
Оглянувши провідні сільськогос-
подарські підприємства Волині, 

перший заступник міністра аграрної 
політики та продовольства Микола 
Безуглий заявив, що аграрний по-
тенціал області в межах держави ще 
недооцінений. Під час робочої поїзд-
ки високий чиновник ознайомився з 
сучасними технологіями у м’ясному 
скотарстві, умовами зберігання зер-
нових, вирощуванням цукрових 
буряків і випасанням худоби. Під-
сумок він зробив такий: показники 
врожайності регіону — це майбутнє 
не тільки Волині, а й усієї України.

— Ми побачили, що культура ви-
робництва, рівень технологій абсо-
лютно відповідають європейським, 
— зазначив Микола Безуглий. — В 
області зосереджено 20% усієї укра-
їнської худоби. Особливістю регіону 
є те, що половина продукції виро-
бляється особистими селянськими 
господарствами. Родинні ферми ста-
ли нормою. Ми усвідомлюємо, що 
рівень дотримання технологій дещо 
нижчий, аніж на крупних сільгосп-
підприємствах, тому допомога на-
селенню щодо розвитку особистих 
господарств є нагальним завданням 
центральної влади.

У рамках перебування в області 
заступника міністра 80 родинним 
фермам, у яких утримуються три і 
більше корови, було вручено доїль-
ні апарати. Обладнання надійшло у 
Ковельський, Рожищенський і Луць-
кий райони. При цьому Безуглий 
зауважив, що Волинь використала 
75% бюджетних коштів, виділених 
на підтримку родинних господарств. 
Із виділених для усієї України 3,1 
мільйона гривень Волинь отримала 
2,6 мільйона. Отже, області повер-
нуть усі кошти за 591 придбаний до-
їльний апарат із 700 передбачених на 
загальнодержавному рівні. Як наго-
лосив голова облдержадміністрації 

Борис Клімчук, обласна влада теж 
підтримує одноосібників і родинні 
ферми. Їх стимулюють безкоштов-
ними доїльними апаратами. 260 
одиниць уже у користуванні селян, 
до кінця року заплановано закупити 
ще 500 установок. 22,5 тисячі фер-
мерських родин безкоштовно за-
безпечуються жомом, комбікормом, 
для них створюються пасовища. 

Ціна на соціально значимі сор-
ти хліба в Україні підвищуватися не 
буде, запевнив заступник міністра, 
перейшовши до теми жнив. Волин-
ська область із одного гектара зби-
рає 13 центнерів ранніх зернових. 
Це середній показник, дванадцятий 
в Україні. Станом на кінець липня 
намолочено 416 тисяч тонн зерна 
високої якості, зокрема 40% друго-
го класу і 46% — третього. Загалом 
місцеві аграрії розраховують зібрати 
близько 790 тисяч тонн зерна.

— Міністерство ще в лютому пе-
редбачало, що світове виробництво 
пшениці зменшиться, — повідомив 
Безуглий. — Тому з врожаю минуло-
го року в Аграрному фонді запасли 
868 тисяч тонн продовольчого зерна 
пшениці та жита за цінами мину-
лого року. З цьогорічного врожаю 

закуплено майже мільйон тисяч 
тонн зерна за ціною 1800 гривень за 
тонну. Таких запасів продовольчого 
зерна буде достатньо, щоб ціна на 
борошно та хлібобулочні вироби 
впродовж усього маркетингового 
року не підвищувалася.

 Щодо молока, то чиновник за-
певнив, що обізнаний із проблемою 
невиплати селянам коштів за здане 
на переробку молоко. Він заявив, 
що наразі розроблена законодавча 
основа для своєчасного здійснення 
виплат, але прийняття законопро-
екту, покликаного захистити селян, 
затягується через лобіювання інтер-
есів молочних монополістів.

А от із картоплею в Україні нема 
і не буде проблем, переконаний по-
садовець Мінагропроду. 

— Україна виробляє більше 20 
мільйонів тонн картоплі, а з’їдає 
шість. Тобто ми можемо нагодува-
ти картоплею ще три такі країни, як 
Україна, — жартував Безуглий.

Повертаючись до теми фінан-
сової підтримки аграріїв, очільник 
управління агропромислового роз-
витку ОДА Юрій Горбенко повідо-
мив, що за програмами підтримки 
надійшло 12,1 мільйона гривень. З 
них галузь тваринництва отримала 
3,9 мільйона дотацій за вигодову-
вання молодняка ВРХ (10,2 тис. го-
лів), 3,5 мільйона — на часткове від-
шкодування вартості будівництва і 
реконструкції тваринницьких комп-
лексів за 2011 рік, 1,2 мільйона — на 
часткове відшкодування вартості 
закуплених телиць. Уперше на Во-
лині за два останні роки намітилась 
позитивна тенденція до нарощен-
ня поголів’я худоби, зокрема корів. 
Обласною програмою з виплати 100 
гривень за одну корову на сьогод-
ні скористалось 2,1 тис. родинних 
ферм.

