
Аграрний сектор нашої країни в 
умовах економічної нестабільності 
вкотре демонструє зростання на 
тлі інших галузей економіки. Про 
це заявив на урочистому відкритті 
XXV Міжнародної агропромислової 
виставки «Агро-2013» Президент 
України Віктор Янукович. «Сьогод-
нішній захід дає нам нагоду оцінити 
власні здобутки, а також показати 
нашим закордонним гостям могут-
ній потенціал аграрного сектора 
України, який поступово розкри-
вається на повну силу», — сказав 
глава держави. Україна поступово 
освоює нові ринки збуту сіль-
ськогосподарської продукції. Це 
Японія, Об’єднані Арабські Емірати 
та Південно-Африканська Респу-
бліка. Зберегти ці тенденції та дати 
галузі системну основу і потужний 
імпульс до стійкого зростання —
головне завдання держави. 

АГРАРНА ОБЛАСТЬ ПРАЦЮЄ 
СТАБІЛЬНО 

Реалізовуючи завдання Програ-
ми економічних реформ на 2010–
2014 роки «Заможне суспільство, 
конкурентоспроможна економіка, 
ефективна держава», голова облдер-
жадміністрації Борис Клімчук вко-
тре наголошує, що за останні роки в 
регіоні зроблено більше, ніж за по-
передніх десять. 

Питома вага Волинської області 
в загальноукраїнському обсязі сіль-
ськогосподарської валової продукції 
становить 3%. За обсягами вироб-
ництва на одного жителя область 
посідає восьме місце в державі, а за 
динамікою — шосте. 

Поряд із підтримкою великото-
варного виробництва, сприянням 
залученню інвестицій у сільське гос-
подарство волинська влада системно 
працює над розвитком одноосібних 
господарств. Для аграріїв розробле-
но 11 регіональних програм, якими 
у 2012 році, найбільш результатив-
ному, було охоплено майже 30 тисяч 
селян. Аграрна галузь області отри-

мала з держбюджету 210 мільйонів 
гривень, із яких 153 мільйони — по-
даткові пільги. Цьогоріч надійшло 
63 мільйони. З обласного бюджету 
з запланованих 11 мільйонів гри-

вень уже профінансовано 47,6%. З 
місцевих бюджетів на фінансування 
програм АПК виділено 17 мільйонів 
гривень. Одним із головних аргу-
ментів на користь успішного розви-
тку сільського господарства є наро-
щування поголів’я ВРХ. 

У першому півріччі поточного 
року аграрники всіх категорій виро-
били 66,5 тисячі тонн м’яса в живій 
вазі (на 8,1% більше, ніж торік), 237 
тисяч тонн молока, 119,4 мільйона 
яєць. У загальному грошовому ек-
віваленті це становить 1435,8 міль-
йона гривень. Приріст виробництва 
маємо 3,5%, із них агроформуван-
нями — 5,9%. Селяни очікують на 
багатий і щедрий цьогорічний ужи-
нок. У планах — зібрати близько 900 
тисяч тонн зернових, 690 тисяч тонн 
цукрових буряків, 1170 тисяч тонн 
картоплі, понад 280 тисяч тонн ово-
чів. 

Якщо говорити про фермерські 
господарства, то вони торік виро-
били продукції на суму майже 260 
мільйонів гривень, що на 22,6% біль-
ше, ніж у 2011 році. Домінує продук-
ція рослинництва (81,4% загального 
обсягу), в якій переважає вирощу-
вання зернових і технічних культур. 
Минулого року волинські фермери 
отримали 35,8 мільйона гривень 
прибутку. 

— Сьогодні держава створює 
сприятливі умови для тих господа-

рів, хто працює на землі. І аграріям 
за їхню роботу — величезне спасибі, 
— каже Борис Клімчук. 

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ 
НАПРЯМУ ЗАЛЕЖИТЬ 
ВІД РОЗВИТКУ СЕЛА 

Сьогодні держава особливу ува-
гу приділяє соціально-економічно-
му розвитку сільських територій за 
програмою «Рідне село».  «Проблеми 
сільських територій не обмежуються 
лише розвитком агропромислового 
комплексу. Село — це середовище і 
спосіб життя людей, а вже потім — 
сфера виробництва. Комплексний і 
збалансований розвиток сільських 
територій — це усталений стандарт 
для ЄС і орієнтир для державної 
регіональної політики в Україні», — 
наголосив на засіданні Ради регіонів 
Президент Віктор Янукович. 

