
Крім того, що на Волині картопля 
є важливим продуктом, вона ще й 
товар, на якому селяни заробляють 
гроші. Та минулого року розбагаті-
ти на ній не вдалось, адже ціна була 
низькою. Як змінилася ситуація 
цьогоріч, коли та кому вигідно 
реалізовувати вирощену в фермер-
ських і одноосібних господарствах 
бульбу, дізнавалися «Відомості». 

— Цінову ситуацію формує сам 
ринок, ми на неї вплинути не може-
мо, — зауважує заступник директо-
ра департаменту агропромислового 
розвитку Волинської облдержадмі-
ністрації Людмила Петриканин. — 
Вона залежить від того, наскільки 
врожайним на картоплю є рік. Якщо 
торік збирали 174 центнери з гек-
тара, то на сьогодні — 148 ц із 1 га. 
Отже, врожайність нижча, є споді-
вання, що картопля буде в ціні. 

Відповідно до моніторингу роз-
дрібних цін на картоплю, який 
проводить центр «Агропромпро-
дуктивність», середня ціна бара-
болі по Україні станом на сьогодні 
— 3,25 грн/кг. У Києві та Севасто-
полі — 4,60 грн/кг, максимальна — 
п’ять гривень, а у Севастополі — аж 
шість. У Львові — 3 грн/кг, у Рівному 
— 2,80, а на Волині — найнижча — 
2,30–2,50 грн/кг. 

— Для того, щоб наші одноосіб-
ники та фермери змогли збути кар-
топлю за хорошими цінами, в кінці 
липня Борис Клімчук написав лист 
до голів облдержадміністрацій Пів-
дня, Центральної України та Сходу 
про співпрацю «зелених» оптових 
ринків, де фермери й одноосібники 
можуть самі, без посередників, про-
давати свою овочеву продукцію, — 
продовжує Людмила Петриканин. 
— У Луцьку такі «зелені» фермерські 
ринки розміщені на вул. Глушець і 
просп. Соборності. 

— Однак в особистих селянських 
господарствах проблема з транспор-
том, а обсяги продукції невеликі, 
тож, звичайно, везти картоплю на 

південь чи схід країни не будуть, — 
веде далі Людмила Федорівна. — Це 
під силу тільки фермерським госпо-
дарствам, ми їх постійно інформує-
мо про ціни. Та поки що вони не по-
спішають, роблять підрахунки, адже 
транспортні витрати у собівартості 
становлять дуже велику частку. 

Тим часом по селах Волині вже 
їздять перекупники з південних і 
східних областей та скуповують 
бульбу в одноосібників за ціною 
від півтори до двох гривень за кіло-
грам. Хоча по 2 грн — це поодинокі 
випадки. Зокрема, по 1,80 брали у 
с. Мильськ Рожищенського району, 
в с. Затурці Локачинського району 
— по 1,60 грн. Якщо пропонують 
відразу кілька тонн, вартість збіль-
шують на 5–10 коп. 

— І тут перекупники диктують 
ціну, — зауважує начальник відділу 
рослинництва і технічної політики 
департаменту агропромислового 

розвитку Олександр Ромашковець. 
— Приїхала одна машина в село, 
люди несуть картоплю — ціна така-
то, а приїхало ще дві машини — вже 
ціна підскочила, бо починається 
конкуренція. 

— Тому, якби фермери між со-
бою кооперувалися, вони могли б 
тримати ліпшу ціну, — каже Люд-
мила Федорівна. — Одноосібникам 
було б добре об’єднатися навколо 
фермерського господарства на па-
ритетних засадах, щоб реалізовувати 
продукцію. Має бути лідер у громаді, 
можливо, сільський голова, який би 
вів перемовини з «заїжджими» посе-
редниками та диктував власні ціни. 

Сільський голова Носачеви-
чівської сільради Рожищенського 
району, який зініціював створення 
кооперативу «Родина», розповів, 
що у них підписаний договір про 
співпрацю з ринком «Столичний», 
де оптова ціна на картоплю сьогодні 

2,80 грн. Однак кооператив поки що 
не має техніки, щоб її туди завезти. 

Голова асоціації фермерів Рожи-
щенського району Руслан Хомич 
стверджує, що загалом нинішній 
рік бідний на овочі: їх в Україні при-
близно на дві третіх менше, ніж то-
рік. А про ціну на картоплю, за його 
словами, ще рано говорити, бо поки 
що вона не стала. Реальна ж буде на 
початку жовтня, коли розпочнеться 
масова заготівля бульби. 

— Перекупники нині пропону-
ють по 1,80 грн, але люди не хочуть 
здавати за такою ціною, — розпо-
відає пан Руслан. — Мої знайомі 
фермери ще не копали картоплі, бо 
чекають дощу, щоб вона набралася 
достатньо вологи, а деякі сорти ще 
ростуть. 

— То, можливо, вигідніше реалі-
зовувати врожай навесні? — цікави-
мось у керівників департаменту. 

