
Майже завершилися на Волині 
осінньо-польові роботи зі збору 
зернових і зернобобових. Про те, 
скільки зерна у наших сільгосп-
виробників закупила держава, 
скільки експортовано за кордон і 
чи достатньо його запасів цьогоріч 
для забезпечення стабільної ціни 
на хліб, ведемо мову із заступни-
ком голови Волинської облдержад-
міністрації Віталієм Карпюком.

За його словами, Аграрний фонд 
України уклав з волинськими гос-
подарствами форвардні контракти 
на поставку 34 тисяч 569 тонн зерна 
(пшениці 2-3 класів і жита 2 класу).

— Це дуже багато, якщо враху-
вати, що в області в цілому хлібопе-
ки в рік споживають 52 тисячі тонн 
зерна. За це держава попередньо 
сплатила 30 мільйонів 690 грн, — 
розповідає Віталій Володимирович. 
— Це ж фактично безпроцентний 
кредит на рік для сільгоспвироб-
ників, бо гроші вони отримали у 
грудні, а зараз розраховуються зер-
ном. Такі біржові контракти вигідні 
особливо для тих господарств, які 
не мають оборотних коштів. У них 
з’являються фінансові можливості 
добре підживити поле, засіяти біль-
ші площі. 

Ціну на зерно, за інформаці-
єю посадовця, визначає біржа. 
Щодо стану виконання біржових 
зобов’язань, то 60% або 20 тисяч 
тонн зерна волинськими суб’єктами 
господарювання уже переоформле-
но.

— За винятком СТОВ ім. Лесі 
Українки Ковельського району, — 
уточнює Віталій Карпюк, — і слабо 
розраховуються господарства Луць-
кого району. 

На запитання щодо забезпече-
ності області зерном, запевнив, що  
запасів є вдосталь і Волинь буде цьо-
го року з хлібом.

— Нам вистачає квартального 
запасу — 12-15 тисяч тонн, плюс 

зерно врожаїв попередніх років, що 
зберігається на складах — дворічної 
і трирічної давності, — каже Віта-
лій Карпюк. — Крім того, відповід-
но до наказу Міністерства аграрної 
політики та продовольства, область 
має щомісячно закуповувати по дві 
тисячі тонн борошна за стабільними 
цінами, незалежно від коливання 
їх на ринку. Зараз це 2,80 грн/кг за 
пшеничне борошно. Відповідно до 
заявок, його розподіляємо між на-
шими хлібокомбінатами — Терем-
нівським, Кічкарівським, Володи-
мир-Волинським, Нововолинським 
та іншими. Вже четвертий рік по-
спіль створюємо регіональні ресур-
си і цього року знову, відповідно до 
рішення обласної ради, закладено 
кошти на цю потребу. Робимо це для 
того, щоб у якийсь період за фіксо-
ваними цінами забезпечити наших 
хлібопеків борошном. Регіональних 
ресурсів в цілому по області закла-
даємо до п’яти тисяч тонн.

— Тобто передумов для подо-

рожчання хліба на сьогодні немає? 
— уточнюємо.

— Ціну на хліб формує не тільки 
одне зерно чи борошно, — пояснює 
посадовець, — це і заробітна плата 
хлібопеків, і вартість складових: цу-
кру, солі, пального, яке затрачається 
на розвезення хліба, газу, який необ-
хідний, щоб випекти... Але сьогодні 
економічних підстав для подорож-
чання хліба і хлібобулочних виробів 
немає.

Щодо експорту зерна, то, як по-
відомив, Віталій Карпюк, минулого 
року з Волині через порти і залізни-
цею у країни Євросоюзу та Білорусь 
було переміщено 181 тисячу тонн. 
Цього року — уже 200 тисяч 138 
тонн або на 11% більше, ніж попере-
днього. Основні культури, які йдуть 
на експорт, — ріпак, кукурудза, соя, 
ячмінь і пшениця. 

— Звісно є складнощі з експор-
том, — зауважує Віталій Володими-
рович. — За останній місяць під різ-
ними приводами Польща повернула 

нам декілька вагонів з ріпаком, Бі-
лорусь також. Наша комісія поїхала 
туди з’ясувати обставити, як резуль-
тат, повернення вдалося зупинити. 
В чомусь знаходять невідповідність 
стандартам, як правило, на шкідни-
ки. Хоча перед тим, як вагон з зер-
ном відправляємо, проводиться фу-
мігація, тобто знезараження живих 
організмів. Але проблеми з поляка-
ми пов’язані з тим, що ринок пере-
насичений і ми давимо на польсько-
го виробника зерна і то серйозно. 
Зокрема Волинь в зерновому госпо-
дарстві конкурентна з польськими 
виробниками. Зараз багато говорять 
про Євросоюз, то, думаю, якби ми на 
рівних умовах господарювали, у нас 
би виходило краще, бо умови у нас 
ліпші. 

— Отож, якщо Угоду про асоці-
ацію з ЄС підпишуть, наші аграрії 
отримають кращі можливості для 
розвитку, ніж зараз мають?

— Я вже приступив до вивчен-
ня цього документа, — відповідає 
Віталій Карпюк, — це 485 сторінок 
тексту, 86 додатків і три декларації. 
Сама Угода нічого не говорить кон-
кретно, а лише декларує європейські 
цінності. Документ буде вводитися 
в дію протягом десяти років, деякі 
положення протягом 15, тому його 
підписання, як зараз дехто говорить, 
нам нічим поганим не загрожує. 
По-друге, якщо на рівних будемо 
працювати із Францією, Польщею, 
Німеччиною, які отримують дота-
цією 200 євро на один гектар,  то в 
таких умовах українські аграрники 
зможуть досягти  більшого. Наші 
сільгоспвиробники будуть кращими 
через того, що у нас природний ре-
сурс ліпший, зернове господарство 
поєднується з тваринництвом, є уже 
насиченість найсучаснішою техні-
кою і найголовніше — великі площі 
земель, де можемо виробляти товар-
ну продукцію. 

