
Прем’єр-міністр України Ар-
сеній Яценюк підписав по-

станову уряду, згідно з якою вій-
ськовослужбовці, що проходять 
військову службу за призовом під 
час мобілізації, отримуватимуть 
грошове забезпечення, як і особи, 
які проходять військову службу за 
контрактом. «Встановити, що з 18 
березня 2014 року військовослуж-

бовцям, які проходять військову 
службу за призовом за мобілізаці-
єю, на особливий період, грошове 
забезпечення виплачується в по-
рядку і розмірах, установлених 
для осіб офіцерського складу, осіб 
рядового, сержантського та стар-
шинського складу, які проходять 
військову службу за контрактом», 
— ідеться у постанові. 

До органів влади області по до-
помогу звернулося 65 сімей, за-

галом це 127 осіб. Більшість із них 
оселилась у Луцьку. Всі родини, які 
приїхали на тимчасове проживання 
у Волинську область із Автономної 
Республіки Крим і м. Севастополя, 
отримують необхідну допомогу від 
місцевої влади. 

Як повідомила «Відомостям» за-
ступник начальника департаменту 
соціальної політики Луцької місь-
кради Тетяна Корецька, на 17 квітня, 
відповідно до єдиного реєстру сімей, 
що виїхали з території АРК і Севас-
тополя, звернулося 45 осіб із питань 
призначення пенсії, влаштування 
дітей у ДНЗ і ЗНЗ, працевлаштуван-

ня та надання статусу безробітного, 
тимчасового перебування тощо. 

— Людей, які приїхали до нас із 
Криму, ми приймаємо позачергово, 
— зазначила Тетяна Костянтинівна. 
— Наше головне завдання — мак-
симально сприяти їм у вирішенні 
питань, пов’язаних із соціальним 
забезпеченням. Буває так, що люди-
на приїздить навіть без документів. 
Їх треба відновити. На початках ми 
робили запити у Республіку Крим. 
Проте звідти не отримували відпо-
відей. Зараз ми ці питання вирішує-
мо через Міністерство соцполітики. 
9 осіб звернулися за призначенням 
державних соціальних допомог, 7 
такі виплати вже отримують. Роз-

порядженням міського голови Ми-
коли Романюка створено координа-
ційний центр із питань соціального 
захисту сімей, які приїхали з АРК. 
Його очолює перший заступник 
Святослав Кравчук. Координацій-
ним центром налагоджена співпра-
ця з волонтерами, які опікуються 
наданням допомоги кримчанам у 
вирішенні їхніх проблем. 

Серед найбільш проблемних 
питань — житло і робота. І якщо у 
пошуках роботи міська влада може 
хоч чимось допомогти, то з житлом 
складніше. Його, як правило, шука-
ють волонтери. 

— Ми сьогодні пропонуємо 
кримчанам тимчасове житло, — роз-
повіла «Відомостям» волонтер Ірина 
Осіпова. — Це, як правило, кварти-
ри або будинки, господарі яких на 
цей момент у них не проживають. 
Буває й так, що надають кімнату в 
своєму помешканні. Але все це тим-
часово. Люди звертаються щодня. 
Звичайно, більшість хоче оселитися 
в Луцьку, бо тут легше знайти робо-
ту. 

Зазначимо, що 24 пенсіонери з 
Криму вже безперешкодно отриму-
ють свої пенсії на Волині. До центрів 
зайнятості звернулося 19 осіб, се-
меро з них уже працевлаштовані. З 
30 дітей, які прибули в нашу область 
із АРК, 19 уже навчаються у школах, 
8 влаштовано у дитсадки. 
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На Волині приймають біженців із Криму 

США дадуть українським 
силовикам спецобладнання 
на 20 мільйонів 
США надає Україні технічну допомогу для по-
силення захисту на суму $20 млн, повідомив 
віце-президент Сполучених Штатів Джозеф 
Байден. «Ми передаємо обладнання для зв’язку, 
технології для знищення вибухівки. Ця техніка 
надається на суму майже $20 млн», — додав він. 

