
Населення стало важко забез-
печити якісною та безпечною 

для здоров’я питною водою. Адже 
майже всі водойми наближаються 
до рівня забруднених і дуже за-
бруднених. Водночас очисні спо-
руди залишились незмінними.

Про це сказав виконувач 
обов’язків міністра регіонального 
розвитку, будівництва та житло-
во-комунального господарства 
України Олександр Аліпов на на-
раді з питань реалізації Загально-
державної програми «Питна вода 
України» під головуванням Мико-
ли Азарова, пише UBR.

«Високий рівень техногенного 
навантаження на водойми та вико-
ристання недосконалих технологій 
підготовки питної води, які роз-
раховані на доведення природної 
води до якості питної лише тоді, 

коли вихідна вода відповідає І кла-
су поверхневих джерел водопоста-
чання, не дозволяють забезпечити 
населення якісною та безпечною 
для здоров’я питною водою. На 
сьогодні практично всі водойми 
за рівнем забруднення наблизи-
лися до ІІІ класу, а склад очисних 
споруд, технології підготовки води 
фактично не змінилися», — пові-
домив Олександр Аліпов.

Питне водопостачання майже 
на 80% забезпечується з поверх-
невих джерел. Незважаючи на зна-
чний спад промислового виробни-
цтва за останні роки та зменшення 
у зв’язку з цим скиду у водойми 
стічних вод, у країні є тенденція до 
погіршення екологічного стану во-
дойм І та ІІ категорії як за санітар-
но-хімічними, так і за санітарно-
мікробіологічними показниками.

Депутати прийняли Закон Укра-
їни «Про зайнятість населен-

ня», яким фактично заборонили 
діяльність кадрових агентств.

До недавнього часу в Україні 
існувало два види «посередників 
із працевлаштування»: кадрові 
агентства (їхні послуги з пошуку 
роботи оплачували потенційні 
кандидати на вакансії) та рекру-
тингові компанії (з ними розрахо-
вувалися роботодавці за фактом 
прийняття співробітника на ро-
боту). Перших на ринку більше не 
буде, пишуть «Коментарі».

«Суб’єктам господарювання, 
які надають посередницькі послу-
ги в працевлаштуванні, отримува-
ти від громадян, яким надані такі 
послуги, гонорари, комісійні та 

інші винагороди відтепер заборо-
нено», — пояснила юрист юрком-
панії «Алексєєв, Боярчук і партне-
ри» Дар’я Кирилова.

Новий закон також уперше за-
кріплює в Україні такі поняття, як: 
«рекрутинг» (діяльність підпри-
ємств, що надають посередниць-
кі послуги з працевлаштування), 
«аутстафінг» (послуга виведення 
персоналу за штат роботодавця) і 
«аутсорсинг» (діяльність підпри-
ємств, що здійснюють наймання 
співробітників для виконання 
ними робіт в іншого роботодав-
ця). Компанії, які надавали шука-
чам недостатньо професійні по-
слуги, заробляючи винятково на 
гонорарах від громадян, опинили-
ся поза законом. 

12 липня на сесії Львівської 
міської ради депутати-свобо-

дівці під час доповіді виконувача 
обов’язків директора «Львівводока-
налу» Степана Пакіжа щодо смороду 
в місті на знак протесту проти без-
діяльності команди Садового наділи 
медичні маски.

Як зазначив заступник голови 
фракції ВО «Свобода» у Львівській 
міськраді Юрій Михальчишин, де-
путати були змушені вдатися до цьо-
го демаршу, адже робоча група, яка 
вивчає причини смороду в місті вже 
майже рік, досі не досягла конструк-
тивних результатів. 

«Упродовж цього часу не про-
ведено жодних дієвих заходів щодо 
відключення від водопостачання 

підприємств, які є джерелами цього 
забруднення, не розірвано договори 
про прийом стоків від підприємств-
забруднювачів. Міський голова ці-
леспрямовано саботує проведення 
робіт щодо оренди спеціальної ко-
мунальної техніки, яка здатна про-
чистити каналізаційні колектори та 
покращити ситуацію з неприємним 
запахом», — зазначив свободівець.

За його словами, під час про-
ведення у Львові Євро-2012 сморід 
зник, і це наводить на думку про те, 
що цей процес регулюють «вручну», 
а міська виконавча влада Львова до-
бре про це поінформована.

