
На Волині завершують збирати 
другий хліб — картоплю. Вона 

цьогоріч вродила. Проте цей врожай 
селян не тішить. Чому — дізнавали-
ся «Відомості». 

Вся причина — у ціні. Сьогодні 
купців бульби у волинських селах — 
одиниці. Та й ті пропонують гроші, 
які селян явно не влаштовують, — 
70-80 копійок за кілограм. Останні-
ми днями взагалі називають ціну в 
50 копійок.

— Це зовсім не покриває ви-
трат, — зазначив одноосібник із села 
Сирники Луцького району. — В мене 
картоплі на продаж не так багато — 
садив тільки 70 сотих. Тому пома-
леньку продам її на ринку в Луцьку. 
Тут хоч ціна нормальна: від півтори 
до двох гривень за кілограм. Часу, 
звичайно, багато витрачаю, але ж не 
задарма її віддавати!

«Відомості» знайшли через Інтер-
нет телефони оптовиків зі східних і 
південних областей України. Більше 
ніж за 80 копійок купувати бульбу 
вони не хочуть. І то таку ціну дають 
за відбірний сортовий товар! Заува-
жимо, що по селах яблука заготовля-
ють по 40 копійок за кілограм. Це ж 
не порівняти з працею, яку потрібно 
закласти у вирощування картоплі! 

Господар із Володимир-Волин-
ського району Віталій Кошлатий у 
коментарі зазначив, що ладний від-
дати цьогорічний урожай бульби 
хоча б по гривні. Лише така ціна 
дасть змогу хоч якось відшкодувати 
затрати.

— У мене під картоплею цього 
року було 12 гектарів, — сказав пан 
Віталій. — По гривні готовий відда-
ти, бо зберігати немає сенсу. Щодо 
ціни, то не думаю, що цього року 
вона буде вищою. 

Про причини такої низької 
ціни ми вирішили запитати у голо-
ви спілки овочівників при обласній 
асоціації фермерів Руслана Хомича.

— Все дуже просто: у нас всіма 
правдами і неправдами не дають ви-
возити картоплю за кордон. Коли 
раніше у цей період через митницю 
у Луганській області проходило 200 
фур по 20-25 тонн, завантажених 
картоплею, то нинішнього вересня 
таких — одиниці, — зазначив пан 
Руслан. — У результаті без підтрим-
ки держави та за умов обмеженого 
експорту овочівники мають коло-
сальні збитки. Для порівняння: на 
посів гектара моркви мені потрібно 
лише кілограм насіння, для анало-
гічного посіву картоплі — три тон-
ни. До цього додайте збільшення 
вартості пального й автозапчастин. 
Минулої суботи у Доросинях Ро-
жищенського району ми провели 
День поля. З’їхалися фермери з усі-
єї області. Ми дійшли думки, що 
цьогоріч бульбу дешевше взагалі не 
викопувати, а наступного року її не 
варто садити — ця культура стає су-
перзбитковою. 

До речі, в одному з комента-
рів керівник Асоціації виробників 
картоплі в Україні Сергій Рибалко 
зазначив, що у разі згортання ви-
робництва картоплі вітчизняним 
виробником цю нішу займе дорогий 
імпорт. Від цього програє лише спо-
живач. Вихід із ситуації, на думку 
Сергія Рибалка, — повертати укра-
їнським фермерам, які експортують 
бараболю, ПДВ в автоматичному ре-
жимі. Це дасть змогу достойно кон-
курувати на ринках Росії і Білорусі. 
Наразі цього не робиться. 

Згідно з прогнозами експертів, 
Україна цього сезону збере близь-
ко 20,5 мільйона тонн картоплі. Зі 
слів експерта плодоовочевого ринку 
Асоціації «Український клуб аграр-
ного бізнесу» Ігоря Стелюка, для 
внутрішнього споживання потріб-
но лише шість мільйонів тонн. Ще 
стільки ж треба на переробку і по-
садку. При доброму держуправлінні 
можна було б решту відправляти на 
експорт. Але держава в цьому або 
не зацікавлена, або свідомо гальмує 
розвиток картоплярства.