Ольга ЮЗЕПЧУК

У понеділок, 30 серпня, свої партій-
ні з’їзди провели найбільш рейтин-
гові політичні сили — об’єднана 
опозиція «За Батьківщину», Партія 
регіонів і Комуністична партія 
України. На цих зібраннях вони 
оголосили прізвища тих, чиї кан-
дидатури підтримають на виборах 
до Верховної Ради. «Відомості» 
вирішили проаналізувати, хто має 
реальні шанси представляти інтер-
еси волинян у стінах майбутнього 
парламенту. 

ПАРТІЙНІ СПИСКИ

За даними останнього вуличного 
опитування Центру Разумкова, про-
веденого з 16 по 25 червня 2012 року, 
на виборах бар’єр у 5% подолали би 
«Батьківщина» — 83 місця у парла-
менті, Партія регіонів — приблизно 
75 місць, «Удар» — 25 місць, КПУ — 
22, «Свобода» — 20.

Свій аналіз потенційного пред-
ставництва волинян у парламенті 
ми робимо, зважаючи на це опиту-
вання. 

Так от, опозиція у майбутній 
Верховній Раді не буде представ-
лена, найімовірніше, жодним во-
линянином. Адже найвище місце у 
списку — 95-е — має чинний нардеп 
Віктор Олійник. Керівник волин-
ського штабу об’єднаної опозиції і 
народний депутат Сергій Шевчук 
отримав 104-е місце. Ці позиції є 
умовно «прохідними». Адже вірити 
у те, що опозиція «візьме» як мі-
німум 100 мандатів, можуть лише 
представники самої опозиції. Здо-
бути понад 40% депутатських місць 
за багатомандатним округом — це 
дуже оптимістичний сценарій (адже 
всього по багатомандатному вибор-
чому округу виберуть 225 депутатів). 
Щоправда, умовно можна вважати 
волинянином Миколу Мартиненка, 
який у 2002 році був депутатом від 
Ковельського виборчого округу. Він 

посідає «прохідне» 17 місце в опо-
зиційному списку. А під номером 
69 цього ж списку балотується його 
багаторічна помічниця Олена Ле-
довських. 

Натомість досить неочікувано 
волиняни матимуть «своїх» депу-
татів за списками Партії регіонів. 
Найвище місце — 45-е — регіонали 
віддали... багаторічній представниці 
Народної партії Литвина Катери-
ні Ващук. Очевидно, що не випад-
ково картки деяких «народників» 
проголосували за «мовний» закон. 
Щоправда, Катерину Тимофіївну з 
перегонів «зняти» може ЦВК, адже, 
згідно з законодавством України, 
граничний вік перебування на держ-
службі становить 65 років. Саме 
цього віку вже досягла ця шанована 
жінка. Народний депутат має пер-
ший ранг держслужби. Щоправда, 
«відповідний державний орган... у 
зв’язку зі службовою необхідністю» 
може дозволити їй працювати і піс-
ля 65 років. Проте таке рішення ще 
необхідно прийняти.

Ще один волинянин — Григорій 
Смітюх — має 49-й номер у списку 
Партії регіонів, що також гарантує 
йому проходження у наступний пар-
ламент. 

Варто зазначити, що прізвища 
і Катерини Ващук, і Григорія Смі-
тюха у дослідженні, опубліковано-
му рухом «Чесно», значаться серед 
тих, хто свого часу був причетний 
до корупційних дій. Пані Ващук по-
трапила до нього через виділення 
їй земельної ділянки під забудову в 
заповідній зоні Пущі-Водиці у 2004 
році. Щоправда, пізніше це рішення 
Київської міської ради було скасо-
ване судом. Ну а прізвище Григорія 
Смітюха згадувалось у зв’язку з бу-
дівництвом елітної школи у курорт-
ній Конча-Заспі, задля якого вируба-
ли 9 га цінного лісу. Крім того, у 2004 
році ДУС передало Базу відпочинку 
Кабміну площею 11,9 га за 33 тися-
чі гривень колективу забудовників 

«Південний», серед засновників яко-
го є дружина Смітюха — Ірина. У 
цей час сам Григорій Євдокимович 
обіймав посаду заступника керівни-
ка ДУС. 