З центру Києва поступово 
зникають барикади 
У центрі столиці працівники комунальних служб поволі 
розбирають барикади та вивозять сміття. Комунальни-
ки звільняють від загороджень вулицю Грушевського та 
Європейську площу біля Будинку профспілок. Барикада на 
останній вважається однією з найбільших. Вона збудована з 
різноманітного брухту, шин і сміття. До прибирання залучені 
комунальники та спецтехніка, зокрема навантажувач і ванта-
жівка «Київавтодору». Як повідомлялося раніше, прибиран-
ня барикад на Європейській площі почалося ще 9 квітня. 

Селяни готові пустити корів під ніж: 
не влаштовує ціна на молоко 
8 гривень за літр молока просили 
на ринках Луцька перед Пасхою. У 
магазинах його вартість — анало-
гічна. У селах же заготівельники у 
найліпшому разі платять 2 гривні за 
літр від населення і 3–3,70 за моло-
ко від підприємств. Це не покриває 
навіть собівартості виробництва. 
Не кажучи вже про якісь зарібки. 

Селяни починають втрачати ін-
терес до виробництва молока. Адже 
з початком сезону закупівельна ціна 
на нього знизилася з 4,5 до 3,5 гривні 
за літр, придбаний у сільських гос-
подарств, і з 2,7 до 2 гривень — у на-
селення. Це нижче собівартості, яка 
сьогодні для населення становить 
2,20 і для господарств — від 3 до 
3,7 гривні, — зазначив директор де-
партаменту агропромислового роз-
витку ОДА Юрій Горбенко. 

— Якщо так далі піде, то вже до 
кінця року ми почнемо втрачати таку 
галузь, як молочне тваринництво. 
Сьогодні Волинь посідає 10 місце в 
державі з виробництва молока. А за 
ціною на нього — передостаннє 22-е. 
Так не може бути. Адже ми бачимо, 
що сьогодні ростуть ціни на соляр-
ку, засоби хімзахисту тощо. І в цей 
час єдиний продукт, що годує селян, 
— молоко — падає у ціні. Ми пови-
нні повернутися до постанови Каб-
міну від 2012 року й платити людям 
не менше як 2,20, а господарствам — 
3,50, — наголосив Горбенко. 

Керівники великих господарств 
обурені: вони побрали мільйонні 
кредити для того, щоб облаштувати 
доїльні зали та виробляти продукцію 
вищого ґатунку. Натомість нинішні 
ціни на молоко не покривають жод-
них затрат. Те, що роблять перероб-
ники, називають не інакше, як змо-
вою. 

— Відбувається змова пере-
робників: от тільки десь Росія щось 
зробить, то вони одразу під шумок 
починають із цінами гратися. Таке 
вже було й раніше. А корову потріб-
но ростити п’ять–сім років, багато 
витрат, нам треба оптимальну ціну. 
Ми працюємо, щоб зберегти роботу 
для людей, зберегти тваринництво 
в області. У нас собівартість моло-
ка — 3,9 гривні. У цей складний для 
країни час давайте солідарно трима-

ти удар, щоб цей час минув й у май-
бутньому ми вийшли на хороші по-
казники, — звернувся до закупників 
молока директор ТзОВ «Прогрес», 
що на Володимирщині, Анатолій 
Вітрук. — Вам не вигідно купувати 
за такою ціною та робити з нього 
сухе молоко, а вигідніше завозити це 
ж саме сухе молоко з Польщі й тут 
його мішати? Не треба робити з нас 
лохів. 