Тільки через об’єднання зусиль 
держави та виробників сільгосппро-
дукції можна підвищити економічну 
результативність сільськогосподар-
ського виробництва, досягти висо-
ких соціальних стандартів життя. 
Влада, як наголошує глава держави, 
має гарантувати допомогу розвитку 
сільськогосподарських обслугову-
вальних кооперативів на етапах їх 
створення. Передовсім це підтрим-
ка в просуванні їхньої продукції на 
ринок, створення сприятливих умов 
для наближення товаровиробника 
безпосередньо до споживача, фор-
мування сучасних ринкових меха-
нізмів. 

АГРАРНА ВОЛИНЬ ДОСЯГЛА 
ЗНАЧНИХ УСПІХІВ 
І В ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННІ 

Волинська область посідає при-
стойне шосте місце в Україні щодо 
енергоефективності, що на 13,8% 
краще середньої енергооцінки в дер-
жаві. Для Волині з її великими за-
пасами торфу, деревини, кам’яного 
вугілля використання для опален-
ня природного газу є розкішшю. 
Тому голова облдержадміністрації 

Борис Клімчук переконаний, що 
природний газ для волинян — аль-
тернативний вид палива. З його 
ініціативи розроблено Регіональну 
програму модернізації теплоенерге-
тики Волинської області. Програма 
розрахована на 2012–2015 роки. Її 
стратегічне завдання — перейти з 
використання газу на твердопаливні 
матеріали. Для цього на Волині є всі 
передумови. За останні роки бізнес 
збудував у області 32 заводи з ви-
робництва твердих паливних брике-
тів (пелет). Щороку тут вирубують 
1 мільйон 50 тисяч кубічних метрів 
лісу, з другорядних матеріалів якого 
можна отримувати тепло. Крім того, 
у Ковелі спільним українсько-ли-
товським підприємством «Волинь-
Кальвіс» налагоджено виробництво 
твердопаливних котлів різної по-
тужності, що відзначаються висо-
кою енергоефективністю. 

На виконання згаданої програми 
наша область почала отримувати ко-
шти з державного бюджету на вста-
новлення твердопаливних котлів 
у котельнях шкіл і лікарень. Упро-
довж минулого року на території 
Волині замінили на твердопаливні 
74 газових котли потужністю понад 
50 кіловатів. 

До роботи з енергозбереження у 
бюджетній сфері доклався і бізнес. 
Загалом в області заходи з енергоз-
береження вже виконані на більш як 
двох тисячах об’єктів. Переважно у 
бюджетних установах. У це вкладено 
більше ніж 345 мільйонів гривень, і 
область вже зекономила 138 мільйо-
нів. 

Цього року на Волині передба-
чається впровадити енергоощадних 
заходів на загальну суму понад 140 
мільйонів гривень (без урахування 
промислового сектора). Таким чи-
ном очікується скоротити спожи-
вання природного газу приблизно 
на три мільйони кубометрів. 

Тож можна сміливо стверджу-
вати, що у впровадженні заходів із 
енергозбереження Волинь сьогодні 
— приклад для всієї України. 
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Україна у 2014 році вдвічі 
збільшить імпорт газу з Європи
Україна у 2014 році вдвічі збільшить обсяг імпортованого 
з Європи газу. Про це заявив міністр енергетики і вугіль-
ної промисловості України Едуард Ставицький. За його 
прогнозами, цього року імпорт газу з Європи сягне до 2,5 
мільярда кубометрів, а наступного — п’яти мільярдів кубів. 
Ставицький додав, що газ, куплений у німецького концерну 
RWE від вересня 2012 до вересня 2013 року, обійшовся в 
середньому по 385 доларів за тисячу кубометрів. У той же 
період «Нафтогаз» платив «Газпрому» за прямі поставки з 
Росії понад 400 доларів за тисячу кубічних метрів. 

46% українців готові 
відстоювати цілісність 
країни зі зброєю
Про це свідчать результати дослідження соціо-
логічної групи «Рейтинг». На Донбасі кількість 
опитаних, які готові відстоювати територіальну 
цілісність країни зі зброєю в руках, у 1,5 разу 
вища, ніж кількість людей, які підтримали б Не-
залежність. Що молодші респонденти, то вищу 
готовність декларують до відстоювання країни. 

59
такою є загальна кількість бан-
кнот, що припадають на одного 
українця. За підрахунками Наці-
онального банку України, це на 
3,5%, або на дві штуки, більше, 
ніж на початку року. 

Родичі екс-ректора Мельника 
припускають, що він може бути у Франції

Ізраїль пропонує Україні підписа-
ти двосторонню угоду про обмін 

робітниками для впорядкування 
трудової міграції. Про це в Києві 
повідомила заступник міністра вну-
трішніх справ Ізраїлю Фаїна Кір-
шенбаум, передають «Коментарі».

«Ізраїлю потрібні робітники в 
галузі сільського господарства, бу-
дівництва та сімейної медицини», — 
повідомила Кіршенбаум. 

