
Солодощі від «Луцьккондитера» 
добре відомі волинянам. Не так 
давно фабрика переживала не 
найкращі часи, та майже два роки 
тому ТзОВ «Торговий дім «Луць-
ккондитер» відновило свою роботу 
з новим керівництвом. І станом на 
1 квітня цього року ліквідувало 
борг перед найманими працівни-
ками з виплати заробітної плати, 
хоча й перебувало у числі бан-
крутів. Позаминулого тижня на 
підприємстві з робочим візитом 
побував голова Луцької міської 
ради Микола Романюк. Він оглянув 
виробничі потужності й поспілку-
вався з керівництвом товариства з 
обмеженою відповідальністю. Під 
час візиту була присутня й журна-
ліст «Відомостей». 

Оскільки частина фабрики, де 
виготовляють цукерки, на ремонті, 
то вдалося подивитися тільки ви-
робництво тортів. Загалом міський 
голова залишився задоволеним по-
баченим. 

— Добре, що продукція виго-
товляється з натуральної сировини, 
— поділився враженнями Микола 
Романюк. — Ми зацікавлені, щоб 
фабрика працювала, розширювала-
ся та щоб створювалися нові робочі 
місця, адже це основне. 

Сьогодні, зважаючи на те, що 
піст і не сезон на торти, на підпри-
ємстві працює 80 осіб. Із серпня-ве-
ресня, коли починається активний 
запуск фабрики, кількість працівни-
ків збільшують до 150. Як запевнив 
директор «Луцьккондитера» Олек-
сандр Ляцевич, люди сумлінно тру-
дяться. У багатьох із них стаж уже 

10-20 років, а то й більше. Тому це 
дійсно майстри своєї справи. 

Микола Ярославович поцікавив-
ся, скільки продукції виготовляють 
на фабриці та де реалізовують. 

— Щоденно випускаємо близь-
ко 400 кг продукції, — відповів пан 
Ляцевич. — Продовжуємо виготов-
ляти ті види, які були напрацьовані 
за минулі роки, та впроваджуємо 
нові. Після посту попит зросте — 
тоді в середньому виготовлятимемо 

600-700 кг щоденно. У сезон — перед 
Новим роком, 8 Березня тощо — за 
день виготовляється та реалізову-
ється тонна — тонна двісті бісквіт-
них виробів. 

Також директор акцентував ува-
гу на якості й натуральності їхніх со-
лодощів. 

— За довгий період роботи під-
приємства вже сформувався сталий 
список контрагентів, із якими ми 
співпрацюємо, у яких сировина пе-
ревірена, які нам довіряють, яким 
ми довіряємо, — сказав Олександр 
Григорович. — Якість сировини пе-
ревіряється сертифікованою лабо-
раторією, відповідні структури жор-
стко контролюють нас для того, щоб 
не було зловживань. 

Щодо реалізації, то левова част-
ка припадає на місто Луцьк. 

— Незважаючи на конкуренцію, 
яка з часом стає все сильнішою, ре-
алізація по Луцьку не падає, ми ста-
раємося її збільшувати, — запевнив 
директор. — Реалізуємо продукцію у 
Волинській, Рівненській, Львівській, 
Житомирській областях. Плануємо 
на майбутнє заморожувати торти 
для того, щоб перевозити їх у відда-
лені області. Це буде окремий про-

ект. 
Очільник «Луцьккондитера» за-

пропонував продегустувати два нові 
сирні торти, які поки що не надій-
шли у продаж, — «Йогуртовий мікс» 
і «Чері». Адже, як пояснив, останнім 
часом саме такі найбільш популярні 
серед споживачів. Завідувачка ви-
робництва Любов Менькач додала, 
що загалом виготовляють понад 
тридцять видів тортів і тістечок. 

— Є торти з масляними крема-
ми, наприклад, «Жіночі примхи», з 
кремом на топленому молоці — це 
наш традиційний торт, фішка на-
шого виробництва, — розповіла 
Любов Іванівна. — Є на рослинних 
вершках, а також здешевлені сорти, 
де крем на маргарині, — це «Мокко», 
«Маруся». 

До речі, як виявилося, торти 
готують вручну, в печах лишень пе-
чуть коржі. Потім у цеху їх розріза-
ють, поливають сиропом, перемазу-
ють і прикрашають. Спостерігаючи 
за цим процесом, поцікавилась у 
робітниць, як їм працювати на такій 
«солодкій» роботі. 

— Важко, — кажуть посміхаю-
чись. 

