
Минулого й позаминулого років 
селяни отримували дотації за 
утримання молодняку ВРХ і його 
збереження, а також за здану на 
м’ясопереробні підприємства худо-
бу. Сьогодні ж вони не знають, чи 
варто утримувати телят, щоб була 
вигода, адже, незважаючи на те, що 
скоро травень, ні про які програми 
фінансової підтримки сільгоспви-
робників невідомо. 

Як розповів директор департа-
менту агропромислового розвитку 
Волинської облдержадміністрації 
Юрій Горбенко, Мінагрополітики 
ще не затвердило програм підтрим-
ки галузі АПК, що мають фінансува-
тися з державного бюджету. 

— Чи діятимуть минулорічні 
програми, я не можу сказати чітко, 
оскільки це питання вивчається, — 
каже Юрій Мефодійович. — Хоча, за 
попередніми даними міністерства, 
вони хочуть відстояти програму до-
тації за утримання телят до 15 міся-
ців. Тому моя порада населенню — 
не поспішати продавати молодняк. 

А от програми фінансової під-
тримки галузі АПК, які фінансують-
ся з обласного бюджету, за словами 
Юрія Горбенка, будуть діяти й цьо-
го року. На них передбачено більше 
13 мільйонів гривень. 

— У другому півріччі аграрії по-
чнуть отримувати кошти, — каже 
посадовець. — 25 квітня сесія облас-
ної ради має затвердити порядок їх 
використання. 

Отже, власники особистих се-
лянських господарств, сімейних 
ферм, які утримують три та більше 

корів, можуть розраховувати на до-
тації в розмірі 200 грн у рік за кожну. 
Передбачена й компенсація вартос-
ті штучного осіменіння корівок (до 
110  грн за одне осіменіння, з яких 
60 грн — господарю, 50 грн — техні-
ку штучного осіменіння). 

Також аграрії можуть розрахо-
вувати на компенсацію відсотків за 
кредитами, отриманими на закупів-
лю тракторів потужністю не біль-
шою за тяговий клас 0,9. 

Передбачено дотацію у розмі-
рі 60  грн сільгосппідприємствам 
за гектар посіяного жита. Як і ми-
нулого року, лишаються дотації за 
утримання бджолосімей. Одним 
із напрямків фінансування буде й 
часткове відшкодування вартості 
будівництва та реконструкції ово-
чесховищ. Виділятимуть матеріаль-

ну допомогу з бюджету області для 
сільських громад на створення па-
совищ. 

— Продовжує працювати об-
ласна цільова програма підтримки 
індивідуального житлового будів-
ництва на селі «Власний дім», — за-
уважує Юрій Горбенко. — Вона пе-
редбачає виділення у кредит під 3% 
коштів у сумі до 10 тисяч для купівлі 
корів. Також, згідно з цією програ-
мою, можливе надання кредитів мо-
лодим сім’ям, які хочуть побудувати 
житло у сільській місцевості. 

За детальнішою інформацією 
щодо того, які необхідно подавати 
документи для участі у цих програ-
мах, чиновник радить усім охочим 
звертатись у департамент агропро-
мислового розвитку. 

Людмила ШИШКО 

Голова Ради підприємців у Во-
линській області Петро Пи-

липюк звернувся до всіх підпри-
ємців Волині з проханням надати 
посильну допомогу підрозділам 
Збройних сил України, Національ-
ної гвардії та Державної прикор-
донної служби України, що дис-
локуються на території Волинської 
області. 

Так, зокрема, потребує значної 
допомоги і підтримки Волинська 
окрема 51-а механізована бригада. 
Потрібно провести технічне об-
слуговування техніки, замінити 
зламані запчастини, а військових 
забезпечити найнеобхіднішим 
— бронежилетами, спальними 
мішками, засобами радіозв’язку й 
іншим. 

До покращення боєготовності 
51-ї ОМБр уже долучилися під-
приємці й активні, небайдужі во-
линяни, допомагаючи безпосеред-
ньо в технічному обслуговуванні 
та фінансово. Так, тільки силами 
Ради підприємців уже зібрано по-

над мільйон гривень. Та це лише 
крапля у морі. 

