
Незважаючи на примхи природи, 
цей рік буде врожайним для волин-
ських аграріїв. За словами началь-
ника департаменту агропромис-
лового розвитку Юрія Горбенка, 
зерновими засіяно 50% посівних 
площ, тож у чиновницьких кабіне-
тах сподіваються на хороші врожаї. 
Тішать прогнози й у господарствах, 
які вирощують овочі. Проте чи не 
піде Волинь знову шляхом пере-
виробництва овочевої продукції 
та якою буде ціна, намагалися 
з’ясувати «Відомості». 

Як повідомили у відділі рослин-
ництва і технічної політики облас-
ного департаменту АПР, цьогоріч на 
Волині планують виробити 895 ти-
сяч тонн зерна, тоді як минулого 
року було зібрано 869 тисяч тонн. 

— Врожай непоганий, попри те, 
що весна запізнилася на місяць. До-
бре, що спекотна погода виправи-
ла ситуацію: сонячної енергії було 
достатньо, — розповів начальник 
відділу Олександр Ромашковець. — 
Ранні зернові культури вже зібрані, 
з дня на день завершать збір ріпаку. 
Врожайність ярого ріпаку цього-
річ складає 22,4 центнера з гектара, 
озимого — 29,7. У порівнянні з ми-
нулим роком валовий збір ріпаку 
зріс, як і збільшилася площа, засіяна 
ним. Якщо у 2012 році озимий ріпак 
займав 14,6 тисячі гектара, то у 2013-
му під нього відвели 24,3 тис. га. 

Ціни на зернові, за словами чи-
новника, будуть більш-менш ви-
гідними для волинян. Проблем зі 
збутом збіжжя теж не повинно ви-
никати, чого не скажеш про овочі. 

Цьогоріч, як і в останні роки, 
склалася тенденція перевиробництва 
овочів, які культивуються на Волині, 
зокрема капусти і картоплі. 

— Фермери жаліються, що мала 
ціна капусти, яка, приміром, мину-
лого року стартувала з 80 копійок, 
але вдіяти нічого не можна, бо попит 
малий, а капусти багато, потреба 
значно менша від пропозиції. Така 
ж ситуація і з картоплею: її є у п’ять 
разів більше від потреби. Хоча наші 
аграрії возять бульбу на Схід Укра-
їни, цього все одно недостатньо, а 
останнім часом через подорожчання 
пального навіть такі поїздки порід-
шали, — каже пан Ромашковець. 

«Відомості» з’ясували, що цього 
року волиняни посадили картоплі 
більше, ніж торік. А спричинила 
таке пожвавлення весняна ціна на 
бараболю тогорічного врожаю: за-
купники зі східних областей купу-
вали її по 2 гривні 60 копійок за кі-
лограм. 

Уже зараз перекупники пропо-
нують селянам 1 гривню 70 копійок 
за кіло картоплі, капусту купують по 

1,50. 
Замість того щоб вирощувати 

гектари бульби, краще б волиняни 
задумалися про дефіцитні у нашому 
регіоні овочі — помідори та перець. 
Олександр Ромашковець повідав: 
400 гектарів волинського поля, за-
саджених нині томатами, аж ніяк не 
покривають потребу наших земля-
ків. 

Займатися вирощуванням час-
нику кілька років тому радили агра-
ріям волинські чиновники. Тепер 
же тішаться, що не прогадали та 
витіснили з українського ринку ки-
тайський часник. Про це нещодавно 
розповів голова облдержадміністра-
ції Борис Клімчук. За його словами, 
цьогоріч саме волинські господар-
ники забезпечили 70% потреби час-
нику на вітчизняному ринку. До-
статньо цибулі та часнику почали 
вирощувати у Володимир-Волин-
ському та Локачинському районах. 

