
Ще трохи — і розпочнеться весня-
на польова кампанія. Щоправда, 
волинські аграрії через ситуацію 
в країні не надто охоче планують 
майбутні кроки. Втім, хай там що, 
а весна все ближче і готуватися до 
нового сільськогосподарського 
року треба вже. Адже на те, щоб 
знайти гроші, закупити пальне, на-
сіння та засоби захисту, лишається 
не так багато часу. 

В Міністерстві аграрної політи-
ки та продовольства України нала-
штовані позитивно. Там кажуть, що 
на весняну посівну аграрії витратять 
близько 50 мільярдів гривень, при 
цьому переконують, що приблизно 
80% необхідної суми сільгосппід-
приємства використають із власних 
обігових коштів. 

У самих же господарників краю 
фінансове питання викликає лише 
хвилю обурень. Кажуть, одно-
осібникам щороку стає все важче й 
важче. За словами голови Асоціації 
фермерів і землевласників Волині 
Віктора Лук’янчука, дрібні фермери 
навіть не мріють про надприбутки, 
але й отримати тих 10–15% зиску 
держава не дає. Мовляв, усі програ-
ми розраховані на крупних інвес-
торів, тоді як дрібні господарства 
навіть не можуть із ними конкуру-
вати. Віктор Володимирович каже, 
що вгадати, яку культуру сіяти, а 
від якої — відмовитися, важко, бо 
не фермер керує ринком, а ринок — 
ним. Тим паче завжди є загроза, що 
навезуть дешевої продукції з-за кор-
дону, перекривши горлянку власно-
му виробнику. 

Фермер Руслан Хомич каже, що 
він «у шоці» від політики держави 
щодо сільгоспвиробників. 

— Із аграріїв що, хочуть зробити 
головних наповнювачів бюджету? — 
бідкається він. — От приїхав я днями 
паливо купувати, а ціна його зросла, 
бо в неї включили транспортний 
збір. Ще одна нагода «подоїти» фер-
мера — обов’язковий техогляд. Чо-
мусь дорогі автівки, які збивають 
людей, оглядати не поспішають. А за 
огляд нашої техніки деруть гроші. Та 
ще й невідомо, куди ті збори йдуть, 
точно, що не на розвиток сільського 
господарства... 

Попри все, як добрий господар, 
Руслан Миколайович сіяти навесні 
буде. Каже, досвід минулих років 
допоміг зробити такий висновок: 
садити потрібно все, та потрохи. А 
головне — не «вестися» на культури, 
що мали добру ціну торік, не сіяти їх 
надто багато, бо інакше буде збиток. 

— Я зараз усім фермерам кажу: 
не садіть картоплі більше, як мину-
лого року. От зараз на неї гарна ціна, 
то навесні всілякі розумники, що 
мало тямлять у сільському господар-
стві, понабирають по кілька гектарів 
і засадять їх картоплею. В результаті 
восени продаватимуть її по 50 копі-
йок, бо ринок буде перенасичений. А 
фермерам доведеться годувати буль-
бою худобу, — ділиться Хомич. — 
Тож краще не збільшувати площі під 
картоплю, тоді, можливо, по гривні 
за кілограм будемо продавати. 

У сільгосппідприємстві 
«П’ятидні» до майбутньої посівної 
готуються на повну. Вкотре закупи-
ли партію нової техніки, збирають-
ся збільшити посівні площі. Проте 
навіть таке потужне господарство 
відчуває негаразди української еко-
номіки. 

— Зараз дає збій у нашій роботі 
лихоманка банківської системи. Так, і 
техніку, і добрива ми купуємо за кор-
доном. Зрозуміло, що потрібно плати-
ти доларами, а курс нині зріс. Тож ми 
втрачаємо. Так само з пальним. Ціни 
на нього вже підскочили, і невідомо, 
що буде далі, — резюмує керівник 
підприємства Валерій Діброва. — Ще 
одне. Кредит. У нас відкриті кредитні 
лінії, та коштів нам або не видають, 
або банки, спираючись на ситуацію в 
державі, збільшують відсотки: замість 
15%, прописаних у договорі, дають 
гроші під 25%. 