— Адже це ручна робота, вісім 
годин на ногах, — розповідає Олена 
Петрівна. — 37 років тут працюю, 
скоро на пенсію. За радянських часів 
колектив був великий, багато моло-
ді, а зараз не хочуть сюди йти, бо 
зарплата маленька. (Середня на ви-
робництві — 1500 гривень. — Авт.) 
За зміну робимо приблизно 400 тор-
тів. І на замовлення виготовляємо, і 
короваї печемо, зараз будемо паски 
випікати. 

— Вдома з чаєм часто їсте те, що 
виготовили? — цікавлюся. 

— Ні, не їмо. Зразу хотілось, а те-
пер уже ні, — відповідає. 

А її колега додає жартома: 
— Ми тут уже від повітря повні, 

куди там ще їсти. 
Щодо цукерок, то, як пояснила 

Любов Менькач, приблизно двад-
цять сортів помадних виготовляють 
на експорт у країни СНД, Молдову, 
Грузію, Азербайджан, Туркменістан. 

— Є цех, де випускаємо шоко-
ладні цукерки, — каже Любов Іва-
нівна. — Це колишнє традиційне 
«Пташине молоко», для якого вико-
ристовуємо всі інгредієнти, які були 
за радянських часів, і термін його 
зберігання — тільки 45 днів. Про-
довжуємо випускати «Чорнослив у 
шоколаді», «Метеорит» — це дорож-
чий сорт, який містить горіх фундук, 
«Стрілу», розробили кілька здешев-
лених сортів. Усього це понад десять 
видів цукерок шоколадної групи. 

Під кінець зустрічі директор 
ТзОВ «Торговий дім «Луцькконди-
тер»  вручив для міського голови 
спеціально виготовлений торт. Ми-
кола Романюк подякував і сказав, 
що передасть його у Територіальний 
центр Луцька.

Людмила ШИШКО 
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Події

В Україну ввозять іномарки 
з підробленими дорученнями 

Подарунки напередодні Великодніх свят 
отримала 31 дитина-сирота 

Останнім часом багато інозем-
них громадян і українців, зва-

жаючи на досить велику різницю 
у цінах на транспортні засоби, що 
зареєстровані в країнах ЄС, і на 
автомобілі з вітчизняною реєстра-
цією, керують на підставі доручен-
ня. Проте не завжди ці документи 
видані уповноваженими на те ор-
ганами, констатують у Державній 
прикордонній службі. 

Наприклад, прикордонники 
Білгород-Дністровського прикор-
донного загону в пункті пропуску 
«Кучурган-авто» виявили відразу 
дві підробки. Сумніви викликали 
документи на право керування 
автомобілем марки BMW-316 1994 
року випуску й Audi А-6 2004 року, 
що мали болгарську реєстрацію. 

Надіславши попередні запити 
до повноважних органів Болгарії, 
охоронці кордону встановили, що 

у разі з BMW нотаріус доручення 
не видавав. Що ж до Audi, то служ-
бовець, зазначений у дорученні, 
ніколи не працював у цій нотарі-
альній конторі. 

Обидва автомобілі затримано, а 
їх вартість оцінено в 60 і 200 тисяч 
гривень відповідно. 

У єврозоні безробіття 
встановило новий рекорд 
Рівень безробіття в сімнадцяти країнах єврозони і 
далі зростає та встановив новий рекорд. У березні 
безробітних побільшало на 12,1%, передає ВВС. Ця 
цифра зростає вже 23 місяці поспіль і стала рекорд-
ною з часу початку ведення статистики 1995 року. 
Найбільше тих, хто не працевлаштувався, — у Греції, 
Іспанії та Португалії. Як повідомлялось, у березні 2013 
року офіційний рівень безробіття в Україні знизився 
на 0,1 п. п. — до 2%. 

На Волині на житло для сиріт 
передбачили три мільйони 
У 2013 році в рамках обласної програми передбачено 
майже три мільйони гривень на придбання соціаль-
ного житла. Про це повідомив голова облдержадміні-
страції Борис Клімчук під час зустрічі з дітьми-сирота-
ми. За словами губернатора, минулого року в області 
за рахунок власних коштів забезпечили соціальним 
житлом 23 дитини-сироти, які випустилися з інтернат-
них закладів освіти і не мали власного помешкання. У 
2013-му цю роботу будуть продовжувати. 