«Під час проведення матчів 
чемпіонату Європи з футболу за-
пах у місті, за дивовижним збігом 
обставин, зник. Такі «збіги» наво-
дять на думку, що маємо зрощення 
корумпованої бюрократії та не-
чистого на руку бізнесу, яким про-
сто начхати на здоров’я мешканців 
Львова. Згідно з висновками екс-
пертів санепідемстанції, тривалий 
вплив речовин, які містяться в по-
вітрі міста, може спричинити роз-
лади здоров’я. Підтвердження цьо-
му — безліч звернень львів’ян, які 
надходять до депутатів і підкріплені 
сотнями й тисячами підписів меш-
канців, які скаржаться на проблеми 
зі здоров’ям», — сказав обранець.
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Події

Віднині кадровим агентствам «кришка»

Податкова готує законопроект, яким 
збирається ліквідувати тіньову економіку

Врожай зернових на Волині 
збитковим не буде

В Україні погіршується якість питної води

Державна податкова служба 
підготувала проект лібераль-

ної фіскальної реформи. Ключови-
ми пунктами документа «Концеп-
туальні зміни податкової системи» 
є зниження навантаження на фонд 
оплати праці та ставки ПДВ для 
внутрішніх виробників.

Податок на прибуток не буде 
реформовано, але буде знижено 
ПДВ. Замість 20% ставки буде стя-
гуватися 12% — при імпорті для 
усіх видів послуг і галузей, які на-
лежать до природних монополій, і 
до 7% — при внутрішніх операці-
ях.

При цьому в ДПС уже попере-
дили, що різні ставки для імпорту 
та вітчизняної продукції призве-
дуть до конфлікту України з СОТ, 
оскільки угода з організацією пе-
редбачає, що вітчизняним товарам 
не можуть надаватися привілеї пе-
ред імпортом.

Але якщо Україна все ж зни-
зить ставку ПДВ, це призведе до 
втрат бюджету. Податківці вже 
знайшли способи, як компенсува-
ти їх. Найнесподіваніша пропози-
ція — введення податку з обороту 
в розмірі 2,5% при зниженні через 
півроку до 2%.

Паралельно буде змінене по-
даткове навантаження на дохо-
ди фізичних осіб. Це призведе до 
втрати місцевими бюджетами 20 
мільярдів гривень, але за рахунок 
легалізації зарплат дасть додатко-
во 30 мільярдів. Таке велике зрос-
тання буде викликане примусовою 
легалізацією зарплат за рахунок 
підвищення мінімальної зарплатні 
вдвічі — до двох тисяч гривень.

За словами голови ДПС Олек-
сандра Клименка, обговорення ре-
форми йтиме довго. При цьому не 
виключено, що ідеї будуть запро-
ваджуватися поступово.

До місцевих бюджетів 
надійшло понад чотири 
мільйони за заготівлю ягід
Від заготівлі лісової продукції до місцевих бю-
джетів області надійшло 4 мільйони 101 тисяча 
гривень, що на 153 тисячі більше, ніж торік. Про це 
повідомив заступник голови ДПС в області Андрій 
Тимейчук. Одначе, за його словами, в окремих 
районах через занижену закупівельну ціну на 
чорниці в цілому бюджет недоотримав понад 285 
тисяч гривень.

20 тисяч українців щороку 
їдуть на навчання за кордон
Про це на прес-конференції сказав начальник управ-
ління міжнародного співробітництва Міносвіти Ан-
дрій Божков. «На сьогодні для навчання за кордон по 
лінії Міносвіти й науки, молоді та спорту щороку ви-
їжджає близько 18-20 тисяч студентів», — сказав він. 
При цьому Божков уточнив, що студенти виїжджають 
за кордон у межах міжвідомчих і міжурядових угод, 
державної програми з навчання українських фахівців 
за кордоном, а також на підставі прямих угод між 
вітчизняними та закордонними вишами.

15%
стільки українців, опитаних 
компанією TNS на замовлення 
Google, вважають, що найваж-
ливіше — це соціальні мережі, 
29% — електронна пошта, 
12% — управління особистими 
фінансами.