Валерій Григорович розповів, 
що «П’ятидні» збираються додатко-
во ввести в обіг ще близько 800 гек-
тарів землі. Цьогоріч відкриють для 
себе нову культуру — горох. Крім 
цього, традиційно сіятимуть пше-

ницю, планують збільшити площі 
під посів кукурудзи, сої та ріпаку. 
Саме ці культури торік дали гарний 
урожай. 

— Будемо розвивати й бурякову 
галузь. Минулого року збільшили 
площі під посів цукрового буря-
ку — і не прогадали. Бо нині маємо 
хорошу ціну на цукор. Тож цьогоріч 
під цю культуру площі зменшувати 
точно не будемо, — каже Валерій Ді-
брова. 

У департаменті агропромислово-
го розвитку ВОДА теж запевняють, 
що сіяти буряк вигідно. За словами 
його керівника Юрія Горбенка, влас-
ники цукрових заводів із фермерами 
часто розраховуються за коренепло-
ди цукром, а його завжди можна до-
бре продати. Якщо навіть не одразу, 
то через трохи, дочекавшись вищої 
ціни. До речі, цукровим буряком на 
Волині в 2014 році планують засіяти 
близько 20 тисяч гектарів. 

— Озимими культурами вже 
засіяли 165,8 тисячі гектарів, що 
на чотири тисячі більше, як торік, 
— розповідає Юрій Мефодійович. 
— Ярими засіємо близько 280 ти-
сяч гектарів. Минулий рік показав, 
що технічні культури дають добру 
врожайність і прибуток. У 2013-му 
кукурудзи та сої мали 24 тисячі гек-
тарів. Тепер господарники збільшать 
площі під кукурудзу, бо вона дала у 
нас чи не найкращу в Україні вро-
жайність — 70 центнерів із гектара. 

Овочівникам у департаменті 
АПР радять сіяти всі притаманні 
Волині культури, але рівно стільки, 
скільки зможуть продати за вигід-
ною ціною. 

Ольга УРИНА 
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Рівненські УБОЗівці викрили конвертаційний центр із обігом майже 
200 млн грн 

Волинь отримала черговий 
транш державних грошей — 
36 млн грн 
Волинська область одержала черговий транш 
державних коштів — 36 млн грн. Про це повідомив 
голова облдержадміністрації Олександр Башкален-
ко. Зокрема, як зазначив губернатор, із цих грошей 
16,7 млн грн державної підтримки надійшло для 
ДП «Волиньвугілля». Кошти також спрямовані на 
оплату праці, медикаменти і харчування, комунальні 
послуги й енергоносії тощо. 

Першочергово цьогоріч 
«лататимуть» дороги на Заході 
України 
Цього року Державне агентство автомобільних доріг 
передусім буде ремонтувати автошляхи в західних об-
ластях, а саме на Львівщині й Івано-Франківщині. Про 
це повідомив голова «Укравтодору» Євген Прусенко 
на прес-конференції. Нагадаємо, в Україні вже понад 
1 млн м2 автомобільних доріг загального користування 
уражено ямковістю. Плановий ремонт розпочнеться 
через два тижні. 

50
стільки мільйонів гривень вар-
тував у 2013 році один кілометр 
будівництва нових доріг першої 
категорії. Про це повідомив голо-
ва Державного агентства автодо-
ріг України Євген Прусенко. 

Аграрії кажуть, що депутати хочуть 
знищити цукрову галузь 
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У грипозний період в Україні заборонили 
дитячий «Панадол» 

Село

Відкриття внутрішнього ринку 
для імпортного цукру може 

призвести до знищення вітчизня-
ної цукрової галузі та зменшення 
надходжень до бюджету на один 
мільярд гривень. Про це йдеться у 
зверненні Всеукраїнського аграр-
ного форуму до народних депута-
тів. 

У ньому зазначається, що у 
Верховній Раді зареєстровано 
проект закону щодо дерегуляції 
ринку цукру в Україні № 4107 від 
06.02.2014 р. авторства регіоналів 
Володимира Пилипенка й Олега 
Кулініча. 

«Автори проекту фактично 
пропонують повністю відкрити 
внутрішній ринок для іноземно-
го цукру, знизивши у 10 разів, із 
50% до 5%, увізне мито, скасувати 
квоту на виробництво і поставку 
цукру на внутрішній ринок», — 
ідеться у зверненні. 

