
Керівництво ТзОВ «Кромберг 
енд Шуберт Україна» зверну-

лося з проханням до Боратинської 
сільської ради продати земельну ді-
лянку, яку підприємство орендує за 
ціною експертної оцінки. Земельна 
ділянка площею 6,8874 га (несіль-
ськогосподарського призначення) 
знаходиться у селі Рованці Луць-
кого району. Враховуючи великий 
вклад ТзОВ «Кромберг енд Щуберт 
Україна» у розвиток економіки краю 
(створення великої кількості робо-

чих місць, інвестування у Луцький 
район, вчасну сплату податків), Во-
линська облдержадміністрація звер-
нулася до Кабінету Міністрів Украї-
ни щодо погодження продажу.

«На іноземному заводі працює 
три тисячі працівників. Інвестор ре-
гулярно сплачує податки й інвестує 
в розвиток області. Вартість землі, 
на якій розгорнуло діяльність під-
приємство, — 6,5 мільйона гривень. 
Вважаю за доцільне продати її, за-
лучивши гроші до бюджету. Це зна-

чно раціональніше, ніж отримувати 
щороку дві тисячі гривень орендної 
плати. Сама ж земля з Рованців ні-
куди не дінеться», — сказав голова 
ОДА Борис Клімчук.

Наразі заступник голови об-
лдержадміністрації Едуард Стоєв 
працює над погодженням пакета до-
кументів щодо продажу земельної 
ділянки несільськогосподарського 
призначення власнику ТзОВ «Кром-
берг енд Шуберт Україна».

Волинський обласний академіч-
ний музично-драматичний театр 
ім. Т. Г. Шевченка відкрив новий 
сезон, уже 73-й за ліком, прем’єрою 
вистави «За двома зайцями». Показ 
відбувся з аншлагом. Кандидат у на-
родні депутати України від Луцька 
Ігор Палиця відвідав головну куль-
турну установу міста, щоб поспіл-
куватися з працівниками театру, 
вислухати їхні проблеми, підтри-
мати їх, оскільки дуже цінує освіту 
та культуру, без яких неможливий 
економічний розвиток України. 
Актори і працівники театру в свою 
чергу висловили підтримку Ігорю 
Петровичу в його важливому кроці 
— балотуватися до парламенту по 
мажоритарному округу від Луцька.

Анатолій Глива, директор теа-
тру:

— Сьогоднішня зустріч із Іго-
рем Палицею продемонструвала, що 
колектив театру цікавиться життям 
країни і виборами. Сподіваюся, що 
усі наші працівники прийдуть на 
виборчі дільниці та проголосують. 
Ігорю Петровичу хочу подякувати 
за допомогу, завдяки якій ми при-
дбали світлові куліси. Вони лише не-
давно з’явились, і українські театри 
ще їх не мають. Також ми змогли 
закупити сучасні професійні мікро-
фони, які необхідні для проведення 
концертів і вистав.

Оскільки наш театр розташова-
ний на Театральному майдані, то, 
звичайно, хочу подякувати Ігорю 
Палиці за викладену на головній 
площі міста нову бруківку. Адже 
вхід до театру починається з онов-
леного майдану. Також дізнався від 
мецената, що він хоче побудувати 
тут оригінальний фонтан, який при-
красять скульптури історичних чи 
літературних героїв. 

Людмила Приходько, народна 
артистка України:

— Я знаю Ігоря Петровича ба-
гато років, тому, коли він розпочав 
свою передвиборчу кампанію, вирі-
шивши піти до Верховної Ради Укра-
їни, стало дуже приємно. Мені імпо-
нують слова одного з наших великих 
попередників, який говорив, що з 
усіх видів любові він визнає дієву. 
Важко з цим не погодитися. Тому не 
визнавати добра і любові Ігоря Па-
лиці до рідного міста і нас, лучан, не-