Тому військове з’єднання і 
надалі просить про посильну фі-
нансову або матеріальну допомогу. 
Кошти на підтримку військових 
можна переказувати безпосеред-
ньо на:

 • благодійний рахунок вій-
ськової частини А-2331, вул. Ко-
вельська, 265, р/р 31251301100418 
ДКСУ у Волинській області, МФО 
803014, код 07887288; 

• благодійний рахунок Во-
линської обласної організації 
Української спілки ветеранів Аф-
ганістану, р/р 26006055500199 у 
«Приватбанку», МФО 303440, код 
20129977. 

Отримати більше актуальної 
інформації щодо потреби у фінан-
совій та іншій допомозі можна в 
координаторів цієї громадської 
акції підтримки військових — Ро-
мана Мартинюка (тел. 0981975808) 
та Костянтина Зінкевича 
(тел. 0677190843). 

Для підтримки селян в обласному 
бюджеті передбачено 13 мільйонів
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Підприємців закликають допомогти 
військовим 

З 1 листопада може запрацювати 
зона вільної торгівлі з ЄС 
Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС може запрацювати 
вже з 1 листопада поточного року. Про це сказав голова 
представництва ЄС в Україні Ян Томбінський. «Думка така, 
що з 1 листопада буде вже працювати ЗВТ за такими ж 
самими принципами, за якими зараз відкривається євро-
пейський ринок», — зазначив Томбінський. Він підкреслив, 
що одностороннє відкриття європейського ринку для укра-
їнських виробників до 1 листопада дозволить їм підготува-
тися до роботи в умовах ЗВТ із ЄС. 

Чоловіка рік незаконно 
протримали у психлікарні 
Європейський суд із прав людини визнав порушення 
Україною права на свободу й особисту недотор-
канність і присудив виплатити українцеві, якого рік 
тримали у психлікарні, матеріальну компенсацію 
у розмірі 18 тисяч євро, повідомляє прес-служба 
Української Гельсінської спілки з прав людини. До 
Європейського суду звернувся 52-річний підпри-
ємець, якого лікарі дніпропетровської психлікарні 
визнали психічно хворим і направили на примусове 
лікування. 

1,5
стільки мільйонів гривень винен 
Крим Україні за воду. Замість того, 
щоб розрахуватися з боргами, 
півострів здійснює несанкціо-
нований забір води, заявив в. о. 
заступника голови АП Андрій 
Сенченко. 
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На соціальні ліки можуть встановити граничні ціни 

Балон скрапленого газу коштуватиме 350 гривень

Громадяни України! Жителі Волині! 
В цей нелегкий для нашої Держави час звертаються до вас 

представники правоохоронних органів! 
За умов можливого незаконного проникнення в прикордонні райони радикально налаштова-
них елементів і військовослужбовців Російської Федерації ми звертаємося до вас із проханням 
об’єднатися перед загрозою, що виникла. Що потрібно від вас, жителів Волині, щоб ліквідувати 
загрозу, яка нависла над нашою Батьківщиною, яких заходів потрібно вжити для того, щоб 
забезпечити безпеку кордону? 
Перше та найголовніше — необхідно, щоб наші люди, український народ, зрозуміли всю не-
безпеку, яка нависла над нашою країною, відреклися від байдужості й безпечності, проявляли 
максимум пильності та жаги до надання допомоги правоохоронним органам, Збройним силам 
України у забезпеченні недоторканності кордонів України та стабілізації обстановки в державі. 
Друге — проявляти максимальну пильність. У разі виявлення поблизу кордону, населеного 
пункту або інших стратегічно важливих об’єктів (мостів, електропідстанцій, дамб, водосховищ 
тощо) невідомих осіб — негайно повідомляти до найближчого прикордонного підрозділу, під-
розділу МВС. Необхідно врахувати, що провокатори можуть переховуватися не тільки під ви-
глядом цивільного, але й військовослужбовця Збройних сил України, зокрема прикордонника. 

Ознаки перебування осіб екстремістської спрямованості, 
диверсійно-розвідувальних груп, провокаторів 

Поява невідомої особи або групи осіб (зокрема на автомобілях), які здійснюють: 
- відео- та фотозйомку будівель, споруд і місцевості; 
- спостереження (в т. ч. із застосуванням електронно-оптичних засобів спостереження); 
- складання схем будівель, споруд і місцевості; 
- опитування місцевих мешканців щодо відомостей про наявність збройних формувань, пред-
ставників правоохоронних органів; 
- надання пропозицій виконати незначущу роботу за значну винагороду щодо перегону авто-
мобіля, перенесення пакета (мішка, згортка і т. д.), передачі посилки; 
- висловлення намірів здійснити сепаратистські й екстремістські дії, провокації, розповсю-
дження інформації провокативного характеру; 
- проникнення у підвальні приміщення та на горища багатоповерхових будівель; 
- спроби зміни зовнішності, зокрема за допомогою гриму, накладних вусів, перук, невмотиво-
вана зміна верхнього одягу, придбання необхідних аксесуарів для зміни зовнішності. 

Порядок дій при виявленні осіб екстремістської спрямованості, 
диверсійно-розвідувальних груп, провокаторів 

При виявленні осіб екстремістської спрямованості, диверсійно-розвідувальних груп, про-
вокаторів необхідно: 
- проінформувати органи державної влади (місцевого самоврядування), районні відділи 
Управління МВС, міжрайонні відділи СБУ, підрозділи Державної прикордонної служби України 
з залишенням контактного телефону або адреси проживання; 
- зафіксувати відмінні ознаки зовнішнього вигляду громадян або автомобілів; 
- якщо є така можливість, приховано прослідкувати за подальшими їхніми діями та напрямком 
руху. 

Контактні телефони: 
Управління МВС України у Волинській області — (0332) 24-42-98, 102; 
Управління СБ України у Волинській області — (0332) 24-22-10; 
Луцький прикордонний загін — (0332) 24-42-67. 
Єднаймося для боротьби зі спільною загрозою! 
Слава Україні! Слава українському народу! 

Майже п’ять мільйонів гри-
вень виявили в залізничному 

пункті контролю «Мелітополь» 
співробітники Державної прикор-
донної служби України. 

Гроші везли з Криму на мате-
рикову частину України троє укра-
їнців, жителів Севастополя. Їхали 
вони поїздом Севастополь — Дні-
пропетровськ. 

Під час прикордонного контр-
олю правоохоронці вирішили 
оглянути їхні речі більш ретельно. 
Як з’ясувалося згодом, недарма. 
Під час перевірки багажу чолові-
ків у їхніх валізах знайшли май-
же п’ять мільйонів гривень. Вони 
явно готувалися до цієї операції, 
адже приховали готівку в подвій-
них днищах своєї поклажі. 

Наразі затриманих пере-
дали співробітникам СБУ для 
з’ясування, кому та куди призна-
чалася така сума. 

Раніше в цьому ж пункті 
контролю прикордонники вияви-
ли кур’єрів, які везли 1,8 мільйо-
на гривень. Хлопець і троє дівчат 
прямували потягом Сімферополь 
— Дніпропетровськ. У кожного з 
них виявили значні суми коштів, 
загалом 1,8 мільйона гривень. 

Із попередніх пояснень вста-
новлено, що вони були кур’єрами 
та мали доправити гроші для про-
плати антиукраїнських мітингів у 
східних регіонах України. 

Регіон

«Волиньгаз» невдовзі буде 
змушений призупинити за-

безпечення скрапленим газом за 
пільговими цінами споживачів Во-
линської області. Про це повідоми-
ли у прес-службі відомства. Вартість 
одного балона блакитного палива 
може зрости з 144 до 350 гривень 
через відсутність аукціонів із про-
дажу скрапленого газу для потреб 

населення упродовж двох останніх 
місяців. 

У зв’язку з перебоями з поста-
чанням скрапленого газу в ПАТ «Во-
линьгаз» ресурс для забезпечення 
споживачів вичерпаний повністю. 
Через це можуть постраждати май-
же 86 тисяч сімей Волині, з яких по-
над 70 тисяч — мешканці сільських 
населених пунктів. 

Щоб уникнути зростання сус-
пільної напруги, ПАТ «Волиньгаз» 
звернулося з листом до голови Во-
линської обласної державної адміні-
страції Григорія Пустовіта з прохан-
ням посприяти вирішенню питання 
проведення спеціалізованого аукці-
ону з продажу скрапленого газу для 
комунально-побутового споживан-
ня. 

«Споживачами цього виду па-
лива на Волині в основному є пен-
сіонери та малозабезпечені сім’ї 
— мешканці негазифікованих сіл. 
Індивідуальні газобалонні установ-
ки найчастіше використовують для 

приготування їжі, а напередодні 
найбільшого християнського свя-
та нестача балонного газу створила 
для споживачів особливі незручнос-
ті», — зауважує голова правління 
ПАТ «Волиньгаз» Мирослав Коротя. 

 Зазначимо, що відповідно до 
Постанови Кабінету Міністрів Укра-
їни від 03.10.11 р. № 1064 «Деякі 
питання організації та проведення 
біржових аукціонів із продажу на-
фти сирої, газового конденсату влас-
ного видобутку і скрапленого газу», 
скраплений газ для забезпечення 
комунально-побутових потреб на-
селення області ПАТ «Волиньгаз» 
закуповує на спеціалізованих аукці-
онах за цінами виробників, що дає 
можливість реалізовувати його спо-
живачам за ціною, яка є вдвічі мен-
шою, ніж комерційна. 

«Якщо пільгова вартість одного 
балона для нашого споживача з до-
ставкою становить 144 гривні, то ко-
мерційна вже сягає 350», — пояснює 
Коротя. 

5 млн грн везли з Криму троє українців 
у валізах із подвійним дном 

Цінова ситуація на ринку ліків 
упродовж останніх тижнів ви-

кликала чимало нарікань від на-
селення, адже вартість препаратів 
стрімко йшла угору. Про причини 
зростання цін і можливі чинники 
стабілізації цих процесів говорили 
на оперативній нараді в ОДА. 

Як повідомила завідувач Сек-
тора у Волинській області Держав-
ної інспекції України з контролю за 
цінами Вікторія Темчишина, осно-
вними причинами зростання роз-
дрібних цін на ліки в аптеках є ріст 
оптових закупівельних цін і збіль-
шення грошового розміру торго-
вельної надбавки. Однак, наголоси-
ла вона, водночас розмір надбавки 
у відсотковому вимірі не перевищує 
гранично допустимий. 

Окрім того, за словами Вікторії 
Темчишиної, з 1 квітня 2014 року 

вводиться сплата ПДВ із операцій із 
постачання лікарських засобів. «За-
провадження норми щодо сплати 
ПДВ також є чинником, який при-
зводить до зростання рівня роз-
дрібних цін на лікарські засоби та 
вироби медичного призначення», — 
підкреслила вона. 

Разом із тим унаслідок різкого 
росту курсу іноземної валюти най-
більше подорожчали імпортні ліки. 

Вітчизняні ж медпрепарати рос-
туть у ціні через збільшення вар-
тості імпортної сировини, яка ви-
користовується у виробництві, та 
паливно-мастильних матеріалів. 

Увагу акцентували й на тому, 
що на ринку ліків України загалом 
діє не більше п’яти великих підпри-
ємств-оптовиків, які мають змогу 
диктувати цінову політику. Випра-
вити цю ситуацію можна лише на 

загальнодержавному рівні, оптимі-
зувавши ринок. 

Зважаючи на складну економіч-
ну ситуацію в країні, суттєво зрос-
тають ризики погіршення ситуації зі 
здоров’ям населення. В Держцінін-
спекції України нині обговорюється 
пропозиція щодо запровадження 
граничних цін на визначений МОЗ 
перелік найнеобхідніших соціаль-
них ліків. 

«Нині, на мою думку, відбува-
ється чимало спекуляцій на ринку 
ліків. А мала би бути чесна ринкова 
конкуренція. Вищі органи влади вже 
працюють, щоби врегулювати це 
питання й зробити ціни на життєво 
необхідні ліки доступними широ-
ким верствам населення», — зазна-
чив голова облдержадміністрації 
Григорій Пустовіт. 

 