На знак протесту депутати у Львові наділи 
медичні маски
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У Луцькому 
зоопарку з 
тваринами 
поводяться 
жорстоко

У Луцькому зоопарку фактів 
незаконного продажу тва-

рин, як про те повідомляли пред-
ставники міжнародної організа-
ції «Чотири лапи», не виявлено. 
Про це під час прес-конференції 
заявив прокурор області Андрій 
Парака. 

Він зазначив, що після опри-
люднення у ЗМІ інформації 
щодо незаконного продажу вед-
межатка Насті одному з підпри-
ємців Вінниччини спеціалісти 
Державної екологічної інспекції 
провели перевірку в луцькому 
звіринці. 

— За жорстоке поводження 
з ведмежам працівника зоопар-
ку, який запихав його у клітку, 
притягнуто до адміністративної 
відповідальності. Штраф — 153 
гривні, — зазначив пан Парака.

Також до відповідальнос-
ті за неналежне утримання 
тварин притягнуто директора 
КП «Луцький зоопарк» Володи-
мира Гончарова. Внесено припис 
усунути порушення. 

Цьогорічний урожай зернових в 
Україні буде майже удвічі меншим, 
ніж минулого року, стверджують 
в Асоціації «Український клуб 
аграрного бізнесу». Від посухи 
зернові культури не врятувало 
навіть пересівання. Одначе, поки 
південні регіони рахують збитки, 
волинські аграрії кажуть, що будуть 
«у плюсах», адже планують зібрати 
близько 790 тисяч тонн зерна і за 
гарних погодних умов уже до кінця 
липня завершити жнива. Як про-
ходить жнивна кампанія на Волині, 
з’ясовували «Відомості».

За інформацією обласного 
управління агропромислового роз-
витку, загалом у господарствах об-
ласті площа зернових і зернобобо-
вих культур становить 272 тис. га, 
що на сім відсотків більше, ніж то-
рік. 

Уже практично на всій пло-
щі обмолочений ячмінь, урожай-
ність якого в середньому становить 
35 ц/га. Рекордсменами по ячме-
ню є ТзОВ «Волинь-Нова» Горо-
хівського району — 79 ц/га, СГПП 
«Несвіч» Луцького району — 50, 
ТзОВ «П’ятидні» Володимир-Во-
линського та ПСП «Озірці» Горохів-
ського районів — по 48 ц/га кожне.

Розпочався обмолот і озимої 
пшениці. Поки середня урожай-

ність в області становить 35 ц/га, а 
у СГПП «Рать» перші площі озимої 
пшениці видають аж по 76 центне-
рів. Також більш як на третині площ 
обмолочений озимий ріпак.

Чи не єдиним районом в області, 
де жнива ще не починалися, є Рожи-
щенський. Голова асоціації рожи-
щенських фермерів та одноосібників 
Руслан Хомич каже, що боїться вза-
галі говорити про врожай, оскільки 
до 25 липня Гідрометеоцентр про-
гнозує на їхній території дощі.

— На полях стоїть вода. На пів-
дні сонце повипалювало зернові 
площі, а в нас позаливало дощами. 
Прогнозів поки жодних не робимо, 
бо в нас жнива ще не починалися, — 
констатує Руслан Миколайович.

Набагато кращі справи з жнива-
ми у Володимир-Волинському райо-
ні. Керівник сільськогосподарського 
підприємства «П’ятидні» Валерій 
Діброва каже, що його женці вже об-
молотити увесь озимий ячмінь, вро-
жай якого тримається на рівні ми-
нулого року. Господарство зібрало 
півтори тисячі тонн ячменю, який, 
за словами пана Діброви, встигли 
відправити на експорт, поки уряд не 
ввів квоти на зернові. 

— До пшениці ще не присту-
пали, оскільки сіяли якісні сорти, 
а вони витримують і спеку, і дощі, 
тому молотити будемо пізніше, — 

розповів господарник. — Очікувана 
врожайність — 80-90 центнерів із 
гектара. 

Цими днями «П’ятидні» пла-
нують завершити і збір ріпакових 
культур, якими засіяно майже пів-
тори тисячі гектарів ріллі. Діброва 
каже, що цьогорічний врожай ріпа-
ка у його господарстві більший, ніж 
минулого року, на 20%.

У цілому аграрій задоволений 
жнивами, єдине, у чому не впевне-
ний, то це у збуті зернових. 

