
За даними статистики, останніми 
місяцями інфляція у нас відсутня. 
Цьому не повірить жодна госпо-
диня. Адже цієї осені ціни на овочі 
порівняно з минулим роком істотно 
зросли. На скільки дорожчим ви-
йде для волинських родин борщ, 
з’ясовували «Відомості». 

Щоб приготувати традиційний 
борщ, потрібно купити картоплю, 
буряк, моркву, капусту,  цибулю. На 
ринку цих овочів удосталь. Проте 
ціни цього року «кусаються». Зо-
крема, у Луцьку кілограм картоплі 
обійдеться у три гривні, стільки ж 
треба заплатити й за капусту. За бу-
ряк і моркву просять чотири-п’ять  
гривень. Але на Центральному 
ринку можна сторгуватись і за 3,50. 
Найдорожче коштує цибуля. Приве-

зену херсонську продають за чотири 
гривні. А рідну волинську на сіль-
ськогосподарському ярмарку збува-
ли по п’ять гривень за кіло. 

Для порівняння: минулого ве-
ресня на ринках обласного центру 
Волині кілограм бараболі можна 
було купити за гривню 20 копійок — 
півтори гривні. Морква, буряк вар-
тували 2,50, капуста — 1,80, а цибуля 
— 1,2 гривні. 

Як бачимо, ціни на овочі підско-
чили суттєво. У чому ж причина по-
дорожчання? Адже навесні робили 
дуже оптимістичні прогнози щодо 
врожаю 2013 року. 

— Погода підвела, — кажуть 
торговці овочами у Луцьку. — Зима 
затяглася до середини квітня. У Хер-
сонській області неврожай цибулі та 
помідорів: на тамтешніх полях заве-

лися шкідники. Тому і ціна на ці ово-
чі висока. Зараз цибулю стараються 
не продавати, а закласти в овочесхо-
вища, щоб торгувати взимку. Скіль-
ки вона коштуватиме, невідомо. Але 
дешевшою точно не буде. А на Во-
лині багато полів затоплено. Люди 
овочі садили пізно. Тому і неврожай 
картоплі — цього року вона буде до-
рога. Про остаточну ціну моркви та 
капусти говорити ще рано: їх збира-
тимуть у жовтні. 

Перший заступник голови Асо-
ціації фермерів Волині Микола Со-
буцький переконаний, що причина 
нинішніх цін не у погоді, а у держав-
ній політиці стосовно сільгоспви-
робників. Точніше, у її відсутності. 

— В останні роки фермери, які 
вирощують овочі, опинялись у «мі-
нусах», — прокоментував Микола 
Собуцький. — Ціна на їхню про-
дукцію була надзвичайно низькою, 
тому цьогоріч овочів посадили зна-
чно менше. А все тому, що у нашій 
державі не розвинена інфраструк-
тура ринку. Продукцію потрібно 
не лише вирощувати, а й пакувати, 
зберігати, заморожувати. Коли б 
ця інфраструктура існувала, таких 
різких коливань цін не було. Наша 
Асоціація пропонувала програму 
розвитку ринкової інфраструкту-
ри. Обов’язковою її умовою є те, 
що суб’єктом ринку повинен ста-
ти виробник. Тобто фермер має не 
лише вирощувати продукцію, а й 
отримувати прибуток від її реаліза-
ції кінцевому споживачу. А то у нас 
наразі дуже багато посередників, які 
й отримують основний прибуток. 
Тому сьогодні фермерам, владі та 
потенційним інвесторам потрібно 
сідати за стіл переговорів і прогово-
рити можливості нашої співпраці. 
Щоб упередити коливання цін, по-
трібна системна робота. 

Наталка СЛЮСАР 
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Події

Зареєструвати бізнес можна за два дні 

В Україні зник єдиний виробник сірників 

У тому, що Україна поліпшила свої 
позиції в рейтингу за умовами 
ведення бізнесу, відтепер може 
переконатися кожен. Ще з 1 липня 
вітчизняні підприємці отримали 
можливість зареєструвати бізнес 
за новим механізмом, не виходячи 
з дому. Для цього достатньо ввести 
свої дані на Реєстраційному порталі 
(www.rp.irc.gov.ua). 

З часом спрощення для підпри-
ємців торкнуться й інших сфер. 
До речі, ще навесні перший віце-
прем’єр-міністр Сергій Арбузов 
анонсував спрощення ведення біз-
несу, зокрема й процедури його реє-
страції. Ці реформи вже підтримали 
провідні економісти країни. 

Зокрема, генеральний директор 
інвестиційно-банківської компанії 
European Capital Management Вадим 
Браїлівський заявив, що спрощення 
процедури реєстрації бізнесу — ре-
альний, практичний і позитивний 
крок Кабміну в цьому напрямку. За 
його словами, вже сьогодні відкрит-
тя бізнесу триває менше тижня. 