Ще один волинянин — Анатолій 
Горбатюк — отримав місце у першій 
сотні регіоналів. Його номер 91-й.

Попри неодноразові заяви, не 
наважився йти по мажоритарному 
округу відомий волинський кому-
ніст, перший віце-спікер парламен-
ту, який поставив на голосування 
скандальний «мовний» закон (і го-
лосував за нього), Адам Мартинюк. 
Він «сховався» під прохідним вось-
мим номером списку партії комуніс-
тів. 

«МАЖОРИТАРКА»

Остаточного списку тих, хто 
пробуватиме здобути симпатії ви-
борців безпосередньо на округах, 
наразі ще немає. І це зрозуміло — 
триває реєстрація.

Уже сьогодні можемо сказати, 
що визначилися основні «суперни-

ки» в обласному центрі. 
Документи на реєстрацію кан-

дидата у депутати Верховної Ради 
України по виборчому округу з 
центром у Луцьку подав чинний на-
родний депутат і засновник благо-
дійного фонду «Новий Луцьк» Ігор 
Палиця. Від Партії регіонів у Луцьку 
піде депутат обласної ради, голо-
вний лікар інфекційної лікарні Пе-
тро Гайдучик.  

Об’єднана опозиція підтримала 
у Луцьку, відверто скажемо, малові-
дому кандидатуру Петра Кравчука. 
Можемо сказати, що з 2006 року він 
— народний депутат України, обра-
ний за списками БЮТ як член союз-
ної соціал-демократичної партії. 

У 2008-му Петро Костянтинович 
півроку очолював «Укравтодор», 
після чого перейшов на посаду за-
ступника міністра транспорту та 
зв’язку. Був звільнений після прихо-
ду в Мінтранс нової команди у 2010 
році. Таким чином, опозиція пропо-
нує лучанам обрати «кота у мішку». 
Чи пристануть на таку пропозицію 
виборці? 

Ще одного сумнівно «прохідно-
го» кандидата опозиція висунула по 
виборчому округу з центром у Горо-
хові — ректора приватного Луцького 
інституту розвитку людини Універ-
ситету «Україна» Романа Карпюка.  
Така ж «темна» конячка представ-
лятиме регіоналів — підприємець із 
Рожищ Віталій Войтович.

Зате «гаряче» буде у виборчому 
окрузі з центром у Маневичах. Уже 
відомо, що тут за депутатський ман-
дат змагатимуться два рівноцінно 
потужних кандидати: екс-нардеп, 
який виграв вибори у цьому окру-
зі, власник групи «Континіум» Ігор 
Єремеєв, а від опозиції — екс-голова 
обласної ради Анатолій Грицюк. На-
вряд чи їм складе конкуренцію при-
ватний підприємець із Любешова, 
підтриманий ПР, Дмитро Кононен-
ко.

У Ковельському виборчому 
окрузі від опозиції поборотися за 
мандат спробує молодий і амбітний 
політик, депутат обласної ради Ігор 
Гузь. На момент здачі номера у друк 
офіційно ще ніхто не зголосився ба-
лотуватися по цьому округу. Якщо 
ж зважати на неофіційні джерела, 
то тут спробує здобути мандат іще 
один депутат обласної ради та спів-
власник групи «Континіум» Степан 
Івахів. І, знову ж таки, маловідо-
мий кандидат від Партії регіонів — 
юристконсульт ПАТ «Волиньгаз» із 
Ратного Іван Бурко. 

Округ із центром у Володими-
рі-Волинському об’єднана опозиція 
віддала своїм союзникам із партії 
«Свобода». За попередньою інфор-
мацією, тут балотуватиметься луча-
нин Євген Мельник. Правлячу пар-
тію тут представлятиме  заступник 
начальника відділу освіти Любомль-
ської РДА, депутат місцевої райради 
Леонід Вігура.

Зазначимо, що ми можемо по-
бачити волинян і у списках партій 
«Удар» та «Свобода». 

Наталка СЛЮСАР

Відомості.UA

№ 31 (619)

2 - 8 серпня 2012 року

http://vidomosti-ua.com/

Події

На візи у країни ЄС українці витрачають 
40 мільйонів євро щороку

На візи до країн Євросоюзу 
українці щороку витрача-

ють близько 40 мільйонів євро, 
водночас понад 40% заявників 
звертаються по допомогу до неле-
гальних або напівлегальних фірм-
посередників. Про це повідомили 
представники громадської ініціа-
тиви «Європа без бар’єрів», пере-
дає радіо «Свобода».