— Є випадки нечесного веден-
ня бізнесу переробниками: робимо 
аналіз молока, привозимо пере-
робнику товар, а вони кажуть, що 
наші результати з похибкою, й пла-
тять менше грошей. А з тією ціною, 
що зараз платять, то влітку ми ще 
витримаємо, бо дешевші корми, а 
от на зиму будемо думати, чи вар-
то тримати корів, чи пустити їх під 
ніж, — підтримала його директор 
ТзОВ «Дружба» Ковельського райо-
ну Валерія Яромчук. 

Заступник директора з заготів-
лі сировини ПАТ «Ковельмолоко» 
Володимир Качина запевнив, що у 
них дійсно скрутне становище через 

закриття ринків Росії та Казахстану. 
— Вже сьогодні ми працюємо 

лише під замовлення: робимо стіль-
ки продукції, скільки треба. Тому і 
сировини нам потрібно менше. 

Селяни ж упевнені: переробни-
ки їх дурять. Адже, коли вони вста-
новлюють на молоко сезонні ціни, 
вартість готової продукції у мага-
зинах не знижується. Найголовніше 
ж, що болить людям, то це те, чому в 
сусідніх областях ціна вища. 

На це запитання представник 
Рожищенської філії «Молоко Терра 
Фуд» Олександр Снітко відповісти 
не зміг. 

Хоча зізнався, що на Волині під-
приємство купує лише 3,5% сирови-
ни. Решту везуть із Хмельницької та 
Вінницької областей. Логіки, зви-
чайно, тут нема. Адже, крім того, що 
молоко дорожче, ще й на транспорт 
витрачатися доводиться. А тут же 
просто під боком «молочні» ріки. 

Не хочуть переходити дорогу 
друзям-конкурентам? Чи немає тут 
монопольної змови? 

В. о. голови Волинського об-

ласного територіального відділення 
Антимонопольного комітету Укра-
їни Сергій Луговий підтвердив, що 
певні підприємства мають в області 
монопольне становище і навіть до-
мовляються між собою про ціну. 
Наприклад, «Галичина» встановила 
економічно необґрунтовані ціни у 
Горохівському районі. А «Дубно-
молоко» зловживало монопольним 
становищем у Володимир-Волин-
ському, Локачинському районах. 
До цих підприємств торік були за-
стосовані значні штрафні санкції: 
вони заплатили по 34 тисячі гривень 
штрафу. Сергій Луговий додав, що 
в Україні діє постанова Кабміну від 
22.08.2012 року про мінімальну ціну 
при закупівлі молока другого ґатун-
ку — 2,2 гривні. Й її ніхто не відмі-
няв. 

— Ми даємо рекомендації пе-
реробникам: якщо вони знижують 
закупівельні ціни, то повинні зни-
зити й ціну на готову продукцію. 
Від цього економічний ефект був у 
2012 році, коли покупці не віддали 
зайвих 27 мільйонів гривень вироб-
никам молока, у 2013-му економіч-
ний ефект становив 31 мільйон гри-
вень, — зазначив Луговий. 

Він закликав селян і господар-
ства скаржитися на монополізм пе-
реробників. І додав, що у сільрадах, 
як правило, бояться це зробити, щоб 
не псувати стосунки з останніми. 
Хоча це їхній найперший обов’язок. 
Адже не може так бути, що в одній 
сільській раді є три пункти прийому 
молока й у всіх трьох ціна однакова. 

Виробники молока не просять 
багато — лише зберегти закупівель-
ну ціну. Бо інакше просто не вижи-
вуть. 

— Вожу молоко до Луцька на ба-
зар, бо близько, — розповіла «Відо-
мостям» господиня з Буянів Луцько-
го району. — Тим, хто живе далі, то й 
їхати невигідно, тому що дорога по-
дорожчала. Тримаю поки дві коро-
ви. Молока багато. На осінь думаю 
однієї позбутися. Влітку ж їздити 
кожного дня важко — треба щось і 
на городі зробити. А так, як кажуть, 
якщо платитимуть за молоко 1 грив-
ню 70 копійок, то краще його свиням 
виливати. 