«Ми бачимо, що скоротилася 
процедура санації та банкрутства 

компаній. Незабаром зменшиться 
час на реєстрацію. Тепер для юри-
дичних осіб вона буде чітко трива-
ти три робочих дні, а для фізичних 
осіб–підприємців — два», — ствер-
джує Браїлівський. 

Крім того, фінансовий експерт 
розповів, що змін зазнає й сам про-
цес ведення бізнесу. Вже з наступно-
го року підприємцям не доведеться 
днями вистоювати в чергах, щоб 
подати запит, отримати необхідну 
довідку чи виписку з Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб 
та фізичних осіб–підприємців. По-
чинаючи з 2014 року, це можна буде 
зробити в електронному вигляді че-
рез Реєстраційний портал. 

Ще одним важливим моментом 
для спрощення підприємницької ді-
яльності стало і запровадження но-
вих технологій. Підприємцям тепер 
не обов’язково направляти листи 
та запити фахівцям Державної реє-
страційної служби, а потім тижнями 
чекати роз’яснення. Згідно зі зміна-
ми, ініційованими Кабінетом Міні-
стрів, відповідь фахівця на будь-яке 
запитання бізнесмен може отримати 
в телефонному режимі або через ві-

деоконференцію по Skype-зв’язку. 
«Ми бачимо, що уряд України 

активно впроваджує нові сучасні 
технології надання адміністратив-
них послуг малому та середньому 
бізнесу. За рахунок дерегуляції ді-
яльності бізнесу були істотно спро-
щені дозвільні та реєстраційні 
процедури, встановлені прозорі ме-
ханізми запуску та ліквідації бізнесу. 
Звужені сфери прямого контролю з 
боку держави, вдалось уніфікувати 
адміністративні послуги», — конста-
тує Вадим Браїлівський. 

Віталій ТИМЧИК  

Господарський суд Рівненської об-
ласті 28 серпня визнав банкрутом 

державне підприємство «Рівненська 
сірникова фабрика». Про це йдеться в 
повідомленні суду. Відкрито ліквіда-
ційну процедуру терміном 12 місяців, 
ліквідатором призначено арбітраж-
ного керівника Вадима Кізленка. 

Як повідомлялося, в листопаді 

2012 року Україна скасувала дію спе-
ціального мита на імпорт сірників 
незалежно від країни їх походження. 

Господарський суд Рівненської 
області ухвалою від 21 грудня 2010 
року почав банкрутство державного 
підприємства «Рівненська сірникова 
фабрика». 

Рівненська сірникова фабрика — 

єдиний в Україні виробник сірників, 
що входить до складу державного 
об’єднання «Рівнеліс», яке постачає 
підприємство деревиною. 

Фабрика була побудована в 
1999 році в Рівненській області, її 
виробничі потужності становлять 
близько 600 мільйонів коробок сір-
ників на рік.

Найбільше житла купують 
у Західній Україні 
Львівська область лідирує серед регіонів, у яких українці 
найбільше хочуть придбати квартиру. Зокрема, люди 
активно цікавляться житлом у самому Львові та в турис-
тичних містах області — Трускавці, Моршині, Східниці, 
пише «Україна комунальна». Також цікавими для україн-
ців є квадратні метри у Криму, Івано-Франківську та на 
Закарпатті. 

Ліки в Україні на 60% дорожчі, 
ніж у Росії та Білорусі 
Про це повідомив член тимчасової комісії з розслі-
дування діяльності Міністерства охорони здоров’я 
України Павло Петренко. За його словами, на запит 
тимчасової слідчої комісії Держінспекція з контролю 
за цінами зробила аналіз цін 29 базових препара-
тів, які сьогодні продаються в українських аптеках. 
Відомство, за словами Петренка, виявило, що середні 
роздрібні ціни вказаних препаратів в Україні вищі, ніж 
у сусідніх країнах, більш як на 60%. 

62 
на стільки тисяч за рік скороти-
лася кількість сімей та одиноких 
громадян, що перебувають на 
квартирному обліку. До кінця 
2012 року їх, за даними Держста-
ту, було 1,022 мільйона. 
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Волинським лікарням потрібно 300 тонн 
картоплі 

Через недбалість при купівлі 
транспортних засобів івано-

франківці потрапляють у грошові 
афери. Українці продовжують ку-
пувати машини-«двійники», а та-
кож авто з перебитими номерами 
та сумнівного походження через 
небажання перевірити свою по-
купку на легальність у Державто-
інспекції, повідомляє прес-служба 
УМВС України в Івано-Франків-
ській області. 

Так, днями на автодоро-
зі Стрий — Чернівці інспектор 
ДПС зупинив легковик за пе-
ревищення швидкості. Водій 
«Фольксвагена» подав водійські 
права та документи на авто. Під 
час перевірки свідоцтва про ре-
єстрацію виявилося, що номер 

кузова не збігається з вписаним у 
свідоцтво. 