Наталка СЛЮСАР

Під час проведення благодійних 
акцій і святкових заходів Ігор Пали-
ця завжди оточений людьми. Тими, 
хто відчуває, наскільки важливі 
та добрі справи він робить для 
жителів обласного центру. Перехо-
жі зупиняють кандидата у народні 
депутати, щоб подякувати йому за 
допомогу, сфотографуватися з ним 
або просто потиснути руку і поба-
жати успіхів у виборчих перегонах.

Христина Схоставська, учени-
ця 10 класу, 15 років:

— Я побачила Ігоря Петровича 

Палицю на святі квітів і вирішила 
подарувати йому букет із вдячніс-
тю за літній відпочинок у Буковелі. 
Мені пощастило побувати у цьому 
прекрасному та мальовничому місці 
разом із іншими дітьми, що стали 
переможцями чи призерами олімпі-
ад із різних навчальних дисциплін. Я 
виграла обласний конкурс із музики 
та співу. Завдяки цьому успіху мене 
помітили та запросили відпочити 
у Карпатах. Там познайомилася зі 
своїми ровесниками з усієї України 
— обдарованими і талановитими 
дітьми. Приємно, що таких людей 

помітив і підтримав Ігор Петрович. 
Ще ніколи не була у літніх Карпатах, 
тож отримала купу емоцій, вражень. 
Завдяки Ігорю Палиці дізналася, 
наскільки Україна багата на неймо-
вірно гарні місця. Адже далеко не 
кожна людина має можливість подо-
рожувати за власні кошти. 

Лідія Олексіївна Кривдік, голо-
вний лікар комунального закладу 
«Сімейна амбулаторія №1»:

— Знаю, що Ігор Петрович Па-
лиця дуже багато зробив для міста. 
Його турбує майбутнє покоління 
українців, тому особливу увагу при-
діляє дітям, їхньому здоров’ю. Він 
облаштував спортивні майданчики 
у школах, щоб наша молодь займа-
лася спортом і менше хворіла. Також 
Ігор Петрович багато допомагає ме-
дичним установам: ремонтом, за-
купівлею спеціального обладнан-
ня. Наприклад, для поліклініки №3 
м. Луцька він придбав стерилізатор. 
Це потрібна, хоча й дорога річ. Вірю, 
що у майбутньому він надалі до-
помагатиме й іншим лікувальним 
закладам, зокрема й нашій амбула-
торії. Думаю, Ігор Палиця така лю-
дина, яка зацікавлена продовжувати 
робити добрі справи для земляків. 
Він не належить до когорти тих, 

які щось роблять для людей тільки 
напередодні виборів. Дуже хочеть-
ся зустріти Ігоря Петровича і по-
людськи вклонитися йому. Таких 
людей небагато.

Марія Домініківна Мацюк, 
пенсіонерка:

— Сьогодні побачила Ігоря Па-
лицю і вирішила підійти до нього, 
потиснути йому руку та побажати 
щасливого майбутнього і доброї 
долі. Нехай Бог благословляє таку 
Людину з великої літери, адже він 
стільки добра зробив лучанам! Його 
непокоїть доля дітей, малозабезпе-
чених, хворих. Я передплачую газету 
«Луцький замок» і з радістю читаю 
про усе більше нових справ для лю-
дей. Колись у наш двір приходили 
люди з благодійного фонду Ігоря Па-
лиці та цікавилися, хто з мешканців 
потребує допомоги і якої саме. Дехто 
просив щось для себе, а я не просила 
нічого, хоч у мене і старенькі двері 
в квартирі. Мені Бог дав руки, ноги, 
тож нічого не проситиму. Ліпше не-
хай надалі допомогу отримують ті, 
хто потребує її найбільше. 

Марія Петрівна Крет, завідувач 
канцелярії навчально-виховного 
закладу №10 м. Луцька: 

— Звичайно, що чула про Ігоря 
Палицю дуже багато доброго. Коли 
побачила його у Луцькому замку, то 
підійшла, щоб сфотографуватися з 
ним. Мені дуже імпонують його ді-
євість і людські якості. Як людина я 
йому вдячна за зроблені добрі спра-
ви. Лише такі люди потрібні у нашій 
Верховній Раді. Переконана, що саме 
у такому віці, як у Ігоря Петровича, 
необхідно іти до влади, оскільки 
він нині повен сил та енергії. Ви-
стачить маразматиків у парламенті. 
Там потрібні люди енергійні, проте 
й досвідчені водночас. Ігор Палиця 
здобув серйозний досвід, який ви-
користає для блага громади міста і 
всієї країни. Впевнена, що і після ви-
борів він буде підтримувати лучан. 
Це не та людина, яка провадила б 
благодійну діяльність задля перед-
виборчої кампанії. Особливо звору-
шують його добрі справи, зроблені 
для дітей. Мені приємно, що він 
надав допомогу всім луцьким шко-
лам: проведено ремонт, встановлено 
спортивні майданчики, тренажери. 
Ігор Петрович матеріально допо-
магає інвалідам, малозабезпеченим. 
Усе це робить із добром у серці.