Зараз же у департаменті АПР 
рекомендують не захоплювати-
ся надто часником і цибулею, щоб 
і ними не переситити область. За 
словами Олександра Ромашковця, у 
2012 році одному фермеру з Володи-
мир-Волинського району довелося 
віддавати цибулю лікарням і дитя-
чим садочкам безкоштовно, щоби 
не пропала, бо ціна кілограма тоді 
коливалась у межах 60 копійок. До 
всього ж цибуля та часник не такі 
вже й затребувані серед населення: 
селяни самостійно вирощують ці 
овочі у господарстві, скільки їм по-
трібно, а городяни запросто можуть 

купити їх у магазинах і на ринках. 
Стосовно вартості овочевої про-

дукції, то «Відомостям» пояснили, 
що цін на овочі держава не формує, 
вони залежать від попиту. Схема 
така: якщо овочів виростили багато, 
а попиту на них немає, то, відповід-
но, і ціна буде копійчана. І навпаки, 
що більший попит, то вища ціна. 
Проте наразі спрогнозувати, якими 
будуть ціни на овочі, важко, адже їх 
збір лишень починається. 

Овочесховищ, за словами Олек-
сандра Ромашковця, на Волині ви-
стачає. Є навіть порожні склади. Як 
таке може бути, ми запитали у го-
ловного спеціаліста відділу врегулю-
вання відносин власності й аграрної 
освіти департаменту АПР Ольги По-
дойлової. Вона пояснила, що пусту-
ють старі колгоспні овочесховища, 
які потребують грошових вкладень 
для нормального функціонування. 

— Якби їх відновити, можна було 
б зберігати велику кількість картоплі, 
буряку та моркви. Особливо багато 
складів, що пустують, у Рожищен-
ському районі — тут майже у кож-
ному господарстві є сховища-пустки. 
Зокрема, у селах Переспа, Топільне, 
Рудка Козинська, Вітоніж, Щурин. У 
них за умови вкладення коштів мож-
на було б відновити ці овочеві скла-
ди, — каже пані Подойлова. 

Загалом, за словами чиновни-
ці, протягом останніх двох років на 
Волині збудовано сім овочесховищ. 
У департаменті АПР відзначають 
овочесховища господарства «Родю-
чість-Агро», що в селищі Торчин, 

які наразі можуть вміщати 730 тонн 
картоплі, однак у перспективі тут 
з’явиться і сховище для зберігання 
яблук і груш. Непоганий овочевий 
склад має господарство «Кортеліси-
Агро», що на Ратнівщині, потуж-
ністю в тисячу тонн. Завершується 
будівництво тисячотонного овоче-
вого складу в селі Зміїнець Луцького 
району. 

Та чи врятує забезпеченість ре-
гіону овочесховищами волинських 
селян, головною проблемою яких є, 
крім збуту, ще й ціна, ми запитали у 
фермера з села Берегове Рожищен-
ського району Олександра Куденчу-
ка. Він сам має овочесховище, яке 
може вмістити 100–150 тонн уро-
жаю, проте каже, що склади не ви-
рішують проблем селян повністю, 
адже збут від цього не росте. 

— Перевиробництво у нас іде 
значне, й усе через те, що немає вихо-
дів на зовнішній ринок. Самі себе ми 
можемо повністю забезпечити, а що 
робити з рештою? Думаю, тут дер-
жава має попрацювати і посприяти 
імпорту вітчизняної сільськогоспо-
дарської продукції. До нас же заво-
зять, наприклад, картоплю з Єгипту. 
Продають її дешевше, ніж вирощену 
на Волині, а покупець же особливо 
не приглядається, чия та картопля і 
якої якості, — головне, що дешева. 
Ще одна проблема — овочеперероб-
ні заводи. Вони простоюють, а туди 
реально було б збувати великі партії 
вирощеного, — поділився міркуван-
нями господарник Куденчук. 

Ірина КОСТЮК  

За результатами тендерів 
ДП «Львіввугілля» уклало 

низку угод із ТОВ «Вербена» 
на постачання гірничошахтних 
конвеєрів на суму 21,3 мільйона 
гривень. Про це повідомляє «Ві-
сник державних закупівель». 