$55
стільки мільярдів становить ка-
пітал сотні найбагатших людей 
України. Такими є підрахунки 
журналу Forbes, який опублі-
кував черговий список 100 
найбагатших українців. 
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Якщо в державі минулого року 
на кожну тисячу жителів 

з’явилося на світ у середньому по 
11 дітей, то на Волині — 15, інфор-
мує ЗІК. Найвища народжуваність 
(17–19 малят) — у Камінь-Кашир-
ському, Любешівському, Луцькому 
та Ратнівському районах. 

Торік волинянки народили 15,3 
тис. дітей, із яких 7,2 тис. з’явилося 
на світ у містах, а 8,1 тис. — у селах. 
Серед новонароджених 39,3% — 
первістки, третина — другі за по-
рядком народження, кожне шос-
те-сьоме немовля — третя дитина 

в сім’ї. У багатодітних родинах, де 
вже виховувалося троє і більше ді-
тей, з’явилося на світ 1,7 тис. ма-
люків. Зокрема, зареєстровано 24 
випадки народження десятої, 14 — 
одинадцятої, по п’ять — дванадця-
тої і тринадцятої, два — чотирнад-
цятої, по одному — п’ятнадцятої 
та вісімнадцятої дитини. 

Середній вік матерів — 27 ро-
ків, а при народженні первістка 
— 24. Найстаршими породілля-
ми були дві 48-річні волинянки, а 
наймолодшими — 14 мам, яким не 
виповнилося 16 років. 

Волинь — у трійці лідерів за рівнем 
народжуваності 

Аграрії збільшують площі посівних 

Днями  голова облдержадміні-
страції Борис Клімчук озна-

йомився з ходом весняно-польо-
вих робіт у Горохівському районі. 
Зокрема, він оглянув поля сіль-
ськогосподарського підприємства 
ПОСП ім. Франка, керівником 
якого є Василь Тарарай. 

Як поінформували аграрії, у 
них в обробітку — майже 2 тис. га 
землі. Працює в господарстві 70 
людей. Посівна кампанія — на ста-

дії завершення. На полях — тех-
ніка, погодні умови роботі спри-
яють. Стовідсотково підживлені 
озимі зернові (879 га) та озимий 
ріпак (242 га). Окрім того, засіва-
ють яру пшеницю, сою, викосу-
міш, кукурудзу на силос. 

У господарстві утримується 
тисяча голів великої рогатої ху-
доби, зокрема 600 фуражних ко-
рів. Надої 30 корівок сягають 25-
30 л на добу. В планах — здати до 
1 червня 10 тонн молока. 

Голова облдержадміністрації 
висловив задоволення побаченим, 
зазначивши: «Приємно дивитися 
на засіяні поля. Наші господарі 
щороку збільшують площі по-
сівних, вирощують багато різних 
культур. Вони сьогодні розуміють, 
що це рентабельно та перспектив-
но. Цукрові буряки теж не боять-
ся сіяти. І експорт зерна в області 
зростає, тому для господарів ви-
гідно збільшувати площі зерно-
вих». 

У сезон на «Луцьккондитері» за день 
виготовляють тонну тортів 

Минулого року в рамках регіо-
нальної соціальної програми 

сиротам придбали чи відремон-
тували житло. А оскільки ново-
селам необхідно облаштовувати 
свої помешкання, то й документи 
на побутову техніку, які одержали 
від голови облдержадміністрації 
Бориса Клімчука та митрополита 
Волинського і Луцького Нифонта, 
стали приємним сюрпризом. 

«В ідеальній державі сиріт не 
повинно бути: залишені діти мали 
б потрапити у люблячу прийомну 
сім’ю і виховуватись у теплі. Тому 
влада та церква мають важливе 
спільне завдання — знайти кожній 
сироті родину», — підкреслив го-
лова ОДА Борис Клімчук. 

«Ми робитимемо все можли-

ве для таких дітей. Ваше успішне 
майбутнє — наш пріоритет. Пре-
зидент України Віктор Янукович 
наголошує: ми не бідна держава, 
ми можемо та зобов’язані допо-
могти дітям зі складною долею. Я і 
моя родина завжди приєднуємося 
до благодійних справ», — наголо-
сив губернатор. 

Холодильники, газові й елек-
троплити, пральні машини, прас-
ки, телевізори, мікрохвильовки, 
пилососи та меблі напередодні 
Воскресіння Христового одержа-
ли діти-сироти з Локачинського, 
Луцького, Любешівського, Ківер-
цівського, Ковельського, Горохів-
ського і Маневицького районів, 
міст Луцька, Ковеля та Володими-
ра-Волинського. 