З цього приводу власник ні-
чого не зміг пояснити. 28-річний 
чоловік розповів, що придбав 
автомобіль близько року тому на 
львівському авторинку, тож не 
звернувся до Державтоінспекції, 
щоб перевірити легальність свого 
придбання. До з’ясування обста-
вин транспортний засіб помісти-
ли на арештмайданчик. 

Державтоінспекція нагадує 
тим, хто запланував купівлю ав-
томобіля: завчасно звертайтесь в 
органи ДАІ, щоб провести пере-
вірку автівки у базах даних і не 
купити «кота в мішку» та не мати 
конфліктів із законом. 

Загальний зовнішньоторговель-
ний обсяг у зоні діяльності Яго-

динської митниці Міндоходів за 
вісім місяців 2013 року склав 1,491 
мільярда доларів США. Зокрема, 
через Волинь за цей час експор-
тували товарів на 448,91 мільйона 
доларів. Натомість обсяг імпорту 
становить 922,16 мільйона дола-
рів, повідомляють у прес-службі 
ГУ Міндоходів у Волинській об-
ласті. 

Експортували комплекти про-
водів, які використовуються в 
транспортних засобах, роликові 
конічні підшипники, сири всіх ви-
дів, насіння свиріпи, автобуси, олію 
соняшникову, листи для клеєної 

фанери, меблі, лісоматеріали роз-
пиляні та плити, листи, плівки з 
пластмаси, казеїн, дерев’яні меблі, 
кукурудзу, деревостружкові плити, 
електричні трансформатори, кет-
чупи й інші томатні соуси, трубки і 
профілі, соєві боби, молочну сиро-
ватку, білий цукор. 

Аналітика свідчить, що майже 
третина всього експорту — це то-
вари з Німеччини, а стільки ж ім-
порту — вантажі з Польщі. 

Так, через Ягодинську митницю 
вивезли товарів у Німеччину 30,4% 
від загальної суми експорту, в Ро-
сію — 19,8%, у Польщу — 15,0%, 
у Білорусь — 7,2%, в Угорщину — 
5,9%, у Казахстан — 5,8%. Щодо 
імпорту, то з Польщі ввезено 33,7% 
від загальної суми імпорту, з Пана-
ми — 16,2%, з Німеччини — 11,6%, 
з Великобританії — 7,2%, з Росії — 
2,6%, з Білорусі — 1,9%. 

Протягом січня — серпня 
2013 року найбільше надходжень 
до державного бюджету відбуло-
ся за рахунок увезення моторних 
транспортних засобів, легкових 
автомобілів і кузовів, свинини та 
сала, яблук, тракторів, причепів 
і напівпричепів, одягу, зернозби-
ральних комбайнів, плит, листів із 
пластмаси, м’яса свійських курей, 
порошку гірчиці та поліетилену. 

Працівники ДАІ продовжують виявляти 
автомобілі-«двійники» 

Через Ягодинську митницю переправили 
товарів майже на 1,5 мільярда гривень 

Для лікувально-профілактич-
них закладів краю цьогоріч 

потрібно зібрати понад 300 тонн 
картоплі. Про це повідомив пер-
ший заступник голови Волиньра-
ди Юрій Лобач. 

За його словами, своє сприяння 
у заготівлі картоплі від населення 
та сільськогосподарських підпри-
ємств уже пообіцяли голови район-
них рад області. Було погоджено 
також, що цього року для лікарень 
необхідно зібрати понад 300 тонн 
картоплі. 

За кожним районом закріплено 
кілька медичних установ, у які вони 
постачатимуть овочі. Зокрема, в 
обласну клінічну лікарню, яка має 
річну потребу в картоплі у понад 
100 т, цей продукт надходитиме з 
Ковельського, Луцького, Любешів-
ського, Маневицького, Ківерців-
ського та Камінь-Каширського ра-
йонів. 

В обласну психіатричну лікар-
ню №1 завезуть 17 т бульби з Во-
лодимир-Волинського району, в 
психіатричну №2 (Олика), що має 
потребу в 15 тонн, — із Ківерців-
ського. 

В обласний онкологічний дис-
пансер, що потребує 35 тонн карто-
плі, овочі постачатимуть із Ратнів-
ського та Рожищенського районів, 
у обласну дитячу лікарню (25 т) — 

із Горохівського та Камінь-Кашир-
ського. 

В наркологічний диспансер 
(8 т) — із Турійського, в протиту-
беркульозний (55 т) — із Любомль-
ського, Шацького, Горохівського та 
Маневицького районів, в обласну 
інфекційну лікарню (15 т) — із Ту-
рійського, а в госпіталь для інвалі-
дів Великої Вітчизняної війни (10 т) 
— із Луцького району. 

Крім того, Луцьку міську клі-
нічну лікарню бараболею забез-
печить Локачинський район (10 т), 
Луцький клінічний пологовий бу-
динок (10 т) — Старовижівський.

Для волинської родини цього 
року борщ став удвічі дорожчим 

Реформи Кабміну скоротили час реєстрації підприємства 