«Вербену» заснував депутат 
Нововолинської міськради від 
Партії регіонів Ігор Трофимо-
вич, який раніше очолював під-
розділ «Волиньвуглезбутпостач» 
ДП «Волиньвугілля». Єдиним 
конкурентом «Вербени» на тен-
дері було ТОВ «Західукрпостач», 
засноване Віталієм Корнійчу-
ком, який працює виконавчим 
директором ТОВ «Агроінвест». 
Цю фірму також заснував Ігор 
Трофимович. 

Із 2008 року «Вербена» отри-
мала підряди на 133,35 млн грн, 
«Західукрпостач» — на 10,37 млн 
грн. 
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Вища рада юстиції перевіряє суддів Кірєєва та Вовка 

«Львіввугілля» 
закупило 
конвеєрів 
на 21 млн у фірми 
волинянина 

ЄС подає на «Газпром» до суду
Європейські регулювальні органи готують офіційну 
претензію до «Газпрому» у зв’язку з можливими по-
рушеннями ним антимонопольного законодавства. За 
цими даними, документ може бути підготовлений до 
кінця року, якщо Росія і ЄС не почнуть переговори про 
врегулювання претензій. Підсумком судового процесу 
може стати накладення штрафів. Розмір штрафу, згідно 
з європейським антимонопольним законодавством, 
може становити до 10% річної виручки; найбільший за 
всю історію штраф було накладено в 2009 р. на Intel — 
€1,06 млрд. 

Через економічну ситуацію 
українців стало менше 
на 12 мільйонів 
За роки незалежності Україна втратила шість мільйонів 
громадян, крім того, ще понад 6,5 мільйона виїхало з 
країни для заробітку. Про це на прес-конференції сказав 
голова Комітету економістів України Андрій Новак. «Тобто 
за 22 роки незалежності ви не нарахуєте на території 
України більше 40 мільйонів громадян — це мінус 12 
мільйонів, причому в нас не було військових дій або 
конфліктів, чуми», — резюмував Новак. 

64%
стільки поляків вірить у можли-
вість знайти спільну мову між 
ними й українцями. 19% опита-
них вважають, що повне порозу-
міння між обома народами щодо 
Волинської трагедії неможливе. 
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Вища рада юстиції розглядає звер-
нення щодо суддів Родіона Кірє-

єва та Сергія Вовка, які розглядали 
справи Юлії Тимошенко та Юрія 
Луценка. Про це заявив голова ВРЮ 
Олександр Лавринович в інтерв’ю 
«Коммерсантъ-Украина». 

Відповідаючи на запитання про 
те, чи будуть притягнуті до відпові-
дальності судді Родіон Кірєєв і Сер-
гій Вовк у зв’язку з тим, що Євро-
пейський суд із прав людини визнав 
неправомірним затримання, арешт 
і утримання під вартою Тимошен-
ко та Луценка, Лавринович сказав: 
«Щодо відповідальності суддів можу 
сказати, що незалежно від їхніх пріз-
вищ або місця роботи ми розгляда-
ємо всі звернення, що стосуються 
дисциплінарних порушень або по-
рушення присяги судді. У ВРЮ є 
звернення і стосовно вказаних вами 
суддів. Призначені перевірки, йде 
підготовка матеріалів до розгляду». 

За словами Олександра Лаврино-
вича, такі перевірки можуть тривати 
роками. «Оскільки кожне питання 
ретельно вивчається і потім колегі-
ально та публічно обговорюється, 
підготовка питання вимагає часу. 

Залежно від складності такі перевір-
ки у нас забирають по кілька років. Є 
справи ще з 2004 року, а коли справа 
не дуже складна, то рішення може 
бути прийняте протягом року. Ця 
робота схожа на суддівську — без 
зіставлення висновків Вищої ква-
ліфікаційної комісії суддів, членів 
Вищої ради юстиції, доводів судді та 
обговорення рішення не може бути 
прийнято», — сказав посадовець. 