можливо. Він доводить це своїм зем-
лякам, роблячи чимало прекрасних 
справ. Для мене вирішальним мо-
ментом, коли переконалася, за кого 
голосуватиму, став вечір напередод-
ні 8 Березня. Наближалася вистава 
«Сім струн» за творчістю Лесі Укра-
їнки, присвячена Міжнародному жі-
ночому дню. Чомусь затримувався 
початок вистави, та коли дійство 
розпочалося, то ми, артисти, зрозу-
міли, у чому полягає затримка. На 
виставу були запрошені жінки-ін-
валіди, і їх із візочками несли в залу 
на руках. Таке свято їм організував 
фонд Ігоря Палиці. Після вистави 
представники благодійника приві-
тали цих жінок зі святом, вручили 
подарунки. Одна з таких глядачок 
сказала, що хоче подарувати мені 
квіти, проте не може встати. Я була 
дуже зворушена цим і подумала, що 
Палиця — це справжній мужчина, 
він зробив те, що раніше ніхто не 
робив. Багато депутатів, кандидатів 
у депутати по-своєму проявляють 
своє ставлення до жінки, але жін-
кам-інвалідам раніше ніхто таких 
свят не організовував. Власне, тоді й 
вирішила, що на виборах голосува-
тиму за Ігоря Палицю. 

Олександр Якимчук, народний 
артист України:

— З повагою ставлюся до Ігоря 
Петровича. Доводилося багато разів 
співпрацювати з ним і його благо-
дійним фондом. Вважаю, що саме 
в руках таких політиків має бути 
влада. Початі справи повинні завер-
шуватися. Прикро, що закони, які 

приймає Верховна Рада, як правило, 
не виконуються. Обіцянки залиша-
ються лише на папері. А справи Іго-
ря Палиці доводяться до логічного 
завершення, тобто реалізуються. 
Особливо зворушив захід, який про-
водився під час святкування «Ночі у 
Луцькому замку». Ігор Палиця ви-
сунув ідею, щоб допомогти мешкан-
цям будинку, який обвалився на ву-
лиці Рівненській, і реалізував її. Це 
дуже зворушливо. Девіз «Зробимо 
наше місто кращим» бажаю здійсни-
ти не лише Ігорю Петровичу, а й нам 
усім. Лише гуртом ми реалізуємо це 
прекрасне гасло на ділі. 

Багато років стоїть питання ку-
півлі нового автобуса для театру. 
Вже і політики, і представники вла-
ди обіцяли допомогти, та до сьогод-
ні ніхто не вирішив цієї проблеми. 
Ігор Петрович сказав, що спробує 
зробити так, щоб запросити нас із 
виставами виступити перед луча-
нами на різних заходах, а його фонд 
оплатить ці вистави, і ми зможемо 
заробити кошти на новий автобус. 
Це буде велика допомога нашому те-
атру. Ми — обласний театр, а отже, 
маємо працювати не лише у місті, 
а й забезпечувати районні центри і 
села Волині якісними виставами, ви-
їжджати на гастролі.

Олександр Пуц, заслужений ар-
тист України:

— Якщо депутат Верховної Ради 
— справжній народний обранець, 
а його справи не розходяться з обі-
цянками, то саме такий нам потрі-
бен. Ігор Палиця вже продемонстру-
вав, що його слова підкріплюються 
добрими справами, у найрізнома-
нітніших установах, організаціях, 
закладах, тобто в усьому Луцьку. 
Дай йому, Боже, здоров’я, щоб він 
зміг втілити всі свої задуми в по-
дальшій своїй депутатській роботі. 
Нехай Всевишній дарує йому багато 
літ, щоб міг і надалі допомагати зем-
лякам. Я обов’язково голосуватиму 
за Ігоря Палицю, бо у ньому бачу 
людину, що знає, як зробити іншим 
добро своїми реальними справами. 
Відколи я працюю в театрі, з 1955 
року, як у часи радянської влади, так 
і зараз, на культуру зважають мало. 
Тому приємно, що є люди, яким не 
байдужа ця вкрай важлива сфера 
нашого життя. 

Віктор ЯРУЧИК

Підвищення ціни на газ і енер-
гоносії змушує українців шу-

кати альтернативні види енергії. У 
Маневицькому районі вирішили 
провести експеримент і на кількох 
державних установах встанови-
ли сонячні колектори. Тепер вони 
обігрівають приміщення про-
фтехучилища і дитячого садочка 

селища. Про це йшлося у сюжеті 
Волинського телебачення. 

