
Селяни отримали від оренди землі 
понад 100 млн грн 

У Луцьку прийняли бюджет. Коштів на оплату праці освітян і далі не вистачає 

Відомості.інфо

№6 (698)

13 – 19 лютого 2014 року

http://www.vidomosti.info/

В Україні 
на сільські 
амбулаторії 
хочуть виділити 
2 млрд 

Китайці проінспектують українські 
м’ясокомбінати 

На будівництво нових амбу-
латорій у сільській місце-

вості заплановано виділити за 
рахунок субвенції державного 
бюджету майже два мільярди 
гривень. Про це повідомила під 
час брифінгу в. о. міністра охо-
рони здоров’я України Раїса Бо-
гатирьова, передають УНН. 

«Урядом прийнята постано-
ва щодо підвищення рівня опла-
ти праці молодим спеціалістам, 
які залучені до роботи в селах і 
селищах, що дозволить підняти 
престиж праці медика, який буде 
за державним направленням 
працювати у сільській місцевос-
ті», — повідомила Богатирьова. 

Свободівцю зі Львівщини спалили 
лазні й ресторан 
На Львівщині невідомі спалили ресторан, який є власністю 
родини народного депутата від ВО «Свобода» Ігоря Кривець-
кого. Про це інформує прес-служба партії. Як повідомляєть-
ся, перед цим Кривецькому спалили ще й комплекс лазень. 
Зловмисники, які зробили підпал, під час спроби охорони їх 
затримати застосували вогнепальну зброю. Постраждалих 
немає. «Свобода» розцінює ці дії як спробу політичного тиску 
на заступника голови політсили. У партії нагадують, що мі-
сяць тому режим арештував усе майно очільника Вінницької 
обласної організації Олексія Фурмана. 

Батькові двох малолітніх дітей 
за перевіз шин можуть дати 
до 15 років 
Апеляційний суд не випустив під домашній арешт 
батька двох малолітніх дітей. Дмитро Юрченко у своїй 
машині перевозив шини. Чоловікові закидають участь 
у масових заворушеннях. Сам Дмитро пояснює, що 
шини віз на тренування, щоб розмітити трасу. «Орга-
нами досудового слідства зібрано достатньо доказів. 
Стаття передбачає позбавлення волі до 15 років», — 
повідомив представник прокуратури Андрій Зайцев. 

20%
на стільки минулого тижня 
туроператори підняли ціни на 
путівки. Про це заявив голова 
Асоціації туристичних операто-
рів України Ігор Голубаха. 
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Падіння гривні спровокувало ріст 
цін на бензин та імпортні товари 

На Волині вилучено контрафактні цигарки 
і алкоголь на чотири мільйони гривень 

Актуально

Під час сесії Луцькради обранці 
громади прийняли бюджет міс-

та на 2014 рік. 
Як зазначила начальник управ-

ління фінансів і бюджету Луць-
кої міської ради Лілія Єлова, за-
гальний обсяг доходів бюджету 
міста на 2014 рік — трохи біль-
ше одного мільярда гривень. Зо-
крема, 161,8 млн грн становити-
ме обсяг дотації вирівнювання, 
1 млн 999 тис. грн — додаткова до-
тація на вирівнювання фінансової 
забезпеченості місцевих бюджетів, 
додаткова дотація на компенсацію 
втрат унаслідок наданих державою 
податкових пільг із земельного по-
датку — більше 579 тис. грн і субвен-
цій із державного бюджету — майже 
386,5 млн грн, субвенцій із обласно-
го бюджету — понад 24 млн грн. 

Лілія Єлова повідомила, що тра-
диційно пріоритетним джерелом 
надходжень до бюджету міста ста-
не податок із доходів фізичних осіб, 
який очікують в обсязі 295 млн грн. 
Надходження від оренди майна 

міської та комунальної власнос-
ті прогнозують у сумі 1,8 млн грн. 
За землю сподіваються отримати 
близько 44 млн грн. 

Традиційно у структурі видатків 
із загального фонду левова частка 
припадає на освіту — 61%, тобто 
291,5 млн грн. Попри це, повністю 
забезпечити потребу в коштах на 
оплату праці освітян поки не вдаєть-
ся. На це бракує 13,9 млн грн. Але 
вперше з державного бюджету буде 
виділено субвенцію на забезпечення 
безкоштовними сніданками учнів 
5–11 класів, яка становитиме майже 
3 млн грн. 

— Інший важливий напрям — 
планування витрат на розрахунок 
за енергоносії, які споживаються 
бюджетними закладами. Загалом 
потреба міста — 46 млн грн. Ці ви-
датки передбачені у повному обсязі, 
— зазначила начальник фінансового 
управління. 

Видатки на забезпечення функці-
онування закладів охорони здоров’я 
становитимуть 43,8 млн грн. За сло-

вами Єлової, планується збільшен-
ня видатків на придбання медика-
ментів у заклади охорони здоров’я 
майже на 60 тис. грн. Їх обсяг складе 
6,5 млн грн. 