Як зазначається, депутати вва-
жають, що українці повинні спо-
живати половину цукру інозем-
ного виробництва. Вони мають на 
меті дозволити безмитно завозити 

в Україну не лише цукор-сирець, а 
й білий цукор, що загрожує оста-
точним знищенням без перебіль-
шення національного надбання 
— цукрової галузі України, ви-
плеканої за 200 років поколіннями 
українців. 

«Прийняття такого законопро-
екту змусить знекровлену кризою 
економіку країни вишукати близь-
ко 400 млн дол. для закупівель 
чужинського цукру та розвитку 
заокеанських виробників», — вва-
жають аграрії. 

На думку представників Все-
українського аграрного форуму, 
внаслідок  прийняття таких легко-
важних законодавчих пропозицій 
значна кількість підприємств цу-
крової та суміжних галузей зму-
шена буде назавжди припинити 
свою роботу зі звільненням сотень 
тисяч працівників. 

Також зазначається, що буде 
зупинено виробництво промисло-
вої продукції у суміжних галузях, 
що постачають бурякоцукровому 
комплексу матеріально-технічні 
ресурси на суму понад 8 млрд грн. 

Міжрегіональна організована 
група під виглядом офіційної 

господарської діяльності прова-
дила фіктивне підприємництво на 
території Києва, Рівненської та Тер-
нопільської областей. До її складу 
входили четверо осіб. Про це пові-
домили в секторі зв’язків із громад-
ськістю УМВС України в Рівнен-
ській області. 

Центр діяв упродовж 2012–
2013 років. За цей час до його скла-
ду ввійшло 11 фіктивних підпри-
ємств, які учасники організованої 
злочинної групи використовували, 
щоб надавати послуги з конвертації, 
реконвертації коштів, проведення 
незаконних операцій із мінімізації 
податкових зобов’язань для підпри-
ємств реального сектора економіки, 
а також легалізації коштів, отрима-
них злочинним шляхом. 

«Упродовж двох років через роз-
рахункові рахунки фіктивних під-
приємств конвертовано кошти на 
загальну суму понад 200 мільйонів 

гривень, — зазначив заступник на-
чальника УБОЗ УМВС України в 
Рівненській області Віктор Чуб. — 
Крім того, співробітники УБОЗу 
встановили, що учасники організо-
ваної групи, використовуючи одну 
з підконтрольних фіктивних фірм, 
привласнили майно державного під-
приємства на суму понад три міль-
йони гривень». 

Під час досудового розслідуван-

ня правоохоронці відкрили 11 кри-
мінальних проваджень за статтями 
205 (фіктивне підприємництво), 
191 (привласнення, розтрата майна 
або заволодіння ним шляхом зло-
вживання службовим становищем), 
209 (легалізація (відмивання) дохо-
дів, одержаних злочинним шляхом) 
Кримінального кодексу України. 

Працівники спецпідрозділу 
УБОЗ УМВС провели санкціонова-
ні обшуки в офісних приміщеннях 
і за місцем проживання учасників 
організованої групи на територіях 
діяльності конвертаційного цен-
тру. Міліціонери вилучили чорнову 
бухгалтерію, 18 печаток фіктивних 
суб’єктів господарської діяльності, 
підроблені офіційні документи, які 
використовувалися для функціону-
вання конвертаційного центру, ко-
шти в сумі понад мільйон гривень і 
підроблений паспорт громадянина 
України, який керівник організова-
ної злочинної групи використовував 
для прикриття злочинної діяльності. 

Державна служба з лікарських 
засобів України своїм розпо-

рядженням заборонила реаліза-

цію, зберігання та застосування 
французького лікарського засобу 
«Панадол Бебі», повідомляє Держ-
лікслужба України. 

Як зазначено у розпоря-
дженні Держлікслужби (№ 2924-
1.3/2.0/17-14 від 13.02.2014), на 
підставі виявлення факту реаліза-
ції незареєстрованого лікарського 
засобу заборонено реалізацію та 
застосування «Панадолу Бебі» ви-
робництва компанії «Фармаклер», 
Франція (серія К203). 

Держлікслужба застерігає 
суб’єктів господарювання при ви-
явленні зразків цього лікарського 
засобу вжити заходи щодо вилу-
чення його з обігу шляхом зни-
щення або повернення постачаль-
нику (виробнику). 

Фермери радять не садити 
багато картоплі