— Це складне запитання, — за-
уважує Олександр Ромашковець. 
— Із власного досвіду скажу, що у 
90% випадків картопля навесні була 
дешевшою, ніж восени. Хоча 2012-й 
не потрапляє у ці 90%, бо, навпаки, з 
осені коштувала 70 копійок, а навес-
ні — три гривні. При зберіганні при-
родні втрати картоплі становлять 
8% ваги. Це немало. Поклав 12 тонн 
— вийняв 11. А її ще треба занести, 
перебрати. Але рік на рік не схожий: 
відкритий цех, природні умови що-
річно інші, як і врожай. Торік ціни 
на картоплю з осені не було і перед-
бачалося, що площі її посівів змен-
шаться. Та після того як у весняний 
період її купували по 2,60 і останню 
— по три гривні за кілограм, люди, 
навпаки, збільшили її площі загалом 
на 600 га в області. Проте специфіка 
цього року в тому, що у період, коли 
йшло зав’язування бульб, майже на 
300 градусів сонячної енергії над-
ходило більше, ніж торік, — це не-
гативно вплинуло на формування 
урожаю. 

Людмила ШИШКО  

Господарським судом Волин-
ської області задоволено по-

зов Волинського прокурора з 
нагляду за додержанням законів 
у воєнній сфері про визнання 
нечинним розпорядження Ма-
невицької РДА та скасування 
державного акта на право по-
стійного користування Горо-
доцьким лісгоспом земельною 
ділянкою Міністерства оборони 
України. Колишні землі авіа-
ційного полігона, розміщені на 
території Маневицького райо-
ну, незаконно були передані у 
користування Городоцькому 
лісгоспу, який здійснював на 
них лісозаготівельні роботи. За-
гальна площа зазначених земель 
становила 6520,4 га орієнтов-
ною ринковою вартістю понад 
80 мільйонів гривень. 

Як повідомив Волинський 
прокурор із нагляду за додер-
жанням законів у воєнній сфе-
рі Західного регіону України, 
завдяки наполегливій позиції 
прокуратури вдалося добитись 
судового рішення, відповідно 
до якого скасовано незаконне 
рішення про вилучення земель 
оборони. Прокуратура захисти-
ла порушені інтереси держави у 
сфері земельних відносин. 
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Жителям Цумані вдалося відстояти свою лікарню 

Військові забрали 
у лісівників землю 
вартістю 
80 мільйонів 

Як повідомляли «Відомості» 
раніше, начальника Ягодин-

ської митниці Романа Микитюка 
відсторонили від роботи на час 
перевірки. Днями в ексклюзивно-
му коментарі IA ZIK начальник ГУ 
Міндоходів у Волинській області 
Ігор Сінгаєвський повідомив, що 
«службова перевірка продовжу-
ється. Результатів поки немає, 
тому що здійснюється працівни-
ками міністерського апарату». 

«На цей час Роман Микитюк 
відсторонений від роботи», — за-
значив він. 

Роман Микитюк очолив Яго-
динську митницю у жовтні 2011-
го. Перед тим до лютого керував 
Львівською митницею, де розго-
рівся корупційний скандал навко-
ло його заступниці Клавдії Кутикі-
ної, яку Микитюк привіз із собою 
з Волині та яку затримали під час 
отримання хабара. 

Більшість українських 
маршруток — небезпечні 
Лише 44% пасажирських автобусів відповідають ви-
могам безпеки перевезень пасажирів. Про це заявив 
директор Департаменту автотранспорту Мінінфра-
структури Дмитро Пєтухов. За його словами, сьогодні 
пасажирські перевезення по Україні в основному 
здійснюються автобусами малої і дуже малої місткості 
— разом це 71% усього рухомого складу. В міністерстві 
також сказали, що розробляють механізм пільгового 
кредитування для вітчизняних автоперевізників задля 
оновлення пасажирського рухомого складу. 

У Європі прогнозують різке 
падіння гривні 
HSBC Bank Великобританії прогнозує курс гривні 8,60 
гривні за долар у жовтні–грудні 2013 року. Про це 
йдеться в аналітичних матеріалах банку. Згідно з про-
гнозом, курс гривні у першому та другому кварталі 
2014 року збережеться на рівні 8,60 гривні за долар, 
у третьому кварталі гривня знизиться до 8,80 гривні 
за долар, а в четвертому кварталі — до 8,90 гривні за 
долар. 

87
таку сходинку посіла Україна у 
рейтингу країн за рівнем щастя 
їхніх громадян. Загалом у список 
потрапило 156 держав. Минулого 
року Україна була на 91-й позиції. 
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«Гарячою» була сесія Ківерців-
ської районної ради, що від-

булася минулого тижня. А все тому, 
що до райцентру прибуло кілька 
десятків представників цуманської 
громади.  

Люди приїхали висловити свою 
позицію і виступили проти питання 
«Про реорганізацію Ківерцівської 
центральної районної лікарні, Цу-
манської районної лікарні Ківерців-
ського району Волинської області, 
Олицької міської лікарні Ківерців-
ського району Волинської області 
шляхом приєднання до комуналь-
ного закладу «Ківерцівське районне 
територіальне медичне об’єднання». 

