У центрі Луцька біля собору
буде завод
Як повідомляє офіційний сайт Волинської єпархії Української православної церкви Київського патріархату, в
Луцьку незабаром працюватиме єпархіальний свічний завод. Він діятиме в колишніх підземних келіях на території
кафедрального собору Святої Трійці в Луцьку. Невдовзі
завершаться пускові роботи, тож Волинська та інші єпархії постачатимуться різними видами свічок саме звідси.
Незабаром налагодять і централізоване надходження
високоякісного вина для причастя.

10,7

стільки мільярдів гривень
склала у жовтні заборгованість
населення з оплати житловокомунальних послуг. Про це
свідчать дані Держкомстату.

«Дитяче Євробачення» може
обійтись Україні у 25 млн.
Перший національний канал почав переговори з
EBU щодо проведення пісенного конкурсу «Дитяче
Євробачення» у 2013 році в Україні. Про це повідомив генеральний директор Національної телекомпанії України Єгор Бенкендорф. Витрати на дитячий
конкурс у 2013 році пан Бенкендорф оцінює у 25
мільйонів гривень. Для порівняння, у 2009 році на
проведення співочого змагання, яке відбулося в
Україні, було витрачено 37 мільйонів.
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Із селянами Турійщини не розраховуються
за здані в оренду паї
До редакції «Відомостей» зателефонувала наша постійна читачка,
мешканка села Бобли Турійського
району, пані С., яка розповіла, що
фермерське господарство «Волиньагрохолдинг» узяло їхні паї в
оренду, але за землю розраховуватися не поспішає. Окрім заборгованості за паї, господарство не
віддало обіцяних селянам грошей
за колгоспне майно. Жінка каже,
що кілька десятків сімей, зокрема її
родина, вважають себе ошуканими,
бо вже протягом року просять у
керівництва «Волиньагрохолдингу» надати їм другий примірник
договору оренди паю і, зрозуміло,
розрахуватися з боргами. У керівництва господарства — інша точка
зору. Правди шукали «Відомості».
Пані С. розповіла «Відомостям»,
що минулого року фермерське господарство
«Волиньагрохолдинг»
зголосилося викупити у селян майно колишнього колгоспу імені Панасюка, сплативши кожному власнику
майнового сертифіката 40% від оцінної вартості. Люди погодилися, бо
кілька тисяч до сімейного бюджету
ніколи зайвими не будуть. Обіцяли
віддати гроші ще до минулого Різдва, селяни зраділи швидкому розрахунку та навіть закрили очі на те, що
майно оцінювалося ще у 2000 році.
— Взяли людей за слабке місце: хто ж не хоче п’ять-шість тисяч
отримати? Потім почали щось мутити, заявили, що майно без паїв нічого не варте, і вмовили нас земельну
частку здати в оренду, — каже мешканка Боблів С.
Мова про розрахунок грішми, за
словами жінки, не велася, та в принципі селяни були не проти отримувати зерно за паї. Але й тут, каже
наша читачка, господарство примудрилося обвести людей навколо
пальця. Орендна плата за один рік
користування паєм становить 1111
гривень. На цю суму їм видають 350

кілограмів зерна, стверджує жінка,
тоді як голова ФГ «Волиньагрохолдинг» Руслана Корнійчук заявляє
про 383 кілограми. За підрахунками
селян виходить, що один кілограм
вартує близько трьох гривень, тоді
як на ринку кіло збіжжя продають
по 1,4-1,8 гривні. Люди обурюються.
Пані Корнійчук одразу роз’яснює:
згідно з податковим законодавством, із 1111 гривень господарство
зобов’язане сплатити 15% податку на
прибуток, а отже, й сума, на яку видається зерно, стає меншою.
Дійшло до того, що борги «Волиньагрохолдингу» стали проблемою
не лише селян, а й сільської ради, до
якої перестали надходити податки
від господарства.
За словами Боблівського сільського голови Сергія Киселя,
ФГ «Волиньагрохолдинг» орендує
паї загальною площею 895 гектарів.
Нині господарство боргує 12 тисяч
гривень орендної плати за землі запасу та резерву та 41,6 тисячі гривень податків.
Пан Кисель каже, хоча договори
були підписані між господарством і
селянами на 310 паїв, реально отримати орендну плату, тобто зерно,
може лише половина власників державних актів на землю.
— «Волиньагрохолдинг» аргументує це тим, що користування
всіма паями не проводилося, на
частині земель випасали худобу, облаштовували табори для молодняка
та заготовляли сіно, — розповідає
сільський голова.
До проблем пайовиків, як розповідає Сергій Кисель, додалася ще
одна — дехто не може оформити
субсидії, бо для цього потрібно вказати всі доходи, зокрема й від оренди земельного паю.
Стосовно субсидій, то селяни
мали б здогадатися, що, коли здадуть в оренду паї, це одразу позначиться на доходах сім’ї.
Решту запитань, що хвилюють