— Лише з минулого року за-
лишилося 13 тисяч тонн зернових. 
Проблема — не виробити зерно, а 
його продати, — наголосив пан Ді-
брова.

Цією «вічною» проблемою пере-
ймаються господарства усіх форм 
власності та різних потужностей. 
А от волинські чиновники переко-
нують уже не перший рік, що наш 
регіон має суттєві потужності для 
зберігання зерна. Зокрема, в області 
налічується одинадцять сертифіко-
ваних складів, що можуть одночас-
но прийняти на зберігання понад 
200 тис. тонн зерна. 

Крім того, в обласному бюджеті 
передбачено 343,8 тисячі гривень 
для фінансової підтримки операто-
рів із закупівлі зерна до регіональ-
ного страхового запасу шляхом 
часткової компенсації відсотків за 
банківськими кредитами.

За словами голови ОДА Бориса 
Клімчука, волинський регіональ-
ний запас планується сформувати 
з п’яти тисяч тонн зерна. Отже, Во-
линь буде з хлібом і повністю забез-
печить потребу волинян у борошні.

А начальник управління агро-
промислового розвитку Юрій Гор-
бенко не перестає розповідати про 
форвардні закупівлі, за якими у во-
линських аграріїв наперед закупле-
но майже 3,5 тисячі тонн продоволь-
чого зерна. 

Полегшити збут врожаю обіцяє 
і скасування мита не експорт зер-
нових. Як відомо, минулого року 
господарства потерпали від митної 
політики уряду, який свідомо галь-
мував експорт, побоюючись, що це 
призведе до росту цін на продоволь-
ство в країні. Цьогоріч обіцяють, що 
перепон для експорту не буде.

Ірина КОСТЮК

Інформація Волинського аукціонного центру про оголошення конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 

які будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна, що належить територіальним громадам 
сіл, селищ, міст Волинської області в особі Волинської обласної ради
Назва об’єктів:
1. Частина нежитлового приміщення (автогаража) в м. Луцьку на вул.Львівській, 89 а. (орієнтовна 
площа 136,9 кв.м.).
2. Частина нежитлового приміщення в м. Луцьку на вул.Львівській, 61. (орієнтовна площа 58,3 кв.м.).
3. Частина нежитлового приміщення в м. Ковелі на вул.Незалежності, 57. (орієнтовна площа 27,0 кв.м.).
4. Підсобне приміщення в м. Горохові на вул.Шевченка, 29. (орієнтовна площа 112,0 кв.м.).
5. Частина нежитлового приміщення в м. Луцьку на вул.Львівській, 61. (орієнтовна площа 45,3 кв.м.).
6. Частина нежитлового приміщення в м. Луцьку на пр.Волі, 3. (орієнтовна площа 40,4 кв.м.).
Балансоутримувач: ДВТП “Волиньфармпостач”.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єктів з метою їх відчуження шляхом продажу на 
аукціоні.  
Конкурс відбудеться 03.08.12р. об 11 год. за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична, 13. 
Кінцевий термін подання документів: 27.08.12р. Конкурсна документація подається в запечатаному 
конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, можна отримати за вищевказаною адресою. 
Телефон для довідок (0332) 24-41-88, 24-20-65.

Інформаційне повідомлення ПАТ ДАК “НМАЦ” – філії “Волинський аукціонний центр” 
Підлягає приватизації шляхом продажу на аукціоні:

1. Частина нежитлового приміщення (автогаража) в м. Луцьку на вул.Львівській, 89 а. (орієнтовна 
площа 136,9 кв.м.).
2. Частина нежитлового приміщення в м. Луцьку на вул.Львівській, 61. (орієнтовна площа 58,3 кв.м.).
3. Частина нежитлового приміщення в м. Ковелі на вул.Незалежності, 57. (орієнтовна площа 27,0 кв.м.).
4. Підсобне приміщення в м. Горохові на вул.Шевченка, 29. (орієнтовна площа 112,0 кв.м.).
5. Частина нежитлового приміщення в м. Луцьку на вул.Львівській, 61. (орієнтовна площа 45,3 кв.м.).
6. Частина нежитлового приміщення в м. Луцьку на пр.Волі, 3. (орієнтовна площа 40,4 кв.м.). 
Балансоутримувач: ДВТП “Волиньфармпостач”.

 ОГОЛОШЕННЯ