На сьогодні в Ізраїлі проживає 
близько півмільйона людей, які є ви-
хідцями з України. В Україні ж меш-
кає 45 тисяч громадян Ізраїлю. 
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За словами племінника скан-
дального екс-ректора Петра 

Мельника Романа, його дядько 
може перебувати за кордоном, 
проте, найімовірніше, не в Ав-
стрії, як повідомлялося раніше, а 
у Франції. Водночас брат утікача 
Олександр і справді не може зна-
йти свій паспорт. 

«Минулого тижня його (брата 
Петра Мельника Олександра) ви-
кликали до міліції свідчити після 
втечі Петра Володимировича. Він 
кинувся за паспортом, адже по-
трібно показати правоохоронцям, 
а його немає. Імовірно, що він у 
Франції. Я чув, що там живе його 
найкращий друг Піскун (Святос-
лав Піскун — екс-генпрокурор)», 
— розповів Роман, який мешкав із 
екс-ректором, коли той був під до-
машнім арештом. 

Натомість джерело в МВС при-
пускає, що прихильники Мель-
ника розміщують дезінформацію 
в інтернет-ЗМІ, щоб заплутати 
слідство, і що перехід кордону, про 
який усі говорять, міг бути лише 
хитрим ходом, а насправді розшу-
куваний досі в Україні. 

Нагадаємо, днями з’явилася 
інформація, що Петро Мельник 
може перебувати на території Ав-
стрії. Раніше ректора-втікача ого-
лосили у міжнародний розшук. 
Його шукатимуть на території 190 
країн. 

Нагадаємо, Петра Мельни-
ка затримали наприкінці липня 
за підозрою у хабарництві. Суд у 
зв’язку зі станом здоров’я затри-
маного обрав запобіжним заходом 
для нього два місяці домашнього 
арешту. Однак Мельнику 9 серпня 
вдалося втекти зі свого будинку, де 
він і відбував арешт. 

Прокуратура підозрює, що мі-
ліція могла сприяти втечі колиш-
нього ректора з-під домашнього 
арешту. Була версія, що Мельник 
утік спершу на Рівненщину, звідки 
родом, а там якимось чином пере-
тнув кордон із Білоруссю. Згодом 
з’явилися чутки, що втікача там 
упіймали і передали Україні, та 
Державна прикордонна служба 
спростувала цю інформацію. 

Події

У Німеччині різко зросла кіль-
кість прохачів притулку з 

Росії. Майже 12 тисяч росіян уже 
пішли на цей крок. Торік такі зая-
ви були одиничними. МВС Німеч-
чини з’ясувало, що 99% цих людей 
— це колишні жителі Чечні.

Берлін стривожений, адже 
останні події свідчать про підйом 
чеченського екстремізму. Як саме 
збираються реагувати на ситуацію 
в Німеччині та чи ускладнять ви-
дачу віз росіянам, повідав оглядач 
Deutsche Welle Захар Бутирський. 

Чому такий потік? Одна річ, 
якщо це жертви порушень прав 
людини або переслідувань. І зо-
всім інша, якщо під виглядом бі-
женців — екстремісти. 

Серед прохачів притулку має 
бути близько 200 ісламістів, які 
збирають пожертви або наймають 
бойовиків до Кавказу. Про це ка-
жуть джерела у німецькій контр-
розвідці, повідомляє ТВІ. 

Відомий польовий командир 
Доку Умаров закликає до терактів 
під час Олімпійських ігор у Сочі 
наступної зими. Чеченські екстре-
місти вже гучно заявили про себе 
терактами на марафоні у Бостоні. 
А Німеччині зовсім не хочеться 
бути країною-експортером міжна-
родного тероризму. 

Немає точних даних про те, 
скільком чеченцям у ФРН надали 
притулок. Але відомо, що кілька 
тисяч біженців Німеччина спря-
мувала в інші країни Євросоюзу, 
звідки вони прибули. 

Як правило, заїжджають до 
шенгенського простору через 
Польщу або Чехію. А документи 
на отримання притулку подають у 
Німеччині, тому що тут лібераль-
ніший підхід або ж кращі умови 
життя. 

Одначе більшість переселенців 
з Чечні, незважаючи на відмови, і 
далі залишається у Німеччині. В 
уряді запевнили, що політика не 
зміниться — кожне прохання буде 
розглядатися окремо. І це також 
не повинно позначитися на вида-
чі шенгенських віз для російських 
громадян. 

Росіяни масово почали просити притулку 
в Німеччині 

Україна стабільно посідає 
лідируючі позиції на світо-
вому ринку зерна. Кожна 
одинадцята його тонна, 
що продавалася минулого 
року, була вітчизняного 
виробництва 

Україна є потужним гравцем на світовому 
аграрному ринку 

Ізраїль хоче 
обмінюватися 
з Україною 
робітниками 