За словами міського голови Ми-
коли Романюка, в цьогорічному бю-
джеті значні витрати зорієнтовані 
на підтримку житлово-комуналь-
ного господарства міста. Зокрема, 
в бюджеті розвитку передбачено на 
цю галузь 23 млн 452 тис. грн. Із них 
на капітальний ремонт прибудинко-
вих територій — 1 млн 500 тис. грн. 
Трохи більше мільйона планують 
скерувати на реконструкцію мереж 
зовнішнього освітлення, на ремонт 
ліфтів — іще близько 2,5 мільйона, 
понад чотири закладається на ка-
премонт житлового фонду. До того 
ж два мільйони збираються вкласти 
в ремонт фонтана. Обіцяють підтри-
мувати й ОСББ, виділивши на ре-
монт житлового фонду понад міль-
йон гривень. 

На будівництво, ремонт і утри-
мання доріг із бюджету розвитку 

передбачено 300 тисяч гривень, ще 
11,6 мільйона заплановано виділи-
ти згідно з Програмою благоустрою 
міста Луцька на 2013–2015 роки та 
17,8 мільйона гривень — за Програ-
мою розвитку дорожнього госпо-
дарства на 2011–2014 роки. 

Керівник Держземагентства 
області Василь Василенко на-

голошує, що при поновленні до-
говорів оренди земельних ділянок 
орендарі зобов’язані збільшувати 
орендну плату не менше як до 3% 
від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки. 

На Волині у 2013-му з влас-
никами земельних часток (паїв) 
укладено більше як 80 тисяч угод 
оренди. Це на 2 тисячі 926 догово-

рів більше порівняно з минулим 
роком. Площа орендованих земель 
— 177,1 тисячі гектарів. Нарахова-
на торік орендна плата становить 
100,6 млн грн, із них власникам 
земельних ділянок уже виплачено 
100,2 млн грн, що становить 99,6% 
від нарахованого. 

Загалом в області середній роз-
мір орендної плати у 2013 році зріс 
до 568 гривень за один гектар. 

Минулого тижня гривня значно 
здала позиції відносно долара та 
євро. За один «зелений» просили 
майже 9 гривень, а за євро — 
більше 12. Вартість яких товарів 
зміниться внаслідок валютних 
коливань, дізнавалися «Відомості». 

«ВІЛЬНЕ ПЛАВАННЯ» 

Минулого тижня гривня впала 
до свого рекордного мінімуму. 5 лю-
того за один долар давали дев’ять 
гривень. На думку експертів, Нац-
банк у такій ситуації вже не міг 
утримувати курс національної ва-
люти. В результаті 7 лютого грив-
ню відпустили у «вільне плавання». 
Тепер її офіційний курс буде підла-
штовуватися під комерційний, а не 
утримуватися вольовим рішенням. 
Щоправда, при цьому НБУ оголосив 
боротьбу зі спекулянтами. А саме — 
обмежив продаж валюти фізичним 
особам для подальшого переказу за 
кордон на рівні 50 тисяч гривень на 
місяць в одні руки. 

Можливо, це вплинуло на ситу-
ацію на валютному ринку, але вже у 
понеділок, 10 лютого, у Луцьку до-
лар можна було купити по 8,80 грн. 
Причому без обмежень. Спеціаліс-
ти кажуть, що гривня надалі дещо 
зміцниться. 

Проте за тих кілька останніх днів 
січня, допоки тривала паніка, як пи-
шуть українські ЗМІ, населення всти-
гло забрати з банків понад 7 млрд грн. 

ЗАПРАВКИ ВЖЕ РЕАГУЮТЬ 

Першими, хто відреагував на 
стрибки курсу долара, стали нафто-
трейдери. Відразу після того, як курс 
підскочив, мережі заправок синх-
ронно підняли ціну літра палива. 
Мотивація: пальне імпортне, купле-
не за валюту, ось вони і коригують 
ціни. 

Як повідомили в консалтинговій 
групі «А-95», посилаючись на дані 
оперативного цінового моніторингу, 
середня вартість найпопулярнішої 
марки бензину А-95 на українських 
АЗС тільки за один день, 11 лютого, 
в порівнянні з 10 лютого змінилася 
на 9 копійок. 

Ріст цін на бензин можна просте-
жити, промоніторивши найпошире-
нішу мережу WOG. Вартість А-95 
28 січня ще становила 11,19 грн, 
а вже 9 лютого досягла 11,79 грн. 
Зростання — на 60 копійок. 

За словами експертів, курсо-
ві коливання не можуть вплива-
ти на ринок так швидко. Навіть у 
разі зростання курсу оператори 
змушені піднімати ціни поступо-
во, щоб не відлякувати водіїв, які 
дуже болісно реагують на най-
меншу зміну вартості бензину. Як 
правило, автовласники воліють 
заправлятися там, де дешевше. До 
слова, з понеділка гривня почала 
міцнішати, а ціни на заправках не 
змінилися. 

ПОБУТОВА ТЕХНІКА 

А от що вже точно подорожчало, 
так це техніка в інтернет-магазинах.  

