
Волинь отримає 
понад 12 мільйонів 
на меліорацію

Фахівцями випробувального 
центру ДП «Волиньстандарт-

метрологія» протягом липня цьо-
го року проведено за зверненням 
суб’єктів підприємницької діяль-
ності випробування 252 зразків 
харчової продукції, виготовленої 
на Волині та в інших регіонах на-
шої держави.

У результаті проведених ла-
бораторних досліджень виявлено, 
що вимогам чинних нормативних 
документів не відповідав 21 зра-
зок, що складає 8,3% від загальної 
кількості перевірених. Зокрема, 
ягоди чорниці заморожені — за-
вищений вміст плісневих грибів, 
дріжджів і різних мікроорганізмів; 
масло солодковершкове селян-
ське — занижена масова частка 
жиру та виявлено рослинний жир; 
масло солодковершкове екстра 
— занижена масова частка жиру; 
борошно пшеничне вищого ґатун-
ку — занижена кількість клейко-
вини; цукор білий ваговий — за-

вищена кольоровість; хліб білий 
із пшеничного борошна вищого 
ґатунку — занижена кислотність 
м’якушки; цибуля ріпчаста свіжа, 
огірки свіжі та картопля молода 
— завищений вміст нітратів; на-
сіння ріпака та зерно кукурудзи 
— виявлено ГМО. За результатами 
проведених досліджень усі замов-
ники отримали відповідні прото-
коли випробувань щодо якості та 
безпечності наданої харчової про-
дукції.
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Виявили цибулю з нітратами та кукурудзу 
з ГМО

Україна знову видобуватиме 
електроенергію в Чорнобилі 

Волинські аграрії переконані, що 
восени продукти подорожчають

Луцька клінічна лікарня невдовзі зможе 
проводити надскладні операції на серці

Кабінет Міністрів схвалив ідею 
створити довкола Чорнобиль-

ської АЕС об’єкти альтернативної 
енергетики. Керівник Державного 
агентства з енергоефективності й 
енергозбереження Микола Паш-
кевич уже заявив, що в 2012 році 
на проекти сонячної і вітрової 
енергетики збираються залучи-
ти близько одного мільярда євро. 
Крім цього, в зоні відчуження 
планується зведення установок зі 
спалення деревини та вирощуван-
ня сільськогосподарських енерге-

тичних культур. Ідеться про ріпак, 
вербу тощо. Також неподалік зу-
пиненої АЕС мають розміститися 
потужності для переробки зазна-
ченої сировини. 

Як відомо, до Чорнобильської 
зони увійшли північ Іванківсько-
го району Київської області, де 
розташовані безпосередньо елек-
тростанція, міста Чорнобиль і 
Прип’ять, північ Поліського райо-
ну Київської області, а також час-
тина Житомирської області аж до 
кордону з Білоруссю.

Гостинний двір у Києві 
приватизують
Президент Віктор Янукович підписав закон, який 
передбачає вилучення Гостинного двору (Київ, 
Контрактова площа, 4) з Переліку пам’яток куль-
турної спадщини, що не підлягають приватизації. 
Як відомо, вже кілька місяців громадські активісти 
захищають комплекс від забудови. Після місто-
будівної ради стало відомо, що внутрішній двір 
Гостинного двору зменшать, на будівлі надбудують 
мансарду, заглиблять її на один поверх, знищать 
тераси першого поверху й розмістять там бутики.

Гідрометеоцентр хоче 
кредит Світового банку на 
переоснащення
Про це заявив очільник Укргідрометцентру 
Микола Кульбіда. За його словами, на 2013 рік у 
держбюджеті передбачено 172 мільйони гривень 
на потреби служби, з яких 98% становитиме 
фонд заробітної плати. «Решта коштів не вирішує 
жодних питань. За таких умов ми деградуємо з 
погляду розвитку та покращення можливостей 
для прогнозування», — сказав він.

60
приблизно стільки мільйонів 
гривень очікують зібрати до 
місцевих бюджетів у Криму з 
допомогою республіканського 
підприємства, яке збирає турис-
тичний податок.

У Луцьку видавали візи повіям 

Луцька міська клінічна лікар-
ня невдовзі зможе проводити 

надскладні операції на серці. Про 
це голова облдержадміністрації 
Борис Клімчук повідомив на опе-
ративній нараді. 

Гроші на це передбачені у від-
повідному розпорядженні Кабіне-

ту Міністрів України від 25 липня 
цього року. Зокрема, Борис Клім-
чук розповів, що за кошти дер-
жавної субвенції — 17 мільйонів 
гривень — закуплять ангіограф 
для Центру кардіоваскулярної 
патології та тромболізису міської 
здравниці. 

Крім цього, ще 18 мільйонів 
спрямують для придбання магніт-
но-ядерного томографа для облас-
ної клінічної лікарні.

«Відтепер на Волині буде два 
лікувальних центри, де робити-
муть операційні втручання на 
серці. Відзначу, що не всі облас-
ті мають такі лікувальні устано-
ви, а у нас їх аж дві. Це добре, бо 
волиняни матимуть можливість 
отримати кваліфіковану допомогу 
фахівців без виїзду до столиці», — 
резюмував Борис Клімчук.

