індекс кра-
щого життя, що розрахову-

ється Організацією економічно-
го співробітництва та розвитку 
(ОЕСР). Середня тривалість жит-
тя в країні становить майже 82 
роки, більше 72% людей в Австра-
лії у віці від 15 до 64 років мають 
роботу, тоді як середній показник 
для ОЕСР становить 66%.

Австралія є єдиною країною 
«групи десяти», яка уникла реце-
сії в 2009 році. У наступному фі-
нансовому році, що починається 
1 липня, уряд країни розраховує 
повернутися до бюджетного про-

фіциту. Бум інвестицій у гірничо-
добувний сектор країни підтримав 
зростання зайнятості в Австралії, 
завдяки чому безробіття знахо-
диться нижче 5%. 

Для складання рейтингу якос-
ті життя ОЕСР використовує 11 
критеріїв. У першій десятці після 
Австралії йдуть Норвегія, США, 
Швеція, Данія, Канада, Швейца-
рія, Нідерланди, Нова Зеландія і 
Люксембург.

ОЕСР — одна з провідних еко-
номічних організацій світу, до якої 
увійшли 34 найбільш розвинені 
держави. 

Час козаків минув — настав час гречкосіїв

Українці не хочуть купувати 
російські ВАЗи
«АвтоВАЗ» нестримно втрачає позиції в Україні, ще не-
давно своєму найбільшому експортному ринку. У пер-
шому кварталі продажі автомобілів Lada в країні впали 
на 42%, а їх частка на українському ринку скоротилася 
майже удвічі, до 8,7%. Про це повідомляє «РБК daily». 
«АвтоВАЗ» уперше втратив лідерські позиції на ринку 
України, поступившись першим місцем корейській 
марці Hyundai», — йдеться у звітності автогіганта.

В Україні бензин дорожчий, 
аніж в Америці
На сьогодні середні ціни на бензин у США склада-
ють 3,75 долара за галон, або близько 8 гривень за 
літр. Для порівняння, літр найпопулярнішої марки 
пального А-95 в Україні коштує від 10 гривень. Також 
рекордно падають у Штатах ціни на дизельне паливо. 
За минулий тиждень ціна на солярку опустилася до 4 
доларів за галон, або 1,06 долара за літр. Як відо-
мо, починаючи з середини лютого поточного року, 
пальне на вітчизняних АЗС через ріст світових цін на 
нафту подорожчало на гривню. 

700
у понад стільки мільярдів 
гривень оцінило Міністер-
ство регіонального розвитку, 
будівництва та ЖКГ реалізацію 
проектів із модернізації систем 
у сфері житлово-комунального 
господарства.

Під час проведення спецопе-
рації співробітники сектора 

Державної служби боротьби з еко-
номічною злочинністю Луцького 
міськвідділу виявили підпільну 
букмекерську контору. Як роз-
повів начальник сектора ДСБЕЗ 
міськвідділу міліції Орест Мадзій, 
установа знаходилась в одному з 
будинків обласного центру. Її від-
відувачі робили ставки на фут-

больні матчі з різним виграшним 
коефіцієнтом, що прирівнюється 
до азартних ігор.

«Погоріли» ділки на оформ-
ленні ставок на футбольний матч 
«Волинь» — «Динамо». Під час 
перевірки з букмекерської конто-
ри було вилучено всю техніку, за 
допомогою якої надавали послуги 
у сфері грального бізнесу. На всіх 
ЕОМ виявлено посилання на ігро-
вий сайт і спеціальне програмне 
забезпечення, за допомогою яко-
го підпільні букмекери приймали 
ставки. 

Також із приміщення устано-
ви було вилучено готівку (близь-
ко 5000 гривень) та оргтехніку на 
майже 50 тисяч гривень. Окрім 
цього, вилучені чеки, де зазначе-
ні номер, виграшний коефіцієнт, 
матч і сума ставки. 

За цим фактом порушено кри-
мінальну справу за вчинення зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 2032 
(гральний бізнес) Кримінального 
кодексу України. Наразі триває 
слідство.

Підприємства, які займаються 
лісогосподарською діяльніс-

тю, отримали у січні — березні 
продукції лісового господарства 

на суму 81,7 мільйона гривень 
проти 76,7 мільйона гривень торік, 
або на 6,6% більше. З них понад 
87% — продукція лісозаготівель. 
Про це повідомили в обласному 
управлінні статистики.

Обсяг заготівлі деревини на-
ростили лісогосподарські під-
приємства усіх районів, окрім 
Горохівського, Ковельського, 
Любомльського та Ратнівського. 
Майже половина заготовленої де-
ревини припадає на лісогосподар-
ські підприємства Маневицького, 
Ківерцівського та Камінь-Кашир-
ського районів.

 ОГОЛОШЕННЯ

Волинський аукціонний центр проводить аукціон 
за методом зниження ціни з продажу майна ДП КСЛП „Маневичіліс”:

Лот №1 – обладнання сушильної камери. Виготовлена в 2010 році. Була у користуванні, в 
робочому стані. Стан нормальний. Відсоток зносу 40 %.
Первісна вартість – 164831,78 грн. 
Початкова ціна лоту – 194395,00 грн. в т.ч. ПДВ. 
Майно знаходиться в ДП КСЛП „Маневичіліс” за адресою:смт.Маневичі, вул.Комарова, 38.
Грошові кошти в розмірі 19439,50 грн., що становить 10% від початкової ціни об’єкта аукціону 
(гарантійний внесок) та плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. вносяться на: 
р/р 26003203233 в ВОД ВАТ „Райффайзен Банк Аваль”, МФО 380805, код 21733635.
Отримувач: ПАТ ДАК “НМАЦ“ – філія “Волинський аукціонний центр”. 
Грошові кошти для розрахунку за придбані об’єкти вносяться на: р/р 26002055449801 в КБ 
„Приватбанк”, МФО 303440, код 35150853. Отримувач: ДП КСЛП „Маневичіліс”.
Аукціон відбудеться через 20 днів після публікації інформації за адресою: м.Луцьк, вул.Мель-
нична, 13.
Кінцевий термін прийняття заяв та плата грошових внесків – три дні до початку аукціону.
Заяви приймаються за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична, 13, тел. для довідок: (0332) 24-41-88, 
24-20-65. 
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його знаходження. 