«На сайті однієї такої фірми-
посередника написано: «Шенген-
ська віза всього за 190 євро». Це в 
них акція така (а зазвичай — 250 
євро). З’ясувалося, що за 190 євро 
людина отримує одноразову шен-
генську візу, отриману в консуль-
стві Польщі, де зазначено, що мета 

в’їзду — «туризм». Польський 
«шенген» — це взагалі найпрості-
ше, що можна оформити. Для цьо-
го не вимагається взагалі нічого, 
крім оплаченого ваучера готелю, 
паспорта і 35 євро», — сказав го-
ловний редактор журналу «Укра-
їнський туризм» Юрій Самойлов.  

Раніше посольства країн-чле-
нів ЄС неодноразово попереджа-
ли українців не користуватися у 
питанні отримання віз послугами 
посередників і неакредитованих 
туристичних фірм. Нагадаємо, 
недавно МЗС України досягнуло 
домовленості з Польщею, Лит-
вою та Словаччиною про скасу-
вання плати за національні візи.

У західних областях 2 серпня 
змінна хмарність, опади. Темпе-
ратура вночі +10...+16°C, вдень 
+25...+29°C. 3 серпня переважно 
ясно, короткочасний дощ. Уночі 
+17...+22°C, вдень +28...+30°C. 4 
серпня хмарно з проясненнями, 
незначний дощ. Температура по-
вітря вночі +18...+23°C, вдень 
+27…+29°C. 

У північних регіонах 2 серп-
ня змінна хмарність, можливі 
опади. Нічна температура ста-
новитиме +17...+21°C, денна 
+27...+30°C. 3 серпня хмарно з 
проясненнями, дощитиме. Темпе-
ратура повітря вночі +18...+21°C, 
вдень +25...+29°C. 4 серпня пе-
реважно хмарно, опади. Темпе-
ратура вночі +19...+22°C, вдень 
+27...+30°C. 

У Києві 2 серпня змінна 
хмарність, сухо. Температура вно-
чі +16…+20°C, вдень +30...+33°C. 
3 серпня хмарно, дощитиме. Вно-

чі +18…+20°C, вдень +25...+29°C. 
4 серпня змінна хмарність, вве-
чері опади. Нічна температура 
становитиме +18…+22°C, денна 
+28...+30°C.

У східних регіонах 2 серпня 
хмарно з проясненнями, опа-
ди не передбачаються. Вночі 
+19...+22°C, вдень +29…+32°C. 
3 серпня похмуро, сухо. Вночі 
+21...+24°C, вдень +25...+29°C. 
4 серпня хмарно, дощі та гро-
зи. Вночі +17...+21°C, вдень 
+29...+32°C.

У південних областях 2 серп-
ня змінна хмарність, коротко-
часний дощ. Температура повітря 
вночі становитиме +19...+23°C, 
вдень +31...+34°C. 3 серпня по-
хмуро, грозові дощі. Вночі 
+21...+24°C, вдень +28...+31°C. 4 
серпня змінна хмарність, мож-
ливі короткочасні опади. Нічна 
температура +19...+23°C, денна 
+30...+33°C. 

ІТ-шників звільнили від 
податків
Відповідні зміни до Податкового кодексу підпи-
сав Президент Віктор Янукович. Законом перед-
бачено тимчасово, з 1 січня 2013 року до 1 січня 
2023 року, звільнити від оподаткування податком 
на додану вартість операції з постачання про-
грамної продукції. За визначенням, програмна 
продукція —це результат комп’ютерного програ-
мування у вигляді операційної системи, систем-
ної, прикладної, розважальної та/або навчальної 
комп’ютерної програми (їх компонентів) тощо. 

Фірми нардепів не віддають борги 
банкам
Борги підприємств депутатів ВР становлять 90% у загальній 
заборгованості корпоративного сектора банкам. Про це під 
час прес-конференції з участю провідних банків заявив стар-
ший радник «Альфа-банку» Роман Шпек. За його словами, 
парламентарі оплачують послуги структур, які організову-
ють фіктивні банкрутства й відкриття нових фірм, через які 
починають функціонувати обороти компаній депутатів. Зо-
крема, корпорація «АІС», підконтрольна регіоналу Святашу, 
заборгувала $250 мільйонів.

73%
для стількох українців книга не 
входить в коло інтересів. Згідно 
з результатами досліджень 
компанії GfK Ukraine, кожен 
четвертий громадянин України 
не читає книг. 

Заступник міністра агрополітики запевняє, що хліб не дорожчатиме

 ПОГОДА

Хто відстоюватиме інтереси волинян у наступній Верховній Раді
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