Сонячні колектори, які вста-
новлені вже не в одному населено-
му пункті району, — творіння рук 
винахідника з села Велика Осниця, 
пенсіонера Бориса Зарічанського. 
Один із таких колекторів обігріває 
частину приміщення Маневицько-
го дитячого дошкільного закладу. 
Його вага — понад сто кілограмів. І 
якщо виготовити його самостійно 
можна, то змонтувати — ні. Пра-
цювало тут вісімнадцять чоловік. 
Директор установи Ніна Гаврилюк 
каже, що планують під’єднати до 
альтернативного джерела енергії 
приміщення ще однієї групи.

Влада району вирішила: 
оскільки у Маневичах і навколиш-
ніх селах природного газу немає, 
то, крім дров і торфобрикетів, 
потрібно використати й сонячну 
енергію, яка, до речі, є екологічно 
чистою і безплатною.

Волинські підприємства з част-
кою іноземного капіталу отри-

мали 72% від загальної суми від-
шкодованого ПДВ, інформують 
волинські податківці.

«Протягом дев’яти місяців 
2012 року підприємствами з іно-
земними інвестиціями заявлено 
до відшкодування 175,4 мільйона 
гривень. Тобто динаміка відшкоду-
вання ПДВ цій групі волинського 
бізнесу переконливо свідчить про 
виконання державою зобов’язань 
щодо бюджетної компенсації», — 
вважає голова ДПС у Волинській 
області Володимир Михалчич.

Головний податківець облас-
ті підкреслив, що саме своєчасне 
повернення ПДВ — одна з нео-
дмінних умов комфортного інвес-
тиційного клімату в країні. «Біль-
шість волинських підприємств, у 
які вкладено іноземний капітал, 
підстав нарікати на борги держа-
ви з ПДВ не мають», — наголосив 
Михалчич.

До слова, підприємства-екс-
портери Волині, в тому числі з 
часткою іноземного капіталу, 
отримали 227,3 мільйона гривень 
ПДВ із бюджету.
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Луцькі медики й освітяни матимуть 
зарплату до кінця року

Волинським підприємствам із іноземним 
капіталом відшкодовано ПДВ

У Маневичах вирішили грітися сонячною 
енергією

Працівники луцьких закладів 
освіти й охорони здоров’я у 

2012 році не матимуть проблем із 
заробітною платою. Про це під час 
оперативної наради в мерії заявив 
міський голова Микола Романюк.

З його слів, він зустрічався з 
головою Волинської ОДА Борисом 
Клімчуком і головним фінансис-
том регіону Ігорем Никитюком. 
Під час бесіди губернатор запев-
нив мера, що гроші на зарплату 
до кінця року для освітян і меди-
ків будуть перераховані в міську 

скарбницю в повному обсязі, пи-
шуть «ВН».

Водночас Романюк зауважив, 
що, можливо, не вистачить коштів 
на енергоносії. «Будемо думати, 
яким чином виходити з ситуації. 
А що стосується освітян, медиків, 
то заробітна плата буде», — сказав 
посадовець.

Нагадаємо, нещодавно в міській 
раді говорили про те, що потрібно 
подати до суду на Кабмін за невико-
нання Бюджетного кодексу в части-
ні оплати праці бюджетників.

Актори і працівники театру 
підтримують Ігоря Палицю

СБУ замовила через тендер 
кави та цукерок на 116 тисяч
Служба безпеки України через тендер замовила 
відразу в трьох компаній шоколадних цукерок, 
зефіру та чаю з кавою на 116 тисяч гривень, по-
відомляється у «Віснику державних закупівель». 
За державні кошти закуповується 14 видів кави, 
як розчинної, так і в зернах, та 13 видів чаю. Також 
обрані фірми для постачання 61 виду шоколадних 
цукерок і зефіру на суму 58 тисяч гривень. 