Міліція влаштувала облаву на шкільних
наркоторговців

Д

нями у Нововолинську правоохоронці затримали двох студентів місцевого навчального закладу,
які мали при собі марихуану. Дільничні інспектори отримали сигнал
про те, що у підвалі поблизу освітнього закладу постійно збирається молодь, яка вживає наркотики.
Коли прийшли міліціянти, студенти
якраз виходили зі свого сховку, попередньо курнувши «трави». Під час
обшуку в хлопців виявили 31 грам
наркотичного зілля.
Міліцейська статистика свідчить, що такі випадки непоодинокі
на Волині. Нещодавно працівники
обласного управління боротьби з
незаконним обігом наркотиків завершили проведення операції «Генофонд». Сили БНОНівців були спрямовані якраз на те, щоби виявити
та запобігти реалізації наркотиків
серед учнів та студентів.

Детальніше про результати операції «Відомостям» розповів начальник управління БНОН УМВС
країни у Волинській області Роман
Крохмаль.
— Такого, як показують у кіно,
що наркотики продають прямо у
школах, у нас немає. Біля шкіл, на
майданчиках, на території профтехучилищ — так. Причому серед тих,
хто реалізовує марихуану чи інші
психотропні засоби, здебільшого
вже далеко не студенти. Наші сили
якраз і спрямовані на те, щоб виявити не дитину, яка курить «травичку», а тих, хто її продає, підсаджує
молодь на цю гидоту, заробляє гроші на чужій біді. Як правило, розповсюджувачі наркотиків заводять
знайомства з кимось із учнів чи
студентів, пропонують їм спочатку
безкоштовно спробувати «траву»
чи таблетки. Ті приводять своїх знайомих, яким теж дають «товар» на
пробу, а далі — справа часу, — каже
полковник Крохмаль.
За період операції «Генофонд»
проведено 362 перевірки навчальних закладів області, виявлено 11
фактів, пов’язаних із незаконним
обігом наркотичних засобів серед
школярів і студентів: два факти — в
обласному центрі, чотири — в Ковелі, три — у Володимирі-Волинському. Міліціянтам вдалося вилучити
360 грамів марихуани та 161 таблетку з вмістом психотропних речовин.
У результаті лише за дві тижні перевірок порушено сім кримінальних
справ.
Ірина КОСТЮК

пайовиків і чільника села, «Відомості» поставили голові ФГ «Волиньагрохолдинг» Руслані Корнійчук.
Для початку поцікавилися станом виплат за майнові сертифікати.
Руслана Анатоліївна пояснила, що
минулого року, коли господарство
тільки починало роботу на Турійщині, попередня вартість майна, за
оцінками райдержадміністрації, становила 800 тисяч гривень. Станом
на сьогодні селянам виплатили вже
900 тисяч, а майнові сертифікати пайовики все ще мають. Пані Корнійчук одразу наголосила: незважаючи
на це, виплату коштів господарство
не припинить.
Щодо розрахунків за оренду
паїв, то, згідно з договорами, другі
примірники яких, за словами голови господарства, частина селян уже
отримала, видача зерна проводиться
з 20 листопада до 15 грудня. «Волиньагрохолдинг» обіцяє вкластися в
ці терміни, та отримають розрахунки лише ті пайовики, на землях яких
проводилися господарські роботи.

Луцький аеропорт
у концесію брати
ніхто не хоче

У

країна передаватиме аеропорти у концесію. Про це
заявив віце-прем’єр Борис Колесніков. Зокрема, планують,
що уже в першому півріччі 2013
року проведуть конкурс із передачі в концесію аеропорту «Бориспіль». Колесніков додав, що
держава передасть у концесію й
інші летовища. За його словами,
«наступні концесії будуть легші,
механізм буде спрощено».
«Порти не готовий назвати.
Всі хочуть узяти Львів і Донецьк.
Ніхто не хоче взяти Луцьк чи
Полтаву», — сказав віце-прем’єр,
додавши, що «для великих аеропортів є всього чотири-п’ять
компаній, які в змозі забезпечити концесійну угоду».
Також, розповідаючи про
програму розвитку аеропортів
до 2023 року, Колесніков заявив:
«За два роки ми закінчимо аеродромні комплекси у всіх містахмільйонниках».
За його словами, найближчими роками почнеться реконструкція і будівництво аеродромних комплексів у низці міст.
Зокрема, в Одесі, Сімферополі,
Севастополі, Івано-Франківську,
Черкасах, Миколаєві.
Крім того, коментуючи питання дорожнечі авіаквитків,
Колесніков повідомив, що з 27
березня держава скасує ПДВ на
авіаційне паливо і на продаж
авіаквитків усередині країни.

