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На рахунок обласного казна-
чейства надійшов черговий 

транш у сумі 35 мільйонів гривень 
для добудови шахти №10 «Новово-
линська». Нагадаємо, що на ці цілі 
Волинь уже отримала 8,5 мільйона 
гривень.

На оперативній нараді голова 
облдержадміністрації Борис Клім-
чук наголосив, що насамперед ви-
платять до копійки заборгованість 
із заробітної плати та видадуть 
аванс за травень. Також зазначив, 
що в «ничечку» покладуть п’ять 
мільйонів, із яких згодом випла-
тять зарплату за травень і червне-
вий аванс.

Перший заступник голови 
облдержадміністрації Олександр 
Башкаленко сказав, що цих коштів 
вистачить не лише на оплату праці 

гірникам, а й на погашення боргів 
за виконані роботи. Він повідомив, 
що загалом у 2011 році на це ву-
гільне підприємство у державному 
бюджеті передбачено 150 мільйо-
нів гривень.

Дуже важливим в області, та й, 
мабуть, у всій Україні, є питання 
збереження овочевої та плодоово-
чевої продукції. Нині на Волині від-
сутні потужні сучасні овочесхови-
ща. Є торговельні мережі, які ладні 
купувати продукцію цілорічно, про-
те їхня основна вимога — належна 
якість у будь-яку пору року. Наразі 
Волинь робить лише перші кроки в 
цьому напрямку.

Нещодавно прокотилась інфор-
мація, що в області мають з’явитися 
три нових овочесховища. Щоб де-
тальніше дізнатися про це, «Відо-
мості» звернулися в головне управ-
ління агропромислового розвитку 
облдержадміністрації.

— В області діє регіональна про-
грама підтримки малого підприєм-
ництва. Цього року передбачається 
відшкодування з обласного бюдже-
ту суб’єктам малого та середнього 
бізнесу відсоткових ставок за корис-
тування кредитами на виконання 
інвестиційних проектів, — розпо-
відає заступник начальника управ-
ління Людмила Петриканин. — Є 
низка суб’єктів підприємницької 
діяльності, які написали свої інвес-
тиційні проекти саме в напрямку 
будівництва овочесховищ. Днями 
відбудеться конкурс, переможцям 
якого відсотки по кредитах сплачу-
ватиме держава. Загалом цьогоріч 
на цю програму виділено 600 тисяч 
гривень.

Людмила Федорівна розповіла, 
що у трьох підприємств інвести-
ційні проекти будівництва овочес-
ховищ на стадії завершення і вони 
готові найближчим часом розпоча-
ти роботу. Зокрема, цікавим є про-
ект будівництва картоплесховища в 
селі Сілець Турійського району фер-
мерським господарством «Перлина 
Турії». Як розповіли в господарстві, 
вони планують спорудити сховище 
місткістю до трьох тисяч тонн для 
зберігання насіннєвої та продоволь-

чої картоплі. Реалізація інвестицій-
ного бізнес-плану проводитиметься 
в три етапи — з 2011 до 2013 року.

Наступний проект запропону-
вало фермерське господарство «Зо-
лота нива» з Ківерцівського району. 
За словами Людмили Петрикан, тут 
передбачають реконструкцію пло-
доовочесховища та завершення бу-
дівництва цеху з сушіння овочів і 
фруктів. Кошторисна вартість робіт 
— близько мільйона гривень.

— За три роки плануємо добу-
дувати цей об’єкт, він вміщуватиме 
до трьох тисяч тонн овочів. Збері-
гатимемо моркву, буряк, цибулю, 
капусту, різну зелень, — розповідає 
директор «Золотої ниви» Анатолій 
Сокол.

Сховище наповнюватимуть са-
мостійно вирощеними овочами. Та-
кож планують добудувати й цех із 
переробки своєї сировини, аби ство-
рити такий собі замкнений цикл. 
Оскільки «Золота нива» не перший 
день на ринку, то вже напрацьовані 
певні шляхи збуту продукції, прак-
тикується співпраця з великими 
торговельними мережами.

— Нове овочесховище дозволить 
нам значно підвищити якість збері-
гання продукції. Бо коли зберігати 
її без спеціальних умов, то зазвичай 
до 50% овочів псується, — зазна-
чає Анатолій Сокол. — Опріч того, 
вдасться продовжити термін збері-
гання як мінімум на півроку. 

Невдовзі розпочне будувати ово-
чесховище й товариство «Родючість-
Агро», що в смт. Торчин Луцького 
району. 

Як розповів менеджер проектів 
товариства Ігор Купчак, планують 
збудувати картоплесховище місткіс-
тю 3,2 тисячі тонн. Першу чергу бу-
дівництва завершать цьогоріч, на це 
збираються витратити близько п’яти 
мільйонів гривень. Сховище вміща-
тиме 1200 тонн продукції. Другу час-
тину спорудять наступного року.