Нагадаємо, моніторингове до-
слідження дисциплінарної практики 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
Вищої ради юстиції, проведене Цен-
тром політико-правових реформ, 
свідчить, що суддів карають лише за 
однією скаргою зі ста. 

Як правило, до дисциплінарної 
відповідальності притягають суд-
дів перших інстанцій за порушення 
строків розгляду справ, а також за 
численні порушення норм процесу-
ального права. 

З 1 листопада українці зможуть 
зареєструвати нерухомість 

через відділення «Укрпошти». 
Про це розповів голова Держав-
ної реєстраційної служби Украї-
ни Дмитро Ворона, пише портал 
«Дело». 

«З 1 листопада громадяни 
зможуть реєструвати свою не-
рухомість через відділення «Ук-
рпошти». І якщо зараз по всій 
Україні працює 2000 відділень, 
то після введення такої системи 
реєстрації їх кількість зросте в 
сім разів. Ми зробимо наші по-
слуги ближче і доступніше для 
кожного громадянина», — роз-
повів Ворона. 

Нагадаємо, нещодавно Дер-
жавна реєстраційна служба 
України підписала меморандум 
про співпрацю з «Укрпоштою». 
Першочерговим переліком по-
слуг, які надаватимуться спільно 
з поштовим оператором, ста-
нуть проставляння апостилю 
на офіційних документах, дер-
жавна реєстрація юридичної чи 
фізичної особи, яка має намір 
стати підприємцем, державна 
реєстрація змін до установчих 
документів юридичної особи й 
ін. 

Українцям 
дозволять 
реєструвати 
квартири на пошті

Події

На Волині знову чекають 
перевиробництва овочів 

 ПОГОДА

У західних областях 29 серп-
ня похмуро, дощитиме. Темпера-
тура повітря вночі +15...+16°C, 
вдень +19...+22°C. 30 серпня 
змінна хмарність, сухо. Темпера-
тура повітря вночі становитиме 
+13...+15°C, вдень +21…+25°C. 
31 серпня змінна хмарність, без 
опадів. Уночі +11...+15°C, вдень 
+19...+25°C. 

У північних регіонах 29 серп-
ня хмарно, очікується дощ. Темпе-
ратура повітря вночі +15...+16°C, 
вдень +17...+16°C. 30 серпня 
похмуро, дощитиме. Вночі тем-
пература повітря становитиме 
+14...+15°C, вдень +16...+17°C. 31 
серпня буде хмарно, прогнозують 
опади. Температура повітря вночі 
+13...+14°C, вдень +17...+18°C. 

У Києві 29 серпня хмарно, ці-
лий день дощитиме. Вночі термо-
метр покаже +15…+16°C, вдень 
+17...+19°C. 31 серпня очікуєть-
ся змінна хмарність, імовірний 
дощ. Температура повітря вночі 

становитиме +12...+15°C, вдень 
+18...+22°C. 31 серпня змінна 
хмарність, можливий дощ. Тем-
пература вночі становитиме 
+12…+15°C, вдень +18...+22°C. 

У східних регіонах 29 серп-
ня ясно, без опадів. Уночі тем-
пература повітря становитиме 
+17...+20°C, вдень +25...+27°C. 
30 серпня ясно, дощ не очіку-
ється. Вночі +17...+20°C, вдень 
+26...+27°C. 31 серпня хмарно, 
ймовірно дощитиме. Температура 
повітря вночі +18...+22°C, вдень 
+27...+30°C. 

У південних областях 29 
серпня змінна хмарність, без опа-
дів. Температура повітря вночі 
становитиме +24...+25°C, вдень 
+26...+29°C. 30 серпня ясно, 
сухо. Температура повітря вночі 
+23...+25°C, вдень +26...+28°C. 31 
серпня переважно ясно, опадів 
не очікується. Нічна температура 
становитиме +22...+23°C, денна 
+24...+25°C. 