Кошти передбачені у відповід-
ному розпорядженні Кабінету 

Міністрів України, — повідомив 
голова облдержадміністрації Борис 
Клімчук. 

Він зазначив, що 3 мільйони 628 
тисяч гривень спрямують на запобі-
гання підтопленню населених пунк-
тів і сільськогосподарських угідь, 
2,6 мільйона — лісогосподарських 
угідь. 

Іще 86,5 тисячі гривень направ-
лять у ДП «Спеціалізоване лісогос-
подарське акціонерне підприємство 
«Камінь-Каширськагроліс», 287,8 
тисячі — у Ковельське спеціалізова-
не лісогосподарське акціонерне то-
вариство «Тур», а 31 тисячу гривень 
отримає ДП «Локачіагроліс».
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Держави починають відмовлятися від 
української свинини

Через африканську чуму, випад-
ки якої зафіксували в Запо-

різькій області, вже три держави 
відмовилися від української сви-
нини.

Так, Молдова ввела заборону 
на імпорт свинини та свинячих 
м’ясопродуктів із України. Як по-
відомили в Міністерстві сільсько-
го господарства і харчової про-
мисловості, відповідне рішення 
прийнято у зв’язку зі спалахом 
африканської чуми свиней, зареє-
строваної у Запорізькій області.

Як відзначили у відомстві, 
наказ про заборону імпорту в 
Молдову свинини та свинячих 
м’ясопродуктів із України буде ді-
яти до цілковитого знешкодження 
африканської чуми свиней у сусід-

ній країні.
Відзначимо також те, що екс-

порт свинини з Запорізької облас-
ті в Росію і Білорусь також обме-
жений із 2 серпня.

Нагадаємо, що захворюван-
ня свиней африканською чумою 
(АЧС) зареєстровано в Запорізь-
кій області 30 липня. В селі Коми-
шуватка Приморського району у 
власному господарстві було вияв-
лено падіж льох.

2 серпня Державна ветери-
нарна та фітосанітарна служба 
заборонила експорт свинини і 
свинячої продукції з Запорізької 
області. 10-кілометрова зона, в яку 
увійшли шість населених пунктів і 
три сільгосппідприємства, закрита 
на карантин.

Зростання цін на сільгосппродук-
цію не буде, категорично заявляють 
представники Кабінету Міністрів. 

«Незважаючи на те, що цього 
року ми матимемо урожай на вісім 
мільйонів тонн менший, аніж торік, 
у нас продовольчого зерна буде в 1,5 
разу більше, ніж нам потрібно. Плюс 
ми створили запаси: у нас зараз 1,5 
мільйона тонн зерна в Аграрному 
фонді, а в резервному — 0,5 мільйо-
на, тобто маємо два мільйони тонн 
зерна в резерві. Це третина річної 
потреби країни в продовольчому 
зерні. Яка необхідність підвищувати 
ціну? Ми цього однозначно не до-
пустимо. Ціни на продукти харчу-
вання, — а це і хліб, і м’ясо, і молоко, 
і олія, — будуть стабільними», — 
відзначив Прем’єр-міністр Микола 
Азаров.

Утім, експерти аграрного ринку 
не такі оптимістичні. Вони вважа-
ють, що через скорочення ниніш-
ніх запасів і ймовірне зменшення 
врожаю на 30% гречка вже у серпні 
може подорожчати на 10-15% — до 
8,5-8,9 гривні за кілограм. Також че-
рез несприятливі погодні умови очі-
кується подорожчання гороху та ві-
всянки в середньому на 5-10% — до 
7,7 та 5,25-7,35 гривні за кіло. Може 

подорожчати і борошно. Найімовір-
ніше, це відбудеться вже у вересні, 
оскільки вітчизняні ціни прив’язані 
до світових, які наразі ростуть, роз-
повів директор консалтингової ком-
панії «ПроАгро» Микола Верниць-
кий.

Через певний дефіцит олії на 
світовому ринку в новому мар-
кетинговому році в Україні вона 
може подорожчати на 5-10%, або на 
1-1,5 гривні за літр, вважає експерт 
аграрних ринків Українського клубу 
аграрного бізнесу Роман Сластьон.

За останній місяць оптова ціна 
цукру підвищилася на 18% — з 5,0-
5,2 до 5,9-6,1 тис. гривень за тонну, 
досягнувши максимуму за останні 
дев’ять місяців. Глава асоціації ви-
робників цукру «Укрцукор» Микола 
Ярчук каже: аби покрити собівар-
тість солодкого продукту, він має 
коштувати не менше семи-восьми 
гривень за кілограм. 

Хто правий і як «поводитимуть-
ся» ціни на основні продукти харчу-
вання восени, «Відомості» вирішили 
поцікавитися у волинських аграріїв.