— Будівництво модерного ово-

чесховища відбуватиметься в межах 
проекту «Картопля Волині». Наша 
мета полягає в тому, аби споживач 
міг придбати високоякісну, відкалі-
бровану картоплю, — повідав Ігор 
Купчак. — Одразу після збирання 
бульбу утримуватимемо в спеці-
альному температурному режимі 
близько одного місяця — це так зва-
ний санітарний період, потрібний, 
аби підлікувати плоди. Далі замо-
рожуватимемо її, і з дотриманням 
необхідного рівня температури та 
вологи зберігатимемо. Увесь процес 
буде автоматичним, тому обслугову-
ватиме картоплесховище лише одна 
людина. Хочемо вивести ринок цих 
овочів на новий цивілізований рі-
вень. Картоплю, звичайно, калібру-
ватимемо, тож бульба певної фракції 
буде одна в одну. Невелику за розмі-
рами картоплю продаватимемо для 
населення як насіннєву.

У подальшому в «Родючість-
Агро» планують сортувати бульбу, 
розмежовуючи її на картоплю для 
варіння, смаження та салатну. Ви-
являється, є й такий поділ, і ґрун-
тується він на кількості крохмалю в 
коренеплодах.

Аби наповнити сховище, вико-
ристовуватимуть не лише свою си-
ровину: частину картоплі закупля-
тимуть у потужних господарств із 
сусідніх областей. Волинської ж кар-
топлі не купуватимуть, бо, як каже 
пан Купчак, в області практично не-
можливо знайти великої кількості 
бульби одного сорту. Різносортову 
ж бульбу тримати разом не можна, 
бо кожен вид потребує різних умов 
зберігання.

— Ринок збуту буде орієнтова-
ний передусім на Волинь. Уже зараз 
ведемо переговори з місцевими тор-
говельними мережами, — коментує 
менеджер проектів. — Звісно, якщо 
з інших областей приїздитимуть із 
пропозицією самим вивезти товар і 
одразу платитимуть за нього, ми не 
відмовлятимемо. Також орієнтуємо-
ся й на потужні торговельні мережі з 
інших регіонів.

Будівництво сучасних овочесхо-
вищ, безперечно, потрібне. В такому 
разі значно легше житиметься гос-
подарствам, які вирощують великі 
об’єми овочів. Одначе, за словами 
Людмили Петриканин, проблеми 
одноосібників ці сховища не вирі-
шать.

— Левову частку картоплі на 
Волині вирощують одноосібники, 
— зазначає заступник начальника 
управління агропромислового роз-
витку. — Та у них бульба різних сор-
тів і якості, тому власники овочесхо-
вищ її купувати не будуть. Названі 
проекти — це перші кроки. Є надія, 
що далі сховища будуватимуть-
ся активніше. Можливо, фермери 
об’єднуватимуться в кооперативи, 
аби полегшити вирішення питання 
збуту продукції.

Ольга УРИНА
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Події

СВЯТКУВАННЯ 

Якщо до когось і можна віднести 
вислів «Як працює, так і відпо-

чиває», то це точно до боратин-
ських жителів. Усе в них чудово. 
І люди роботящі. І село красиве. 
Позаздрити може кожен. І дороги, 
і лікарня, і спортивний комплекс, 
і дитячий садочок. А приміщен-
ня сільради — дай Боже кожному 

таке. А все почалося з керівництва. 
Пощастило місцевим людям, коли 
свого часу віддали виборчі голоси 
за голову сільради Сергія Яручика. 
А ще більше — коли Степан Мо-
сквич, керівник потужного місце-
вого господарства, та Сергій Яру-
чик, замість того, аби з’ясовувати, 
хто важливіший для громади, 
активно взялися за розвиток сіль-
ської місцини. І вже через деякий 
час побачили не просто населений 
пункт, а справді європейське по-
селення з усією необхідною сучас-
ною інфраструктурою. 

Тому, звичайно, на святкуван-
ня 500-річчя зібралося майже все 
село. Було видно, що боратинці 
гордяться нинішнім становищем. 
Про це свідчили і гарний настрій 
селян, і емоції, які вони навіть не 
намагалися приховати. Позитиву 
додавали й учасники художньої 
самодіяльності, які талановито 
віддавалися пісні та танцю. 

ДИТЯЧИЙ ВІДПОЧИНОК 

На оздоровлення волинських дітей витратять 
26 мільйонів гривень

Найперше оздоровлять сиріт, ді-
тей із малозабезпечених родин 

і діток-інвалідів. 
Цьогоріч на Волині діятиме 13 

позаміських закладів відпочинку — 
«Барвінок» і «Прикордонник» в Іва-
ничівському районі; «Веселка» (село 
Терешківці Горохівського району); 
«Орлятко», «Сонячний», «Юний ту-
рист» і «Ровесник», що у Луцькому 
районі; табори «Супутник», «Чай-
ка», «Ліцеїст» і «Світязь» у Шацько-
му районі. У Ківерцівському районі 
діток прийматиме табір імені Олега 
Кошового, а на Ковельщині — «Обе-
ріг», що в селі Уховецьк.