Інакше кажучи, у рамках медич-
ної реформи Цуманську лікарню хо-
тіли позбавити статусу юридичної 

особи і створити на її базі амбула-
торію. Аргументи чиновників зро-
зумілі: економія коштів, які можна 
буде застосувати на технічне пере-
оснащення, дорожнеча утримання 
медперсоналу в невеликому насе-
леному пункті тощо. Проте цього 
разу такі аргументи наштовхнулися 
на не менш аргументовану позицію 
громади. Її мала нагоду вислухати 
кореспондент «Відомостей». 

— У нас колись була дуже вели-
ка лікарня на 100 ліжок. Її відкрили 
після війни, — розповіла колишній 
медпрацівник Наталія. — У 70-х ро-
ках забрали хірургічне відділення, 
перенесли у Ківерці, у 96-му — по-
логове. Минулого року закрили ін-
фекційне. Залишилися дитяче і те-
рапевтичне відділення по 20 ліжок 

у кожному. В нас у селищі проживає 
до шести тисяч населення. Плюс до 
нашої лікарні звертаються люди з 
навколишніх сіл: Карпилівки, Баш-
ликів, Берестяного, Холоневичів, 
Кадища, Грем’ячого, Скреготівки… 
Їм що, всім у Ківерці їхати? З Цумані 
до райцентру 45 кілометрів, а з Хо-
лоневичів — цілих 75 добиратися. 

— Як дитина попаде у лікарню, 
то щодня треба щось свіженьке по-
їсти завезти, — каже багатодітна 
мама Надія. — Це 13 гривень сюди і 
стільки ж назад. Не наїздишся. А як 
дитину саму залишити, хто за нею 
доглядати буде? 

— Та що там дитину! В нас тато 
старенький у Ківерцях у лікарні ле-
жав. На одну ніч не було з ним кому 
залишитися, то такого від медсестер 
на ранок наслухалася! Бачиш-но, він 
блудив і шукав туалет. Може, й так. 
Але ж це ваша робота — допомогти 
людині! — обурювалась інша цуман-
чанка. — У нас би такого ніколи не 
було. Наш лікар, як треба, то серед 
ночі встає і до своїх пацієнтів іде. 

— А як бути з медоглядами ді-
тей? У нашої лікарні хочуть печатку 
забрати. Школа ж найбільша у райо-
ні. Це що, ми всі маємо в райцентр 
їздити папери підписувати? Таке ж і 
з лікарняними. 

— Зроблять так, як із колгоспа-
ми: розвалити розвалили, а нових 
не створили. Альтернативи нашій 
лікарні вони ще не створили, а за-
крити вже хочуть. 

Аргументи жителів селища, оче-
видно, переконали депутатів район-
ної ради, і Цуманську лікарню не за-
крили. Поки. 

Наталка СЛЮСАР 

Події

Не варто поспішати продавати картоплю 

Начальник Ягодинської митниці 
досі не приступив до роботи 

 ПОГОДА

У західних областях 12 ве-
ресня похмуро, дощитиме. Вно-
чі +14...+16°C, вдень +21...+25°C. 
13 вересня хмарно, прогнозують 
опади. Температура повітря вночі 
+16...+17°C, вдень +19…+22°C. 14 
вересня очікується хмарна пого-
да з дощами. Вночі температура 
повітря становитиме +14...+15°C, 
вдень +18...+19°C. 

У північних регіонах 12 ве-
ресня змінна хмарність, можли-
вий короткочасний дощ. Темпе-
ратура повітря вночі +13...+15°C, 
вдень +21...+25°C. 13 вересня 
похмуро, без опадів. Уночі темпе-
ратура становитиме +14...+16°C, 
вдень +21...+25°C. 14 вересня 
хмарно з проясненнями, сухо. 
Температура повітря вночі 
+15...+16°C, вдень +21...+25°C. 

У Києві 12 вересня змінна 
хмарність, можливий коротко-
часний дощ. Уночі +15…+16°C, 
вдень +22...+25°C. 13 вересня по-
хмуро, без опадів. Температура 

повітря вночі +15...+17°C, вдень 
+22...+26°C. 14 вересня хмарно, 
ймовірний дощ. Температура по-
вітря вночі +15…+16°C, вдень 
+12...+25°C. 

У східних регіонах 12 ве-
ресня змінна хмарність, без опа-
дів. Уночі температура повітря 
становитиме +12...+15°C, вдень 
+20...+22°C. 13 вересня соняч-
но, дощ не очікується. Вночі 
+13...+17°C, вдень +21...+24°C. 14 
вересня хмарно з проясненнями, 
опади не передбачаються. Темпе-
ратура повітря вночі +15...+17°C, 
вдень +22...+25°C. 

У південних областях 12 ве-
ресня сонячно, без опадів. Темпе-
ратура повітря вночі становити-
ме +19...+21°C, вдень +23...+25°C. 
13 вересня змінна хмарність, 
сухо. Температура повітря вночі 
+20...+21°C, вдень +23...+25°C. 14 
вересня ясно, опадів не очікуєть-
ся. Нічна температура +21...+23°C, 
денна +24...+26°C. 

Її реальна ціна встановиться на початку жовтня 


