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всього стільки мільйонів
інвалідів проживають в
Україні — майже 6% від
загальної чисельності
населення.

Події
Податкові ревізори на Волині знайшли
47,5 мільйона «віртуальних» збитків

П

ід час проведення комплексних перевірок працівники
підрозділів податкового контролю
ДПС у Волинській області зменшили збитки волинських підприємств на 47,5 мільйона гривень.
Окрім того, безпідставними до
потенційного відшкодування визнано 1,3 мільйона гривень ПДВ,
повідомили у ДПС України у Волинській області.
Враховуючи той факт, що протягом останніх років податкова
орієнтується на реальні ризики
підприємств, усі проведені контрольно-перевірні заходи — резуль-

тативні. Зокрема, за порушення
норм податкового законодавства
волинським підприємствам і фірмам донараховано 52,3 мільйона
гривень узгоджених податкових
зобов’язань. Це на десять мільйонів більше, як торік. Із цієї суми до
бюджету вже надійшло 39,6 мільйона гривень. Проти аналогічного
періоду минулого року це на 16,2
мільйона гривень більше.
Загалом протягом одинадцяти
місяців 2012 року податкові ревізори провели 941 комплексну перевірку.

Для порятунку лучан на воді
потрібно 180 тисяч гривень

Правила гри у футбол видали
українською мовою

Постійна комісія Луцької міської ради з питань
житлово-комунального господарства підтримала
проект Програми організації рятування людей на
водних об’єктах міста Луцька у літній період 20132015 років. На три роки програма потребує 180 тисяч
гривень. Ці кошти необхідні на облаштування пляжу,
придбання рятувального обладнання, заробітну плату
матросам-рятувальникам. За минулий рік у місті жодна
людина не загинула на воді, було врятовано п’ять
чоловік.

Вперше в історії вітчизняного футболу вийшло
україномовне видання Правил гри у футбол. Переклад
українською був санкціонований ФІФА 27 вересня
2012 року і виконаний Федерацією футболу України.
Тираж видання — 1000 примірників. Друковану
україномовну версію Правил футболу отримають
офіційні особи матчів (арбітри, інспектори, делегати),
а також регіональні федерації футболу. Крім того, ФФУ
розповсюдить примірники серед усіх клубів Прем’єрліги, першої та другої ліг.

Селяни не вступатимуть до
молочних кооперативів
Поки влада обкладатиме їх податками

Понад дві тисячі гектарів мисливських
угідь депутати передали громадській
організації

Т

рохи більше двох тисяч гектарів мисливських угідь члени депутатської комісії з питань
екології відібрали у Ковельського
лісгоспу та передали громадській
організації. Комісія рекомендувала підтримати це рішення на наступній сесії обласної ради, яка
відбудеться 21 грудня.
Заступник начальника відділу
мисливського господарства, охорони та захисту лісу Волинського
обласного управління лісового та
мисливського господарства Руслан Люшук повідомив, що ДП «Ковельське лісове господарство»
добровільно відмовляється від
ведення господарства на згаданих
угіддях на користь громадської організації.
Присутній на комісії народний
депутат України Анатолій Вітів зосередив увагу депутатів на тому,

що Мисливсько-рибальський клуб
«Стохід–Козацький» був створений і зареєстрований у надто
короткі терміни. Інформацію підтвердили представники громадської організації та управління
лісового господарства. Проте запевнили, що жодних порушень
законодавства при цьому не вчинялося. На захист громадської організації виступили депутати Ігор
Лех, Василь Столяр і В’ячеслав
Рубльов.
Натомість Сергій Слабенко
заявив, що не підтримає цих проектів рішень, бо нема впевненості
у тому, що ГО «Мисливсько-рибальський клуб «Стохід–Козацький» має достатньо фінансового
ресурсу для ведення мисливського
господарства. Остаточне рішення
сесія прийматиме вже в кінці цього тижня.

Ковельський ветсанзавод незабаром
припинить роботу?

К

овельський ветсанзавод можуть закрити через брак коштів. Про це стало відомо на засіданні депутатської комісії з питань
сільського господарства.
Обранці громади розглянули
звернення Ковельської міськради
щодо діяльності ДП «Ковельський
державний завод кормових додатків «Ветсанзавод». Начальник
відділу економічного розвитку
міськради Ковеля Андрій Товстига поінформував, що це державне підприємство збиткове, хоча є
єдиним в області, що опікується
утилізацією відходів тваринного
походження. За його словами, технологічний процес потребує удосконалення й оновлення. А оскільки підприємство державне, а отже,
фінансується з держбюджету,
Ковельська міськрада направила
звернення до профільного міністерства щодо необхідності виділення коштів на заходи, пов’язані
з технологічним удосконаленням