Наталка СЛЮСАР 

3
майже стільки мільярдів гривень 
«Укрзалізниця» сплатила у 
першому кварталі цього року до 
державного бюджету і цільових 
фондів. Про це повідомили у 
прес-службі відомства. 
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Мобілізовані українські військові будуть 
отримувати зарплату, як контрактники

Технічний паспорт 
на будинок 
у селі більше 
не потрібен 

Опитування: 
українці не хочуть 
другої державної 
мови 

В Україні спрощено порядок 
держреєстрації прав влас-

ності на нерухомість у селах, по-
будовану до 5 серпня 1992 року. 

Згідно з поправками до зако-
нодавства, прийнятими минуло-
го тижня Верховною Радою, для 
таких об’єктів достатньо надати 
заяву та виписку з погосподар-
ської книги, повідомила прес-
служба Державної реєстраційної 
служби. 

«Для проведення держреє-
страції прав власності технічний 
паспорт не надається, за винят-
ком випадків, коли у виписці з 
погосподарської книги відсутні 
дані щодо технічної характерис-
тики об’єкта нерухомості», — 
йдеться в повідомленні. 

Законопроект також перед-
бачає, що документами, що за-
свідчують право власності на 
землю під таку нерухомість, вва-
жатимуться рішення сільради 
про передачу земельної ділянки 
у користування або власність. 

Актуально

Проти надання російській 
мові статусу державної ви-

ступають 56,5% українців. Про 
це свідчать результати опиту-
вання, проведеного Центром 
Разумкова та Соціологічною 
групою «Рейтинг». 

Якби на референдум вине-
сли питання про статус мов, то 
56,5% від усіх опитаних висло-
вилися б за те, щоб єдиною дер-
жавною залишалася українська, 
а російська вільно використо-
вувалась. 37,6% готові підтрима-
ти варіант, відповідно до якого 
українська та російська — дві 
державні мови. 

Водночас 5,9% респондентів 
вагалися з відповіддю. 

 ПОГОДА

У західних областях 24 квіт-
ня змінна хмарність, увечері 
можлива гроза. Температура вно-
чі +11...+12 °C, вдень +15...+19 °C. 
25 квітня хмарно з прояснен-
нями, ймовірний дощ. Уночі 
+11...+12 °C, вдень +14…+18 °C. 
26 квітня сонячно, сухо. Вночі 
+8...+9 °C, вдень +12...+16 °C. 

У північних регіонах 24 квіт-
ня ясно, сухо. Температура по-
вітря вночі +10...+11 °C, вдень 
+11...+14 °C. 25 квітня сонячно, 
без опадів. Уночі +5...+7 °C, вдень 
+9...+14 °C. 26 квітня ясно, опадів 
не очікується. Вночі +5...+11 °C, 
вдень +11...+17 °C. 

У Києві 24 квітня сонячно, 
опади не прогнозують. Уночі 
+10…+12 °C, вдень +13...+15 °C. 
25 квітня ясно, сухо. Температу-

ра повітря вночі +7...+8 °C, вдень 
+8...+14 °C. 26 квітня безхмарно, 
без дощу. Вночі +5…+10 °C, вдень 
+10...+16 °C. 

У східних регіонах 24 квітня 
хмарно з проясненнями, дощи-
тиме. Вночі +10...+12 °C, вдень 
+13...+16°C. 25 квітня змінна 
хмарність, сухо. Вночі +5...+7 °C, 
вдень +8...+13 °C. 26 квітня со-
нячно, без опадів. Температура 
повітря вночі +4...+10 °C, вдень 
+12...+17 °C. 

У південних областях 
24 квітня ясно, без опадів. Уночі 
термометр покаже +12...+15 °C, 
вдень +17...+22 °C. 25 квітня со-
нячно, сухо. Вночі +12...+14 °C, 
вдень +14...+18 °C. 26 квітня ясно, 
без дощу. Нічна температура 
+8...+11 °C, денна +15...+19 °C. 