— Придивилась у веб-магазині 
об’єктив до фотоапарата, — розпо-
віла фотограф Ольга. — Він кошту-
вав дві з половиною тисячі гривень. 
Поки зважувалася купувати, за тиж-
день ціна підскочила до 3,5 тисячі. 

Лучанин Сергій розповів, що хо-
тів придбати в інтернет-магазині но-
утбук. Його бажання збіглося з пері-
одом росту курсу долара. За один 
день бажаний товар став дорожчим 
на 15 доларів. 

— Веб-магазини ставлять ціну 
товарів у гривнях, але з урахуван-
ням курсу «умовних одиниць», — 
розповів менеджер одного з інтер-
нет-магазинів. — Тобто, отримавши 
сьогодні виручку в гривнях, ми 
переводимо її у валюту вже наступ-
ного дня. Коли курс зростає, відпо-
відно, щоб не працювати у збиток, 
товари дорожчають. 

Зате коливання курсу — «золо-
тий» час, щоб придбати побутову 
техніку в торговельних центрах. 

— Товар, звичайно, купуємо за 
валюту, але цінники поки не змі-
нюємо, — розповіли «Відомостям» 
в одному з найбільших мереже-
вих магазинів побутової техніки 
у Луцьку. — В нас усе за докумен-
тами, і, поки не розпродамо товар, 
який лежить на складах, ціни зали-
шаться сталими. А далі все залежа-
тиме від того, наскільки подорож-
чає долар. 

ПРОДУКТИ 

Логічно, що зі зміною валютно-
го курсу має змінитися й вартість 
імпортних продуктів. А це екзотич-
ні фрукти й овочі, спиртні напої, 
кава тощо. Багато волинян купує на 
ринках товари в так званих «німець-
ких» та «італійських» точках. Серед 
найбільш ходових — шоколад, сир, 
м’ясні та макаронні вироби, побуто-
ва хімія. 

— Вартість товару поки не 
підвищували, допродуємо рані-
ше завезений, — розповіла одна з 
продавчинь такої «точки» на Вар-
шавському ринку. — Проте якщо 
долар і євро не стабілізуються, то 
товар подорожчає. Хоча і не набага-
то. От минулого тижня ми привезли 
каву. Якщо раніше упаковка кошту-
вала 60 гривень, то зараз — 62. Ве-
ликі накрутки робити не можемо. 
Конкуренція зростає, а люди стали 
купувати менше. 

Наталка СЛЮСАР 

Алкоголь і цигарки сумнівного 
походження та якості з неза-

конного обігу вилучено 7 лютого 
2014 року за двома адресами на 
території міста Ковеля та Ковель-
ського району. Загальна вартість 
вилученого — 3,8 мільйона гри-
вень, інформує оперативне управ-
ління ГУ Міндоходів у Волинській 
області. 

Так, за адресою у Ковелі під 
час обшуку в приватному обі-
йсті співробітники оперативного 
управління спільно зі слідчим ГУ 
Міндоходів у Волинській області 
виявили та вилучили 427 коробок 
і 980 пачок цигарок. Вартість тю-
тюнової продукції в асортименті 
понад двадцяти марок відомих 
торговельних брендів оцінюється 
у 2,1 мільйона гривень. 

За цією ж адресою правоохо-
ронці вилучили 5500 сурогатних 
спиртогорілчаних виробів орієн-
товною вартістю 421,8 тисячі гри-
вень. 

Водночас в одному з сіл Ко-
вельського району з незаконного 
обігу вилучено 15 970 л спирто-
горілчаних виробів орієнтовною 
вартістю 1,2 мільйона гривень. 
Саме тут правоохоронці знайшли 
інвентар, який використовував-
ся для виготовлення сурогату, що 
вказує на налагоджене підпільне 
виробництво. 

Наразі правоохоронці вивча-
ють усі вилучені товарно-матері-
альні цінності та встановлюють їх 
значення у кримінальному прова-
дженні. 

Представники Китаю наприкін-
ці лютого приїдуть в Україну 

для інспектування вітчизняних 
підприємств щодо можливості по-
дальшого експорту м’яса. Про це 
на прес-конференції розповів в. о. 
міністра аграрної політики та про-
довольства Микола Присяжнюк. 

«Китайська інспекція при-
їжджає 25-го числа інспектува-
ти можливість постачання всієї 
м’ясної групи на китайський ри-
нок. Для нас це дуже великий по-
зитив, бо ж, якщо брати за наши-
ми параметрами, обсяги експорту 
м’яса до Китаю — безмежні», — 
повідомив глава відомства. 

Нагадаємо, за даними Міна-
грополітики, у 2013 році Україна 
експортувала сільгосппродукції у 
країни СНД на 3,4 млрд дол., у ЄС 
— на 4 млрд дол. Серед найбільш 
перспективних щодо експорту за 
всіма видами зернових, продуктів 

овочівництва, соняшникової олії, 
цукру, свинини, яловичини, м’яса 
птиці, як відомо, є країни Східної 
Азії — Китай, Японія, Корея. 