заводу. Втім, у відповіді йшлося
про те, що фінансування має все
ж здійснюватися за рахунок обласного та місцевого бюджетів, що є
неможливим.
Тому на сесії депутатів міста
залізничників прийнято рішення
звернутися до голови облради стосовно вирішення питання щодо
припинення діяльності підприємства. Заслухавши чиновника, обранці вирішили скористатися правом, наданим їм Законом України
«Про статус депутатів місцевих
рад», і підписали спільне звернення, адресоване головам обласної
ради Володимиру Войтовичу й
ОДА Борису Клімчуку, з проханням іще раз порушити питання
перед Кабміном щодо ініціювання
виділення коштів із держбюджету
для належного фінансування діяльності ДП «Ковельський державний завод кормових додатків
«Ветсанзавод», оскільки власних
коштів підприємства не вистачає.

 ОГОЛОШЕННЯ
Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу майна територіальної
громади с.Клюськ Турійського району в особі Клюської сільської ради за методом
зниження ціни:
лот І – житловий будинок з надвірними будівлями і спорудами, загальною площею 63,0кв.м.
Місцезнаходження – вул.Центральна, 84, с.Клюськ, Турійського району, Волинської області.
Опис об’єкта:
— Житловий будинок (А-1) — рік побудови – 1985, кількість поверхів – 1, заг.пл. – 63,0 кв.м.,
площа забудови – 84,8кв.м., об’єм – 240 куб.м.
Конструктивні елементи: фундамент – бутобетонний, стіни – цегляні, підлога – дерев’яні
дошки, покриті плитами ДВП, перекриття – дерев’яне, отвори – дерев’яні, покрівля – шифер,
оздоблення внутрішнє – штукатурка, пофарбування, шпалери. Середньозважений фізичний
знос – 37,2%. — Сарай (Б-1) – рік побудови – 1985, кількість поверхів – 1, заг.пл. – 26,4
кв.м., площа забудови – 33,2кв.м., об’єм – 76куб.м. Конструктивні елементи: фундамент
– бутобетонний, стіни – цегляні, підлога – цемент, перекриття – робочий настил, отвори –
щитові, покрівля – 2-х схила, шифер, оздоблення внутрішнє – штукатурка, пофарбування.
Середньозважений фізичний знос – 38%.
Стартова ціна – 34393,00 грн. без врахування ПДВ.
Грошові кошти в розмірі 3439,30 грн., що становить 10% від початкової ціни об’єкта аукціону
(гарантійний внесок) та плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. вносяться на:
р/р 26003203233 в ВОД ВАТ „Райффайзен Банк Аваль”, МФО 380805, код 21733635.
Отримувач: ПАТ ДАК “НМАЦ“ – філія “Волинський аукціонний центр”.
Аукціон відбудеться через 20 днів після публікації інформації за адресою: м.Луцьк, вул.
Мельнична, 13.
Кінцевий термін прийняття заяв та плата грошових внесків – три дні до початку аукціону.
Заяви приймаються за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична, 13, тел. для довідок: (0332) 244-188,
242-065. Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.

Днями голова облдержадміністрації Борис Клімчук повідомив, що
незабаром у кожному районі області буде створено як мінімум по
одному молочарському кооперативу. Мовляв, це не просто можливість постійної реалізації молока за
справедливою ціною, а й шанс для
селян відчути себе підприємцями.
Ініціативу створення об’єднань
молочарів Міністерство аграрної
політики пропагує вже давно. Його
чільник Микола Присяжнюк під час
неодноразових поїздок на Волинь
наголошував, що кооператив дає
змогу об’єднати зусилля громади
для забезпечення якості молочної
сировини, її постачання на переробні підприємства та гідної ціни за
вироблений продукт.
Щоби заохотити селян-одноосібників, держава почала дотувати
сімейні ферми та відшкодовувати
більшу частину коштів за придбану
техніку. Як на те, молочарських кооперативів на Волині створено всього
два. Чому господарі не поспішають
вступати до об’єднань молочарів,
вивчали «Відомості».
Перевагами членства в кооперативі, за словами Присяжнюка, крім
уже перелічених, є можливість отримувати кваліфіковані консультації
ветеринарів та інших фахівців.
Вирішить кооператив і болючу для селян проблему ціни на молоко. Зараз практично в кожному

На Горохівщині
реконструювали
молочнотоварну
ферму

У

ТзОВ «Городище», що у селі
Ярівка Горохівського району,
після реконструкції відкрили молочнотоварну ферму на 500 голів
великої рогатої худоби. У модернізацію інвестовано понад два мільйони
гривень. 50% вкладених коштів підприємству поверне держава. Документи на відшкодування вже подано
до Міністерства агрополітики.
Як розповів керівник підприємства Анатолій Никонюк, це — п’ята
ферма в його господарстві. Загалом
у «Городищі» утримується 2619 голів ВРХ, у тому числі 1080 корів, 580
свиней. У середньому в рік одна корова дає шість тисяч літрів молока.
Для часткового відшкодування
суб’єктам господарювання вартості
будівництва, реконструкції тваринницьких ферм і підприємств із виробництва комбікормів Волині надано 4,2 мільйона гривень.

