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Волинські чиновники повідо-
мили, що готові «викинути» на 

продаж 1,3 тонни борошна вищого 
ґатунку з регіонального запасу. 

— Ми можемо реалізувати 
його для хлібопеків, бюджетних 
установ, лікарень, таборів, санато-
ріїв за ціною 2 гривні 60 копійок, 
тоді як ціна кілограма на ринку — 
3,3 гривні та вище, — зауважив го-
лова ОДА Борис Клімчук.

Крім того, кілька десятків кі-

лограмів борошна за здешевленою 
ціною зможуть придбати й луча-
ни. Цієї суботи поблизу торгового 
центру «Глобус» відбудеться чер-
говий ярмарок сільськогосподар-
ської продукції.

— Є люди, які дуже цінують 
навіть п’ять-шість гривень, зеко-
номлених на продуктах харчуван-
ня. Ми дамо їм змогу економити, 
— резюмував пан Клімчук.

Ірина КОСТЮК

У Рокинях навчатимуть доросле населення 
для агропромислового комплексу

Головний бухгалтер одного з 
цукрових заводів Волині не ві-

добразила 50 мільйонів доходу у 
декларації підприємства і таким 
чином свідомо ухилилася від спла-
ти 12,5 млн. гривень податку на 
прибуток, інформує УПМ ДПА у 
Волинській області. Як свідчать 
матеріали справи, цукроварня 
придбала у свого комерційного 
партнера, нафтогазової компанії 
з сусідньої області, цукор-пісок 
вартістю понад 50 млн. гривень. 
Розрахувалася з постачальником 
векселем на повну ціну придбано-

го товару. Ці операції належним 
чином відображені в податковому 
та бухгалтерському обліках заводу 
в І кварталі 2008 року. 

Проте за півроку господар-
ський суд скасував державну ре-
єстрацію комерційного партнера 
цукрового заводу — він виявився 
банкрутом. За таких умов креди-
торська заборгованість заводу за 
куплений цукор, згідно з Законом 
України «Про оподаткування при-
бутку підприємств», вважається 
безповоротною фінансовою допо-
могою.
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ПІДГОТОВКА 

До Євро-2012 
на митниці буде 
спрощений контроль 

Митники готуються впровади-
ти спрощений контроль про-

пуску під час Євро-2012. Про це на 
прес-конференції 17 червня повідо-
мив начальник Ягодинської митниці 
Геннадій Федик.

Він розповів, що під час чемпіо-
нату на кордоні України та Польщі 
вболівальникам треба буде зробити 
лише одну зупинку: вони одночасно 
зможуть пройти і митний, і прикор-
донний контроль як з польського, 
так і з українського боку. 

Геннадій Федик також зазначив, 
що вже до кінця року, за умови на-
явності коштів, завершиться розбу-
дова другої черги пункту пропуску 
«Ягодин-Дорогуськ».

«Загальна вартість будівництва 
другої черги становить 79 мільйонів 
гривень. Із них 31 мільйон ми вже 
освоїли, залишилося виділити 48 
мільйонів», — додав начальник Яго-
динської митниці.

Наталка СЛЮСАР

Платні автобани в Україні 
коштуватимуть 30 копійок 
за кілометр 
Заступник голови «Укравтодору» Євген Прусенко за-
явив, що Державна служба автодоріг цьогоріч планує 
виставити на концесію як мінімум дві-три дороги. 
Проїзд по цих автобанах коштуватиме 30 копійок за 
кілометр. Триває підготовка до проведення тендерів 
по трьох ділянках: Харків — Щербаківка, Ульянівка — 
Миколаїв — Херсон — Красноперекопськ — Сімфе-
рополь і Новомосковськ — Сімферополь.

П’ять райлікарень Волині 
отримали «швидкі допомоги» 
П’ять автомобілів «швидкої допомоги» отримали 
лікарні Любомльського, Турійського, Іваничівсько-
го, Локачинського та Шацького районів. Транспорт 
закуплено за кошти обласного бюджету. На ці цілі 
було виділено 650 тисяч гривень. Голова облдержад-
міністрації Борис Клімчук і голова облради Володи-
мир Войтович особисто вручили головним лікарям 
районних медичних закладів пакет документів і ключі 
від нових машин.

3,5
на стільки мільярдів доларів було 
підписано двосторонніх контрактів 
між Україною та Китаєм. Про це 
заявив Президент Віктор Янукович 
за результатами візиту глави КНР в 
Україну.

МАХІНАЦІЇ 

Цукровий завод на Волині не 
сплатив 12,5 мільйона податків

СПОЖИВЧИЙ  РИНОК 

Із регіонального запасу області 
продадуть більше тонни борошна 

У Рожищенському районному 
центрі зайнятості пройшла Регіо-
нальна міжгалузева рада з питань 
професійно-технічної освіти, де 
представники влади, освіти, служби 
зайнятості, бізнесу обговорювали 
стан і перспективи підготовки, 
перепідготовки, підвищення 
кваліфікації робітничих кадрів для 
агропромислового комплексу. Для 
Волині це питання є особливо ак-
туальним, адже основна зайнятість 
нашого населення — це сільське 
господарство. 