— З 895 гектарів, які ми взяли
в оренду минулого року, лише 553
використовувалися, на них вирощували кукурудзу та пшеницю. Цього
року «Волиньагрохолдинг» не буде
розраховуватися з тими селянами,
чиї землі ще не розорювалися. Вони
отримають своє зерно вже наступного року, оскільки ми плануємо
додатково використати ще до тисячі
гектарів, незважаючи на те, що земля в Турійському районі неплодюча,
село дотаційне, гідних працівників
знайти важко, доводиться залучати
спеціалістів чи не з цілої України, —
каже пані Корнійчук.
Також голова ФГ «Волиньагрохолдинг» заявила, що проводити
розрахунок із селянами, чиї землі не
використовувалися, лише для задоволення забаганки сільського голови вона не буде, адже це йде врозріз
із податковим і земельним законодавством.
Насамкінець Руслана Корнійчук
висловила прохання до сільських і
районних чиновників не заважати

веденню бізнесу, мовляв, двадцять
років земля в Боблах не оброблялася, а тут за рік усі сподіваються на
диво.
Адвокат Богдан Ульчак, до якого
«Відомості» звернулися за консультацією, пояснив, що у пайовиків
зв’язані руки, поки вони не отримають другий примірник договору.
Саме від цього документа і можна
буде відштовхуватися далі, наразі
їм важко щось порадити. Отримати
другий примірник можна трьома
шляхами.
— Селяни можуть звернутися
до суду з заявою про забезпечення
доказів, а саме про витребування у
господарства «Волиньагрохолдинг»
другого примірника договору. Мотиви прості — люди бажають захистити свої права як орендодавці
земельних паїв. Можна заявити до
прокуратури з проханням витребувати оригінали їхніх договорів. Третій варіант — можна звернутися до
адвоката, який має право надіслати
запит до фермерського господарства, відповідь на який повинна надійти протягом п’яти днів, — пояснив Богдан Іванович.
Роз’яснив адвокат і ситуацію з
виплатою оренди землі.
— За великим рахунком, селянам байдуже, оброблялася їхня
земля чи ні. Чому господарство не
використовувало ці наділи — це
його проблеми. Якщо земля не розорювалася, то «Волиньагрохолдинг»
мав би не підписувати договори з
селянами, розірвати їх або ж відтермінувати оплату. Бо казати, що ми не
платитимемо, бо поле не засівалося,
неправильно. Але знову ж таки треба читати договір. У ньому ми чітко
побачимо умови права отримання
орендної плати, її розмір, у якій формі здійснюється розрахунок. Якщо
з’ясується, що умови договору не
виконувалися, то селянам — пряма
дорога до суду, — сказав адвокат.
Ірина КОСТЮК

Чорнобильцям виділили на оздоровлення
лише 34% путівок від потреби

П

ід час обговорення питання
про підсумки санаторно-курортного оздоровлення потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС
громадян профільна комісія обласної ради заслухала інформацію
заступника начальника управління праці, соціальних питань та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи ОДА Олександра Жураківського.
За його словами, цьогоріч Міністерством соціальної політики

України виділено для області 6147
путівок (34,1% від потреби). З них
746 — для дорослих, 4905 — для
дітей у складі організованих груп,
496 — для дітей віком до 10 років у
супроводі одного з батьків.
У санаторні заклади Волинської області виділено 764 путівки
(12,4% від потреби). Для порівняння, у 2011-му було виділено лише
645 путівок. Здебільшого краяни
оздоровлюються у санаторії матері
та дитини «Пролісок» та у санаторії «Турія».

Борги українців за комуналку
вже перевищили 10 мільярдів

З

аборгованість населення з
оплати житлово-комунальних
послуг у жовтні 2012 року зросла на 2,8% порівняно з вереснем і
склала 10,74 мільярда гривень, передає «Інтерфакс-Україна» з посиланням на дані Держкомстату.
Як повідомили у службі, збіль-

шення боргу відбулося у 23 регіонах країни, а середній термін заборгованості становить 3,6 місяця.
У січні–жовтні 2012 року
українці заплатили за житловокомунальні послуги 30,3 мільярда
гривень, або 102,4% нарахованих
за цей період сум. За даними відомства, в січні–жовтні 2012-го
з населенням було укладено 55,3
тис. договорів про погашення реструктуризованої заборгованості
на 150,7 мільйона гривень.
Нагадаємо,
перший
віцепрем’єр Валерій Хорошковський
недавно заявив, що уряд уважно
ставиться до вимог МВФ, зокрема щодо приведення тарифів на
житлово-комунальні послуги до
економічно обґрунтованого рівня.