населеному пункті організований
його збір великими переробними
підприємствами. Люди невдоволені, бо змушені продавати молоко за
продиктованими переробниками цінами, що нижчі, ніж за закуплене у
сільгосппідприємств.
Ще одним плюсом кооперації є
державна підтримка. Постановою
Кабміну України від 1 листопада 2009 року №723 «Про державну
підтримку сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів» передбачено надання фінансової підтримки об’єднанню в розмірі 90%
вартості техніки та/або обладнання
за умови попередньої оплати кооперативом постачальнику не менше
як 10% їх вартості й укладання з облдержадміністрацією відповідного
договору.
Начальник обласного управління агропромислового розвитку
Юрій Горбенко каже, що держава
фінансує програми підтримки сільського господарства і не припинить
допомагати селянам наступного
року.
— Ми плануємо закласти в обласний бюджет понад 15 мільйонів
гривень на підтримку галузі, будемо
цю суму захищати, ще планується
збільшення дотації на одну корову
на 200 гривень, — наголосив Горбенко.
Перший заступник голови Асоціації фермерів і землевласників
Волині Микола Собуцький озвучив

«Відомостям» офіційну позицію господарників області. Він зауважив,
що в принципі асоціація «за» ідею
галузевої кооперації виробників,
але поки вступати в неї селянам не
радить, оскільки доведеться сплачувати значну суму податків, що за
нинішніх умов одноосібнику не по
кишені.
Наразі в області діє всього два
кооперативи молочарів: «Молочний» у Володимир-Волинському
районі — з 2009 року, «Барвінок» у
Шацькому — з 2006-го.
Голова
сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу
«Молочний» Світлана Зай каже, що
волинські селяни не поспішають
об’єднуватися, бо ця робота будується здебільшого на ентузіазмі.
— Нам було важко створити
кооператив, але то була моя мрія,
— розповіла пані Світлана. — Це ж
прямий вихід села на ринок! І зараз
триматися важко, та ми працюємо
сім’єю, через що можемо зекономити на заробітній платі, проте податки мусимо платити. Свого нічого не
маємо, машину для перевезення молока орендуємо.
«Відомості» поцікавилися, чому
вони не придбають усе необхідне,
скориставшись обіцяною компенсацією від держави, на що пані Зай
розчаровано констатувала, що ухвалені програми не діють, тому доводиться викручуватися хто як може.
Єдине, чому радіють члени кооперативу «Молочний», яких нині
близько 70, — ціна молока.
— Влітку платили дві гривні за
літр, коли заводи купували в селян
по гривні шістдесят, зараз платимо
2,2 гривні. Торік іще здавали наше
молоко в Дубно, а цьогоріч відмовилися, бо на прилавках більшає «хімії», а хочеться, щоб були натуральні продукти, тому продаємо свою
справжню продукцію на ринках
Володимира-Волинського та Нововолинська, — каже голова кооперативу.
Стосовно сплати податків, то
Світлана Олексіївна сподівається,
що влада таки зглянеться над селянами та прийме рішення, щоби молочні кооперативи визнали неприбутковою організацією. Поки ж, за
статутом, кооператив безприбутковий, але реально працює як підприємство та сплачує податки по повній
програмі.
Ірина КОСТЮК

Держава інвестувала у дитячу медицину
Волині більше мільйона гривень

В

олинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання
отримало реанімобіль для дітей
класу С Ford Transit вартістю 750
тис. гривень та ультразвуковий
апарат MyLab 40 СV, який коштує
539 тис. Про це повідомили у
прес-службі ОДА.
Волинь до цього була однією
з областей, яка не мала такого реанімобіля. Він обладнаний усім
необхідним для транспортування
і мобілізації, реанімаційними пристроями, діагностичним устаткуванням, апаратом штучної вентиляції легень, дефібриляторами
й іншим потрібним для надання
невідкладної допомоги хворим
оснащенням. Це також дасть змогу
покращити умови транспортування дітей із лікувально-профілактичних закладів краю до обласної
дитячої лікарні, що має підвищити
якість медичної допомоги новонародженим і сприяти зниженню
смертності дітей.
Ультразвуковий апарат MyLab

40 СV — це багатофункціональна
стаціонарна ультразвукова система експерт-класу, яка дасть медикам можливість розв’язувати діагностичні завдання на високому
рівні.
Апарат буде застосовуватися
для кардіологічних, абдомінальних, акушерських і педіатричних,
гінекологічних та урологічних
досліджень, стрес-ехографії, досліджень периферичних судин і
головного мозку.