Заступник начальника головно-
го управління агропромислового 
розвитку Ксенофонт Мартинюк 
наголосив, що найближчим часом 
перспективи у нарощуванні кадрів у 
сільському господарстві немає. Про 
це свідчить заявка з районів про по-
требу в кадрах на 2011-2012 роки. 
Одначе, за його словами, у зв’язку з 
тим, що відбувається модернізація 
галузей сільського господарства, 
запровадження нових технологій, 
постає проблема якісних кадрів. А 
їх, на жаль, сьогодні наші заклади 
профтехосвіти не можуть підготу-
вати, позаяк іти в ногу з науково-
технічним прогресом важко, та й 
їхня матеріально-технічна база за-
старіла. Тому, на думку посадовця, 
завдання навчальних закладів — 
дати базову освіту, а стажування та 
перепідготовку можна пройти без-
посередньо на виробництві, у госпо-
дарствах. 

Голова асоціації фермерів, при-
ватних землевласників і землеко-
ристувачів Рожищенського району 
Руслан Хомич запевнив, що трудові 
ресурси у сільському господарстві 
конче мусять розвиватись, адже не 
тільки техніка постійно вдосконалю-
ється, а й технології вирощування, 
зберігання продукції. За його слова-
ми, сьогодні селяни мають мало до-
свіду, тому їх треба навчати. 

Саме цим в останні роки актив-
но займається служба зайнятості. 
Директор обласного центру зайня-
тості Раїса Кучмук розповіла про 
напрямки профтехосвіти, які служ-
ба апробувала останні п’ять років і 
які дали результати.

— Великий резонанс отримала 
«Зимова агрошкола», — каже Раїса 
Євгенівна. — Семінар, розрахова-
ний на дві години, часто тривав три-
чотири. Люди самі називали теми, 
що їх цікавили. І якщо починали з 
восьми напрямків, то минулого се-
зону слухачі назвали 19 тем, із яких 
хотіли б мати глибші знання. Проте 
ми не конкуренти у наданні освітніх 
послуг із навчальними закладами. 
Адже слухачами в агрошколі є до-
рослі люди. Ми просто підтримуємо 
гасло, що вчитися треба протягом 
життя. А тому «Зимову агрошколу» 
вважаю хорошим освітянським про-
ектом.

До речі, відвідувати агрошколи 
мали змогу всі охочі, незалежно від 
того, чи зареєстровані вони у службі 
зайнятості як безробітні. 

Ще одним вдалим проектом 
служби зайнятості є Центри кар’єри 
при університетах. Два із них аграр-

ного спрямування — у Горохові та 
Рожищі.

— Ми вже за перший рік поба-
чили, що така координація зусиль 
тільки на користь, — пояснює Раїса 
Євгенівна. — У цей Центр кар’єри 
роботодавець іде зі своїми вимогами 
та знайомиться з майбутнім праців-
ником.

Також у січні цього року з ініці-
ативи служби зайнятості було ство-
рено Центр студентського зообізне-
су на базі Рожищенського коледжу 
ветеринарної медицини та біотех-
нологій. Кожної середи працівники 
Рожищенського центру зайнятості 
проводять заняття зі студентами, 
дорослими слухачами, де вчать 
складати бізнес-плани, проводять 
тематичні конференції й екскурсії 
на виробництва, знайомлять із пра-
цедавцями. 

Та найважче у роботі служби 
зайнятості, за словами директора 
центру, змінити свідомість людини, 
переконати її у тому, що треба по-

чинати працювати. У людей існу-
ють бар’єри: «а може, не вийде», «є 
контролюючі органи, які, певно, за-
боронять».

— Тому ми маємо дати людям 
усі необхідні знання законів, правил 
ведення бізнесу — лише тоді вони 
перестануть боятися брати гроші на 
відкриття справи, — підсумовує Ра-
їса Кучмук.

Вона подякувала колегам за те, 
що п’ять років тому почали видава-
ти книжку, що називалася «Каталог 
підприємливих ідей безробітних». 
Це своєрідний доказ тим, хто думає, 
що гроші з фонду йдуть на вітер. 
Насправді ж вони є мізерною допо-
могою тим, хто відважився та запо-
чаткував власну справу. 

На думку директора обласного 
центру зайнятості, нині більшу ува-
гу треба приділяти тим людям, які 
працюють в особистих селянських 
господарствах. На Волині їх зареє-
стровано більше 160 тисяч. 

— Коли дивитись у перспективу 

та читати про землю як товар, про її 
продаж загалом у світі, — розповідає 
Раїса Євгенівна, — то не важко здо-
гадатися, що Україна продублює той 
варіант, коли власник землі не зможе 
вести господарську діяльність через 
те, що не має аграрної освіти. Ми 
не можемо повністю розраховувати 
на крупнотоварне виробництво в 
аграрному секторі. В області лише 
77 тисяч га належать крупнотовар-
ним господарствам, а 193 тисячі 
га — особистим селянським. І їхніх 
власників треба навчати. Щорічно 
освітні послуги надаємо шести-семи 
тисячам безробітних і переважно це 
сільське населення. 

Враховуючи всі перераховані 
моменти, центр зайнятості, зокрема 
і його директор, зініціював створен-
ня в області центру професійно-
технічної освіти служби зайнятості 
на базі Волинського обласного уч-
бового центру агропромислового 
комплексу. Вже є відповідні пого-
дження міністрів аграрної політики, 
соціальної політики, Міністерства 
освіти. 

— Це буде гнучка, дуже опера-
тивна база для навчання дорослого 
населення, яка після фундаменталь-
них послуг профтехосвіти за потре-
би зможе швидко переорієнтувати 
чи поповнити спектр освітніх по-
слуг, — пояснила Раїса Кучмук. — 
Навчальна база в смт. Рокині Луць-
кого району цілком підходить для 
такого закладу. Тут будуть навчати 
лісівників, птахівників, рибоводів — 
саме тих, хто необхідний Волині та 
Західному регіону. Загалом вибере-
мо вісім-десять напрямків.

Раїса Євгенівна закликала всіх 
консолідувати зусилля, щоб вдало 
використати той ресурс, який надає 
Фонд загальнообов’язкового стра-
хування на випадок безробіття, та 
відкрити на Волині такий навчаль-
ний центр. 

Людмила ШИШКО

Учасники міжгалузевої ради з питань професійно-технічної освіти 

— Це буде гнучка, дуже 
оперативна база для 
навчання дорослого на-
селення, яка після фунда-
ментальних послуг профте-
хосвіти за потреби зможе 
швидко переорієнтувати 
чи поповнити спектр освіт-
ніх послуг..

УКРАЇНЦІ ЗАПАСАЮТЬСЯ ВАЛЮТОЮ 

ОГОЛОШЕННЯ 

Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу майна:  
лот І – житловий будинок, заг.пл 45,0 кв м. та сарай.
Житловий будинок (А-1) – рік побудови – 1960, кількість поверхів – 1, заг.пл. – 45,0 кв.м., 

житлова пл.12,5 кв.м. (коридор – 16,7 кв.м, кухня – 9,5 кв.м, кімната – 12,5 кв.м, кладова – 
6,3 кв.м).

Конструктивні елементи: фундамент – дерево, стіни – пластини дерев’яні, дерево, по-
крівля – сталь покрівельна, перекриття – дерево, підлога – дощата. Фізичний знос – 55%.  
Сарай (Б-1). Місцерозташування – вул.Жовтнева, 38, с.Нуйно, Камінь-Каширського району, 
Волинської області. Стартова ціна –   11476,00  грн. без врахуванням ПДВ. 

лот ІІ – Квартира, загальною площею 31,9 кв. м. Рік побудови – 1950, кількість поверхів 
в будівлі – 1, група капітальності –V, заг.пл. – 31,9 кв.м., об’єм – 103 куб.м. Конструктивні 
елементи: фундамент – цегла, стіни та перегородки  – дерев’яні щити, підлога – дерев’яна, 
перекриття –  дерево, покрівля – шиферна, отвори : вікна – створчасті, двері -  1 пільні, 
оздоблювальні роботи –  звичайне, інженерне обладнання – електропостачання, пічне опа-
лення. Фізичний знос – 55%. Місцерозташування – вул. Незалежності, буд. № 29/1, смт. Луків, 
Турійського району, Волинської обл. Стартова ціна – 13291,00 грн. з врахуванням ПДВ.

лот ІІІ – Квартира, загальною площею 50,2 кв. м. Рік побудови – 1975, кількість поверхів 
в будівлі – 2, група капітальності –V, заг.пл. – 50,2 кв.м., об’єм – 165 куб.м. Конструктивні 
елементи: фундамент – цегла, стіни та перегородки  – дерев’яні щити, підлога – дерев’яні 
щити, перекриття –  дерево, покрівля – шиферна, отвори : вікна – створчасті, двері -  1 
пільні, оздоблювальні роботи –  звичайне, інженерне обладнання – електропостачання, 
пічне опалення, водопровід, каналізація.  Фізичний знос – 42%. Місцерозташування – вул. 
Незалежності, буд. № 14 а/1, Турійського району, Волинської обл.

Стартова ціна – 22154,00 грн. з врахуванням ПДВ.
Гарантійний внесок 10% від стартової ціни і реєстраційний внесок 17 грн. вноситься на: 

р/р 26003203233 в ВОД ВАТ „Райффайзен Банк Аваль”, МФО 380805, код 21733635. Отриму-
вач: ДАК “НМАЦ“ – філія “Волинський аукціонний центр”. 

Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації інформації за адресою: м.Луцьк, вул.
Мельнична 13.

Кінцевий термін прийняття заяв та плата грошових внесків – три дні до початку аукці-
ону. Заяви приймаються за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична.13, тел. для довідок: (0332) 
244-188, 242-065. 

Ознайомитися з об’єктами можна в робочі дні за місцем їх розташування.