Олександр МИКИТЮК
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2500 волинян безкоштовно 
отримають жом
Волиняни, які утримують у своїх господарствах 
три і більше корови, безкоштовно отримають 
жом від місцевих цукрових заводів. Ще 
дві тисячі жителів області забезпечать 
безкоштовними опалювальними дровами. 
«Це хороші місцеві соціальні ініціативи, на 
які не треба чекати зі столиці, а самостійно 
реалізовувати», — зазначив голова 
облдержадміністрації Борис Клімчук.

Під Колками розбилося двоє 
молодих хлопців
14 вересня поблизу смт. Колки 22-річний житель 
обласного центру, водій легковика «Фольксваген», 
прямуючи у бік Луцька, здійснював обгін. Однак 
він не врахував дорожню обстановку та здійснив 
лобове зіткнення з автомобілем «Мітсубіші Кантер» на 
зустрічній смузі. Внаслідок зіткнення водій і пасажир 
«Фольксвагена», 20-річний житель Маневицького 
району, від отриманих травм померли на місці 
пригоди. Водій іншого авто, 46-річний лучанин, 
отримав тілесні ушкодження.

Ігор Палиця усе робить з добром у серці

Оновлену Привокзальну площу відкрилиФермери відмовляються вирощувати картоплю
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14 вересня після капітального 
ремонту відкрили Привок-

зальну площу в місті Луцьку. За 
словами чиновників, реконструк-
ція площі зроблена за усіма сучас-
ними нормами, тож тепер вона має 
бути зручною для усіх. На онов-
лення витратили понад чотири 
мільйони гривень.

Нагадаємо, реконструкцію 
площі розпочали у травні цього 
року. За цей час провели роботи з 
заміни теплотраси в тих місцях, де 
найчастіше траплялись аварії, мо-
дернізували зливову каналізацію. 
Повністю оновили асфальтне по-
криття, вистелили нову бруківку. 
Крім цього, на дорозі до вокзалу 
тепер з’явилася роздільна смуга. 
Попри очікування мешканців, 
вона не містить елементів озеле-
нення, а лише паркан. 

На площі провели роботи 
з монтажу тролейбусної лінії, 
встановили 15 опор, де згодом 
з’являться світильники, також 
встановили нові світлодіодні до-
рожні знаки. Зазнала змін і тран-
спортна система: розділено тро-
лейбусні та маршрутні шляхи, є 
спеціальні місця для паркування 

таксі й авто громадян. 
Міський голова Микола Ро-

манюк наголосив, що оновлена 
Привокзальна буде зручною і для 
маломобільних верств населення, 
оскільки зроблені пониження бор-
дюрів, а також є місця для парку-
вання спецтранспорту.

Привокзальна площа також 
отримала нові лавки й урни для 
сміття, позбулася кількох кіосків, 
щоправда, один таки лишився. 
Крім цього, ще не повністю вико-
нані роботи з озеленення. Голова 
ВОДА Борис Клімчук повідав, що 
серед підприємців хочуть провес-
ти конкурс на краще озеленення та 
квіткове оформлення своєї ділян-
ки. На зауваження журналістів, 
що в такому разі площа перетво-
риться на каламбур, Клімчук ска-
зав, що спробувати таки варто, а в 
разі чого можна буде виправити.

 Загалом на оновлення При-
вокзальної витратили 4 мільйони 
331 тисячу 185 гривень. З міського 
бюджету використали 997 тисяч 
483 гривні, а от левову частку — 
більше трьох мільйонів — виділи-
ли з обласної казни.

Ольга УРИНА

Кандидат у народні депутати має авторитет і повагу серед лучан

Закупівельна ціна у 50-80 копійок за кілограм є збитковою