Як повідомив заступник началь-
ника управління у справах сім’ї та 
молоді Ігор Дмитришин, вартість 

путівки в стаціонарні заклади ста-
новить у середньому сто гривень за 
ліжко-день.

Планується оздоровити 100% 
дітей-сиріт, 70% дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та 50% ді-
тлахів шкільного віку. 

Щодо діток-інвалідів, то їх за-
плановано оздоровити не менше, 
ніж торік, а це орієнтовно дві тисячі 
осіб.

— Для оздоровлення маленьких 
волинян передбачені відповідні ко-
шти, — каже пан Дмитришин. — Зо-
крема, з міських і районних бюдже-
тів заплановано використати понад 
сім мільйонів гривень, що на 690 
тисяч більше, ніж у попередньому 
році, з обласного бюджету — май-

же 15 мільйонів гривень. Крім того, 
передбачається залучити спонсор-
ські кошти та понад два мільйони 
гривень із Фонду соціального стра-
хування. Загалом набігає сума в 26 
мільйонів.

Відпочиватимуть волинські ді-
тлахи і в кримських таборах. Так, 
цьогоріч у дитячому центрі «Моло-
да гвардія» вже побували 60 діток, а 
136 відпочили в «Артеку». В червні 
туди на Всеукраїнський фестиваль 
дитячої творчості збираються від-
правити ще сотню волинян, зокре-
ма, сиріт із Володимир-Волинської 
школи-інтернату та дітей-інвалідів. 
Крім того, 58 дітей відпочиватиме за 
кордоном, зокрема у Німеччині.

Ірина КОСТЮК

СПІЙМАЛИ 

Ковельський браконьєр намагався 
втекти від інспекторів рибохорони

На Ковельщині під час рейду 
інспекторами Волиньдержри-

боохорони у селі Підріжжя на річ-
ці Стохід був затриманий місцевий 
житель Тарасюк Р.С., який ловив 
рибу за допомогою «саней» – забо-
роненого знаряддя лову кустарно-
го виробництва, виготовленого із 
сіткоснастевих матеріалів.

Затриманий намагався втекти в 

прилеглий до річки лісовий масив, 
не виконував законні вимоги дер-
жавних інспекторів рибоохорони. 
В зв’язку з цим було складено два 
адміністративних протоколи: по 
ст. 188-5 КУпАП (невиконання за-
конних розпоряджень посадових 
осіб природоохоронних органів) 
та по ст. 85 ч.4 КУпАП (грубе по-
рушення правил рибальства).

На даний момент за порушен-
ня ст. 188-5 КУпАП Волиньдерж-
рибоохороною накладено та стяг-
нуто штраф в розмірі 153 грн., а 
адміністративні матеріали по ст. 
85 ч. 4 КУпАП передано до Ковель-
ського  міськрайсуду.

До слова, за грубе порушення 
правил рибальства передбачена 
адміністративна відповідальність 
та штраф в розмірі від 340 до 680 
грн., з конфіскацією знарядь і засо-
бів вчинення правопорушення та 
незаконно добутих водних живих 
ресурсів.

ФІНАНСУВАННЯ 

Волинь отримала 35 мільйонів 
на шахту №10 «Нововолинська» 

1,14
приблизно на стільки млрд. грн. 
(на 1% — до 109 млрд. 303,112 
млн. грн.) Кабмін зменшив про-
гнозну вартість підготовки та 
проведення в Україні фінальної 
частини чемпіонату Європи 2012 
року з футболу.

В Острозькій академії 
відмінникам видадуть 
ноутбуки 
У Національному університеті «Острозька академія» 
відмінникам даватимуть ноутбуки. З наступного 
навчального року студенти-першокурсники, які 
складуть сесію на «відмінно», отримають ноутбук у 
безкоштовне користування. Як вважає адміністрація 
вишу, така винагорода за високі досягнення у навчан-
ні стане чудовою мотивацією для подальших успіхів 
старанних студентів Острозької академії. 

На червень є 56 тисяч квитків 
у кримському напрямку
Квитки на поїзди у кримському напрямку на початок 
літнього сезону вже в продажу. Про це повідомляє прес-
служба Міністерства інфраструктури. На червень 2011 року 
на поїзди у кримському напрямку формування Донецької 
залізниці пропонується 56148 квитків. Придбання проїзних 
документів здійснюється за 45 діб до відправлення поїзда. 
Крім того, у Мінінфраструктури нагадують пасажирам, що 
забронювати та придбати квиток можна через Інтернет. Для 
цього потрібно зайти на сайт Донецької залізниці у розділ 
«Замовлення квитків у системі «е-Квиток». 

Боратин відзначив своє 500-річчя

Невдовзі на Волині почнуть будувати 
сучасні овочесховища