Свинина виросте в ціні до 
Нового року
Вартість свинини буде поступово рости, а через 
три місяці її ціна може збільшитися на 7-8%. Про 
це заявила експерт ринку м’яса та м’ясопродуктів 
Українського клубу аграрного бізнесу Єлизавета 
Святківська, пише ТСН. Причина цього — світо-
ве подорожчання м’яса. Експерт переконана, що 
вітчизняні виробники переглядатимуть свої ціни на 
свинину через високу вартість імпортної продукції.

8,45
на стільки мільярдів гривень  
випили пива українці в період 
із січня по серпень 2012 року. 
Про це повідомили у Державній 
службі статистики.
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«Кромберг енд Шуберт» викупить ділянку в Рованцях

 ОГОЛОШЕННЯ

Інформаційне повідомлення ПАТ ДАК “НМАЦ” – філії “Волинський аукціонний центр” 
Приватизовано шляхом продажу на аукціоні
Назва об’єкту: Частина нежитлового приміщення „Центральної районної аптеки №12” загальною 
площею 26,8 кв.м Адреса об’єкту приватизації: вул.Незалежності, 57, м.Ковель
Приватизовано фізичною особою за ціною 84420,00 грн., у т.ч. ПДВ – 14070,00 грн. 

Волинський аукціонний центр оголошує аукціон з продажу земельних ділянок
Організатор земельних торгів – Жидичинська сільська ради Ківерцівського району Волинської 
області  
Лот №1 – земельна ділянка №1 площею 0,12 га. Кадастровий номер – 0721882701:01:001:1171. По-
чаткова ціна лоту – 27588,00 грн. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 33816,00 грн. 
Лот №2 – земельна ділянка №2 площею 0,12 га.  Кадастровий номер – 0721882701:01:001:1172. 
Початкова ціна лоту – 27588,00 грн. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 33816,00 
грн.  
Лот №3 – земельна ділянка №3 площею 0,1264 га. Кадастровий номер – 0721882701:01:001:1173. 
Початкова ціна лоту – 29059,36 грн. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 35618,52 
грн.  
Лот №4 – земельна ділянка №4 площею 0,1190 га. Кадастровий номер – 0721882701:01:001:1174. 
Початкова ціна лоту – 27358,10 грн. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 33534,20 
грн. 
Лот №5 – земельна ділянка №5 площею 0,12 га. Кадастровий номер – 0721882701:01:001:1175. По-
чаткова ціна лоту – 27588,00 грн. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 33816,00 грн.  
Лот №6 – земельна ділянка №5 площею 0,12 га. Кадастровий номер – 0721882701:01:001:1176. По-
чаткова ціна лоту – 27588,00 грн. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 33816,00 грн.  
Опис земельних ділянок: Місцерозташування – земельні ділянки розташовані в с.Кульчин Ківер-
цівського району Волинської області. Категорія земель – землі житлової та громадської забудови. 
Цільове призначення – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських бу-
дівель та споруд. Земельні ділянки прямокутної форми, розташовані на відстані 1,5 км від центру 
населеного пункту. Встановлених обмежень (обтяжень) на використання земельних ділянкок – не 
має. Земельні сервітути відсутні. 
Грошові кошти в розмірі 1379,40 грн. (лот №1, 2, 5, 6), 1452,97 (лот №3), 1367,91 (лот №4), що стано-
вить 5% від початкової ціни об’єкту аукціону (гарантійний внесок) та плата за реєстрацію заяви в 
розмірі 559,00 грн. вносяться на: р/р 26003203233 в ПАТ „Райффайзен Банк Аваль” у м.Києві, МФО 
380805, код 21733635. Отримувач: ПАТ ДАК “НМАЦ“ – філія “Волинський аукціонний центр”. 
Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації інформації за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнич-
на, 13. Кінцевий термін прийняття заяв та плата грошових внесків – три робочі дні до початку 
аукціону.
Ознайомитися з технічною та землевпорядною документацією та подати заяви на участь в 
аукціоні можна у робочі дні з 9.00 до 17.00 у Виконавця: ПАТ ДАК “НМАЦ“ – філії “Волинський аук-
ціонний центр” за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична, 13, контактна особа – Мельничук Мирослава 
Степанівна, тел. (0332) 244-188.