Людмила ШИШКО

У рамках роботи українсько-
грузинської міжурядової комі-

сії Олександр Вілкул, як співголо-
ва з української сторони, зустрівся 
з Міністром юстиції Грузії пані Теа 
Цулукіані. Під час зустрічі грузин-
ська сторона презентувала роботу 
системи обслуговування громадян 
«Дім юстиції», яка дозволяє спрос-
тити процес видачі паспортів, 
різного роду свідоцтв та довідок, 
документів для оформлення під-
приємницької діяльності.

— Уряд України вивчає та 
враховує кращий світовий досвід 
щодо підвищення якості надання 

адміністративних послуг для насе-
лення та підприємців. У Грузії така 
робота організована на базі «Дому 
юстиції», — сказав Олександр Віл-
кул.

— Робота «Дому юстиції» у 
Грузії, який об’єднав в собі 300 
сервісів та такі установи, як Па-
лату нотаріусів Грузії, Національ-
не агентство публічного реєстру, 
Агентство цивільного реєстру, 
Національний архів і Національне 
бюро з виконання, дозволила ле-
галізувати ринок, спростити про-
цедуру реєстрації нових підпри-
ємств. Це сприятливо вплинуло на 
інвестиційний клімат і розвиток 
Грузії, — сказав Олександр Вілкул.

Для підвищення якості на-
дання адмінпослуг населенню і 
підприємцям Уряд впроваджує 
за британською моделлю проект 
надання адмінпослуг через відді-
лення «Укрпошти».

— Сьогодні  українці можуть 
звернутися вже до 12 тисяч 878 
відділень «Укрпошти» та отримати 
адмінпослуги. Зокрема, оформити 
субсидію, пенсію, подати докумен-
ти на реєстрацію підприємства 
тощо. До кінця року проект буде 
впроваджено в усі відділення Ук-
рпошти (у понад 13 тисяч відді-
лень). Розвиток цього проекту та 
його втілення на контролі Уряду, 
— сказав віце-прем’єр.
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Україна використовуватиме грузинський 
досвід отримання громадянами 
адміністративних послуг

Росіян, які добре ставляться до 
України, поменшало
Дуже добре або в основному добре до України ставлять-
ся 69% росіян, що на 8% менше, ніж у липні цього року. 
Про це свідчать результати опитування Аналітичного 
центру Юрія Левади («Левада-Центр»), пишуть «Комента-
рі». Респондентів попросили відповісти, як вони в цілому 
ставляться до України. 7% опитаних відповіли, що дуже 
добре, 62% — в основному добре, 20% — здебільшого 
погано, 3% — дуже погано і 8% не змогли відповісти на 
це питання.

Товарообіг між Україною і 
Росією впав на 25%
Товарообіг між Україною і Російською Федерацією за 
вісім місяців 2013 скоротився на 25%. Про це повідомив 
прем’єр -міністр Микола Азаров в інтерв’ю телеканалу 
«Росія 24». Прем’єр нагадав, що раніше товарообіг між 
двома країнами досягав 50 млрд доларів, і зазначив, що 
є всі ресурси, щоб його подвоїти, головне — усунути 
перепони. «Цілком очевидно, що могли б подвоїти това-
рообіг, тобто вийти на цифри, що перевищують 100 млрд 
доларів. Від цього виграли б, звичайно, і Росія, і Україна, 
виграли б наші народи», — сказав Азаров.

266
на понад стільки мільйонів гри-
вень з початку року зафіксували  
українські митники випадків 
незаконного експорту та імпорту 
товарів. Про це повідомили в 
Міністерстві доходів і зборів 
України.
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На часі
Заступник голови Волинської ОДА Віталій КАРПЮК: 

Єврокомісія опублікува-
ла список із 250 ключових 

інфраструктурних проектів так 
званого спільного інтересу ЄС 
у сфері енергетики, куди потра-
пив проект в Україні, передає 
«Економічна правда». 

«Ці «проекти спільного ін-
тересу» виграють від прискоре-
ної процедури ліцензування та 
поліпшення нормативних умов, 
а також отримають доступ до 
фінансової підтримки від фон-
ду Об’єднаної Європи, якій для 
трансєвропейської енергетичної 
структури на період 2014-2020 
передбачено 5,85 млрд євро», — 
наголошується в повідомленні. 

Реалізація цих проектів до-
поможе членам ЄС «покласти 
край енергетичній ізоляції де-
яких країн-членів ЄС». Безпо-
середньо до списку ключових 
проектів внесено трубопровід 
Броди-Адамове протяжністю 
317 км із максимальними тех-
нічними спроможностями 10, 
20 і 30 млн тонн нафти на рік за-
лежно від трирічного етапу імп-
лементації.

«Ми повинні гарантувати, 
що наші обмежені фонди ви-
користовуються мудро, і що фі-
нанси ЄС спрямовані туди, де 
дадуть найбільше користі євро-
пейським споживачам», — на-
голосив європейський комісар 
із питань енергетики Гюнтер 
Оттінгер.

Загалом список налічує 
близько 100 проектів у сфері 
транспортування газу у світі.

Європа подбає 
про український 
газопровідВід асоціації з Євросоюзом аграрії 

тільки виграють