— Як може ціна зерна бути на 
рівні минулого року, коли його со-
бівартість зросла? — зазначив ке-
рівник сільськогосподарського під-
приємства імені Шевченка, що на 

Горохівщині, Андрій Турак. — Збіль-
шилася вартість пального, добрив. 
Зросла мінімальна заробітна плата. 
А найголовніше — з початку року в 
1,7 разу збільшилась орендна плата 
за користування землею. Тому ми 
сьогодні можемо говорити, що со-
бівартість тонни збіжжя може бути 
не нижчою 1400-1500 гривень. Торік 
собівартість тонни зерна в середньо-
му становила 1200-1250 гривень. Ці 
ж причини призведуть і до подо-
рожчання цукру.

За прогнозами голови Асоціації 
овочівників Волині Руслана Хомича, 
зросте у ціні й так званий «борщо-
вий набір».

— Засуха у південних областях 
нашої держави, а подекуди втрата 
врожаю і у нашій області, безпере-
чно призведе до того, що карто-
пля не коштуватиме 50-80 копійок. 
Значно зросте ціна і капусти, адже 
цього року вона вродила погано, — 
зазначив пан Руслан. — До цього до-
дайте ріст цін на пальне, запчастини, 
електроенергію. Адже овочі потріб-
но не лише виростити, а й зберегти 
протягом зимового періоду. В ово-
чесховищах для підтримання тем-
пературного режиму використовує-
мо електроенергію. Торік її вартість 
була 84 копійки за кіловат, зараз — 1 
гривня 14 копійок. Ріст — 25%. То як 
на цьому фоні можна говорити, що 
продукція аграріїв не подорожчає?

Волинські виробники переко-
нані: аби уряд міг впливати на ціну 
сільськогосподарської продукції, 
йому необхідно створити прозорий і 
зрозумілий механізм дотацій.

— Європейські держави під-
тримують своїх виробників через 
механізм дотацій на гектар, — зазна-
чив Андрій Турак. — Наприклад, у 
Польщі виробнику платять тисячу 
злотих за гектар тільки за те, що він 
ним володіє. Якщо ж фермер ще й 
бере участь у спеціальних програ-
мах, то отримує 2,5 тисячі злотих. У 
нас же все на рівні декларацій. Ми 
не можемо сьогодні за собівартіс-
тю продукції конкурувати з тією ж 
польською. А тут іще держава нама-
гається регулювати ціни. 

Висновок один: якщо собівар-
тість сільгосппродукції вища, ніж 
торік, то, за законами економіки, 
ціни на рівні торішніх бути не мо-
жуть. До речі, сьогодні на ринках 
Луцька кіло капусти продають по 5 
гривень за кілограм.

Наталка СЛЮСАР 

Генеральне консульство Респу-
бліки Польща в Луцьку опи-

нилось у центрі скандалу після 
публікації у газеті Gazeta Polska 
Codziennie статті, у якій ідеться 
про створення в цій установі зло-
чинної групи, що нелегально ви-
дає візи особам, яким заборонено 
в’їжджати до Шенгенської зони, 
повіям, а також може бути причет-
ною до торгівлі дітьми. 

«Вони, зокрема, займалися не-
легальною видачею віз повіям, а 
може, і торгівлею дітьми», — пише 
видання. За даними польських 
журналістів, у справі фігурують 
щонайменше один консул, один 
водій і працівник охорони. 

«Візи на підставі «лівих» доку-
ментів робилися після завершення 
робочого дня консульства та по-
трапляли до вибраних віконець до 
його початку. Аби бізнес крутився, 
доставлялися фальшиві докумен-
ти з турфірм і приватних фірм із 
Польщі й України», — йдеться у 
статті. 

Джерело газети у консульстві 
повідомило, що злочинці, напри-
клад, видали візи для семи дітей 
віком до десяти років без дозволів 
їхніх батьків на виїзд, який є необ-

хідним документом, згідно з чин-
ним законодавством. 

Співрозмовник газети також 
зауважив, що українська та ні-
мецька поліція ведуть спільне роз-
слідування у справі затриманих у 
Німеччині повій, котрі здебільшо-
го мали польські візи, видані кон-
сульством у Луцьку. 

«Луцьке консульство є ліде-
ром за кількістю анульованих віз 
німецькою еміграційною служ-
бою», — пише видання. Польща 
видає візи в Україні через власні 
консульства та через посередни-
ка, приватний візовий центр VFS 
Global, котрий почав видавати 
польські візи з кінця минулого 
року.

У самому Генеральному кон-
сульстві у Луцьку ситуацію не ко-
ментують: журналістам рекомен-
дують звертатися у Міністерство 
закордонних справ Польщі. 

У МЗС же у відповідь на звер-
нення представників ЗМІ повідо-
мили, що у разі висунення офі-
ційних звинувачень у корупції 
прокуратурою працівників кон-
сульства звільнять із роботи. 

Підготовлено за матеріалами 
українських ЗМІ 

Вартість політичної реклами 
в газеті “Відомості.UA”

1-ша сторінка - 16,8 грн.
внутрішні сторінки - 8,4 грн.

остання - 14,4 грн.

Ціни вказані  за 1 квадратний сантиметр з 
урахуванням ПДВ.

  ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ


