
Сільське господарство на сьогодні 
є чи не єдиною галуззю, яка демон-
струє стабільну роботу і приріст. 
Наприклад, на Волині ріст валової 
продукції до минулого року сягнув 
6,8%. За темпами виробництва об-
ласть посіла 3-є місце, за обсягом 
виробництва в розрахунку на одно-
го жителя — 6-е в державі. Такі дані 
статистики. Якщо ж розбиратися 
конкретно по галузях, то ситуація 
виглядає не такою райдужною. 
Адже тваринництво з початку цьо-
го року — в мінусах. 

Як повідомив «Відомостям» на-
чальник управління агропромисло-
вого розвитку ОДА Юрій Горбенко, 
на сьогодні в області налічується 
209,9 тисячі голів ВРХ. Із них корів 
— 122,3 тисячі. Якщо порівнювати із 
минулим роком, то поголів’я змен-
шується: господарі вирізали 3 тисячі 
корівок і 10 тисяч голів великої рога-
тої худоби. У чому причина? 

— Торік була державна програ-
ма з дотації за утримання та збере-
ження молодняку ВРХ, — зазначив 
Юрій Горбенко. — Ще були дотації 
на великовагову худобу. Це стиму-
лювало. Якщо говорити у цифрах, 
то у 2013-му Волинь загалом отри-
мала з держбюджету 84 мільйони 
гривень дотацій. Із них на молод-
няк — 20,4 мільйона. Це гроші, які 
здебільшого одержали селяни-од-

ноосібники. Крім того, нараховано 
5 мільйонів гривень за утримання 
великовагової худоби, стільки ж — 
на закупку племінних нетелей тощо. 
Це все були стимулювальні фактори, 
які сприяли розвитку тваринництва. 
Цього року таких державних про-
грам наразі немає. Працюють лише 
обласні. Тим господарям, які мають 
по три корови та більше, доплачує-
мо по 200 гривень за корову, для тих, 
які штучно осіменяють, компенса-
ція становить 60 гривень, плануємо 
створити 16 громадських пасовищ. 

Та чи проблема тільки у держав-
них дотаціях?

— Ніхто особливо на державу 
ніколи й не покладався, — каже гос-
подар Сергій, який тримає дві ко-
рови. — Дуже добре, що торік тим, 
хто потримав бичків, дали гроші, а 
це близько тисячі гривень. Але я й 
так уже десять років, якщо корови 
приводять бичків, не здаю зразу, а 
годую. На зиму маю до п’яти тисяч 
за одного. На селі головне лінивим 
не бути. Цієї ж весни все у ціні зрос-
ло. Тому люди і здавали телят: сіяти 

ж треба було за щось, добрива купу-
вати. Хоча ціна на них була низька 
— 17–18 гривень за кіло живої ваги. 
От якби молоко дорожче брали… А 
то ж корів почнуть вирізати. Нащо 
їх кормити, коли зиску ніякого? 

На низьку закупівельну ціну по-
силаються і крупніші господарі. Зо-
крема, голова ФГ «Перлина Турії» 
Володимир Яренчук каже, що вже 
почав здавати поголів’я свого ста-
да. А воно у нього елітне. Загалом 
фермерське господарство утримує 
1306 голів ВРХ, із яких понад 430 
корів. 

— Корів ще тримати будемо. 
Сьогодні з’явилася можливість сер-
тифікуватися під європейську лінію, 
яку ставить «Дубномолоко», — по-
яснив Володимир Арсентійович. — 
Хоча ціна у чотири гривні, яку нам 
платять, не покриває наших втрат. 
Сьогодні вона має становити 5 гри-
вень. А бички ми вирізаємо. Трима-
ти не вигідно. Аби тримати, треба, 
щоб як мінімум платили 25 гривень 
за кіло живої ваги. Сьогодні ж про-
понують 22. Це більше, як місяць 
тому, але недостатньо.

На ринках Луцька яловичина 
останнім часом подорожчала на гри-
вень 10–20. Якщо ще взимку добро-
тну шинку можна було купити за 50 
гривень, то сьогодні вона стане у 65. 

Наталка СЛЮСАР 

За підсумками шести місяців 
2014 року до загального фонду 

державного бюджету від чотирьох 
місцевих виробників пива надій-
шло 570,7 тисячі гривень акцизно-
го податку, повідомляє управління 
контролю за обігом та оподаткуван-

ням підакцизних товарів ГУ Міндо-
ходів у Волинській області. 

Головний платник акцизу на Во-
лині ТзОВ «Павлівський пивзавод» 
забезпечив 88,6% від загальної суми 
надходжень акцизного податку в об-
ласті. В грошовому еквіваленті це 
понад 505,6 тисячі гривень. 

Жоден із платників акцизного 
податку в області станом на 1 липня 
2014 року не мав заборгованості пе-
ред бюджетом із цього платежу, наго-
лошують фахівці Головного управлін-
ня Міндоходів у Волинській області. 

«Волинські пивовари і цього 
року сумлінно виконують свої по-
даткові зобов’язання, нарощуючи 
сезонні обсяги виробництва волин-
ського пива. Приємно, що у цій га-

лузі відповідально заявили про себе 
два нових підприємства — спільне 
українсько-німецьке ТзОВ «Баєр» та 
ТзОВ «Буратіно ЛДТ», які відповід-
но у травні та червні розпочали своє 
виробництво. Тому головне завдан-
ня фахівців органів Міндоходів — 
захистити легальних виробників та 
сам  ринок  підакцизної  продукції, 
стимулюючи  волинський  бізнес до 
подальшого розширення виробни-
цтва», — зазначила заступник  на-
чальника  ГУ  Міндоходів  у Волин-
ській  області  Інна Степанюк. 

Зауважимо, що станом на 
01.07.2014 року на Волині сплачують 
акцизний податок із вироблених в 
Україні підакцизних товарів чотири 
пивзаводи. 
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Фонд Вілкула  
готовий допомогти 
сім’ям загиблих 
в авіакатастрофі

«Співчуваю від усієї душі. 
Фонд «Українська пер-

спектива» надасть підтримку 
сім’ям загиблих, які приїдуть в 
Україну. Ми надамо необхідну 
юридичну допомогу, перекла-
дачів і психологів, розселимо. 
Це наше спільне горе», — напи-
сав на своїй сторінці в Facebook 
Олександр Вілкул, голова Фонду 
«Українська перспектива». 

Фонд направив до посольств 
країн, громадяни яких загинули 
в авіакатастрофі 17 липня, листи 
зі співчуттям і пропозиціями про 
допомогу. 

Нагадаємо, 17 липня 
2014 року в Донецькій області в 
авіакатастрофі пасажирського 
літака, що виконував рейс Ам-
стердам–Куала-Лумпур, загинули 
298 осіб, із них 15 членів екіпажу. 

Росія й далі стягує війська 
під Україну, порушує кордон 
Росія продовжує нарощувати військову присутність 
вздовж кордону з Україною. Про це повідомляє 
аналітичний центр РНБО. Так, до населеного пунк-
ту Суджа Курської області РФ перекинуто війська 
із Забайкальського та Далекосхідного військових 
округів РФ. Поблизу населеного пункту Шевченкове 
прикордонники виявили сліди заїзду з території Росії 
14-ти установок «Град», які обстріляли позиції сил 
АТО. Факт порушення державного кордону задоку-
ментовано. 

Дотації місцевим бюджетам 
зменшать 
Кабінет Міністрів України пропонує зменшити на 
700 млн грн дотації місцевим бюджетам і ліквідувати фонд 
регіонального розвитку, обсяг якого становить 1 млрд грн. 
Про це міністр фінансів України Олександр Шлапак заявив 
під час погоджувальної ради депутатських груп і фракцій 
у ВР. Для оптимізації видатків державного бюджету, за сло-
вами глави відомства, уряд запропонував на 0,7 млрд грн 
зменшити дотації місцевим бюджетам. Раніше, за його 
словами,  ці  дотації  планувалося надати у кінці поточного 
року. 

35,1 
стільки тисяч тонн риби й інших 
водних біоресурсів протягом 
січня–червня 2014 року вило-
вили підприємці України, що на 
40,7% більше порівняно з 2013-
м. Про це повідомляє Державна 
служба статистики. 
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Депутати Волиньради закликали Президента ввести військовий стан і зняти Литвина

На порядку денному 28-ї поза-
чергової сесії Волинської об-

ласної ради, що відбулася минулої 
п’ятниці було, по суті, одне питан-
ня: «Про Звернення Волинської об-
ласної ради до Президента України, 
Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України щодо військово-
політичної ситуації, яка склалася на 
території України». Це питання було 
ініційоване рідними волинських 
військовослужбовців, які перебу-
вають у зоні АТО. Матері багатьох 
хлопців прийшли того дня у сесійну 
залу. Депутати з деякими пропозиці-
ями прийняли це звернення одного-
лосно: за проголосували 44 обранці 
громади. Решта депутатів на сесію не 
прибула. 

Отже, у зверненні, зокрема, 
йдеться: 

«У важкий для всієї країни час 
незаконно створені, добре підготов-
лені й озброєні формування теро-
ристів, які потрапили на територію 
України з боку Російської Федерації, 
тероризують мирних громадян, у 
тому числі дітей і жінок, та здійсню-
ють акти збройної агресії у східних 
областях України. 

На боротьбу з тероризмом залу-
чено військовослужбовців сухопут-
них і авіаційних військових частин 
та окремих підрозділів Збройних 
сил України, підрозділи Національ-

ної гвардії України, Служби безпеки 
України, Державної прикордонної 
служби. І кожен із нас повинен усві-
домлювати, що якщо не буде єдиної 
та неподільної України, то не буде і 
нашого з вами майбутнього. Захист 
рідної землі — справа кожного укра-
їнця, ми повинні всі разом не допус-
тити поширення російської агресії 
на всю територію держави. 

Нерозуміння цього та спроби 
поставити власні інтереси вище від 
державних ведуть до нагнітання 
ситуації, негативно впливають на 
морально-психологічний стан осо-
бового складу Збройних сил Украї-
ни та підривають його бойовий дух. 
І, зрештою, такі дії спрацьовують 
лише на користь агресора, дають 
можливість терористам викорис-
товувати мирних громадян у своїх  
інтересах. 

Саме тому ми, депутати Волин-
ської обласної ради, зважаючи на те, 
що упущення та недоліки у справі 
організації життєдіяльності й бойо-
вої підготовки військових підрозді-
лів уже, на превеликий жаль, при-
звели до загибелі багатьох людей, 
які з честю і гідністю віддали життя, 
виконуючи свій священний військо-
вий обов’язок, в ім’я майбутнього 
нашої держави, вимагаємо: 

— негайно прийняти рішення 
про введення воєнного стану, метою 

якого є загальна військова підготов-
ка чоловіків та концентрація еконо-
міки на військові потреби; 

— провести ретельну перевірку 
дотримання структурними підроз-
ділами державної системи управ-
ління мобілізаційною підготовкою 
принципів мобілізації та надати пу-
блічний звіт військового команду-
вання України щодо кроків, які здій-
снюються для мобілізації, навчання, 
забезпечення зброєю та необхідним 
обладнанням Збройних сил Украї-
ни, підрозділів Національної гвардії 
України, Служби безпеки України, 
Державної прикордонної служби та 
добровольчих загонів; 

— вирішити питання про рота-
цію підрозділів, які забезпечують 
виконання завдань оборони та вій-
ськову присутність у проблемних 
регіонах країни, з метою відновлен-
ня фізичного і психологічного стану 
військовослужбовців та прийняти 
рішення щодо проведення на тери-
торії України додаткової мобілізації 
у кількості, що забезпечить якісне 
виконання завдань у зоні проведен-
ня АТО, а також повернути укра-
їнських миротворців, які задіяні у 
миротворчих місіях ООН і мають 
повноцінну бойову підготовку, для 
активної участі в зоні проведення 
АТО; 

— заборонити надання притул-

ку боєздатним біженцям-чолові-
кам зі Східної України, моральним 
обов’язком, честю, совістю та гідніс-
тю яких є захищати власний дім та 
власну країну; 

— Генеральній Прокуратурі 
України та її обласним структурним 
підрозділам вжити заходів щодо 
притягнення до відповідальності 
громадян України, які безпідставно 
ухиляються та саботують виконання 
мобілізаційних заходів; 

— невідкладно вжити заходів 
щодо повноцінного матеріально-
технічного забезпечення військо-
вослужбовців, які перебувають у 
зоні проведення АТО, а саме: забез-
печити їх бронежилетами та куле-
захисними шоломами, покращити 
матеріальне утримання, медичне об-
слуговування, харчування тощо. Ми 
заявляємо про свою категоричну не-
згоду з тим, щоб із Волинської облас-
ті відправляли на Схід України мобі-
лізованих військовослужбовців для 
проведення бойових завдань АТО та 
інших військових спецоперацій без 
відповідного спорядження, а також 
без належної фахової військової та 
психологічної підготовки; 

— забезпечити виплату 100% 
грошової премії військовослужбов-
цям за участь у заходах у зоні про-
ведення АТО і розглянути питання 
щодо визначення розміру та поряд-

ку виплати з державного бюджету 
України матеріальної компенсації 
рідним військовослужбовців, які за 
власні кошти придбали засоби за-
хисту, речове майно та військове 
спорядження; 

— негайно звільнити М. М. Лит-
вина з посади голови Державної 
прикордонної служби України та 
провести розслідування стосовно 
нього та відповідальних осіб, ви-
нних у ситуації, яка склалася на дер-
жавному кордоні України, що при-
звело до загострення військового 
конфлікту в Донецькій та Луган-
ській областях; 

— притягнути до відповідаль-
ності  всіх  осіб,  причетних  до 
розвалу української армії та вій-
ськово-промислового комплексу і 
розкрадання матеріально-технічної 
бази Збройних сил України, коруп-
ції, зловживань, які призвели до 
втрати боєздатності й погіршення 
соціальних умов військовослужбов-
ців; 

— у разі бездіяльності та неефек-
тивного керівництва Збройних сил 
України, Міністерства внутрішніх  
справ України вимагаємо відставки  
міністра оборони України, началь-
ника Генерального штабу Збройних 
сил України та в. о. міністра вну-
трішніх справ України. 

Пивовари Волині перерахували в бюджет понад 570 тисяч гривень 

Через низьку закупівельну ціну молока та 
м’яса селяни починають вирізати худобу

Регіон

У західних областях 24  лип-
ня змінна хмарність, можливий 
дощ. Уночі +16...+17 °C, вдень 
+22...+24 °C. 25  липня хмар-
но з проясненнями, дощ. Уночі 
+18...+19 °C, вдень +23…+27 °C. 
26 липня переважно хмарно, 
сухо. Вночі +19...+21 °C, вдень 
+24...+28 °C. 

У північних регіонах 24 лип-
ня хмарно з проясненнями, без 
опадів. Уночі +18...+21 °C, вдень 
+21...+27 °C. 25 липня сонячно, 
сухо. Вночі +16...+21 °C, вдень 
+22...+28 °C. 26 липня змін-
на хмарність, без дощу. Вночі 
+17...+23 °C, вдень +23...+28 °C. 

У Києві 24 липня змінна хмар-
ність, сухо. Вночі температура 
становитиме +18…+21 °C, вдень 
+22...+25 °C. 25 липня ясно, опади 

не очікуються. Вночі +17...+21 °C, 
вдень +22...+28 °C. 26 липня пере-
важно ясно, сухо. Вночі термоме-
три показуватимуть +16…+22 °C, 
вдень +24...+29 °C. 

У східних регіонах 24 липня 
змінна хмарність, без опадів. Уно-
чі +21...+24 °C, вдень +24...+29 °C. 
25 липня хмарно з прояснення-
ми, без дощу. Вночі +20...+24 °C, 
вдень +25...+29 °C. 26 липня со-
нячно, сухо. Вночі +19...+24 °C, 
вдень +26...+30 °C. 

У південних областях 
24  липня переважно ясно, без 
опадів. Уночі +21...+27 °C, вдень 
+27...+35 °C. 25 липня сонячно, 
сухо. Вночі +22...+26 °C, вдень 
+28...+35 °C. 26 липня ясно, 
без дощу. Нічна температура 
+23...+28 °C, денна +29...+36 °C. 

 ПОГОДА


