
Начальник Головного управлін-
ня ветеринарної медицини в 

області Богдан Лозинський пові-
домив, що впродовж 2013 року ін-
спекторами проведено 2462 пере-
вірки забійних і м’ясопереробних 
підприємств, господарств різних 
форм власності й інших об’єктів: 
молокопереробних підприємств, 
молокоприймальних пунктів, 
складів шкірсировини, ринків і 
рибогосподарських водойм. 

За фактами порушень вете-
ринарного законодавства зробле-
но 109 письмових попереджень, 
а 356 фізичних і юридичних осіб 
притягнуто до адміністративної 
відповідальності на суму майже 
32 тисячі гривень. 

Окрім того, минулого року на 
території Волині було затримано 
та вилучено з обігу 7350 кг небез-
печної продукції тваринного похо-
дження, з якої 3850 кг утилізували. 

За словами заступника голови 
Волинської ОДА Віталія Карпюка, 
основну увагу спеціалісти вете-
ринарної медицини торік приді-
ляли недопущенню занесення на 
територію області гострих інфек-
ційних захворювань тварин і пти-
ці, які становлять небезпеку для 

життя і здоров’я людини. А план із 
ідентифікації та реєстрації тварин, 
окрім поголів’я свиней, виконано 
на 100%. Також, на його думку, 
ветеринари зберегли нормальний 
протиепізоотичний стан, врахову-
ючи, що ми межуємо з Білоруссю, 
де було зафіксовано спалахи афри-
канської чуми. 
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Навчальний 
заклад виплатить 
студентці 8 тисяч 
гривень боргу 

Польська родина дванадцять років бізнесує 
на Волині й до Польщі не збирається

У Ковельському медичному 
коледжі та Ковельському 

промислово-економічному коле-
джі Луцького національного тех-
нічного університету прокура-
тура виявила порушення Закону 
України «Про підвищення пре-
стижності шахтарської праці» 
щодо недоплати стипендії дітям 
шахтарів, які загинули внаслідок 
нещасного випадку на виробни-
цтві, стали інвалідами І–ІІ груп, 
мають стаж підземної роботи 
понад 15 років. 

У ході перевірки в Ковель-
ському промислово-економічно-
му коледжі ЛНТУ встановлено, 
що батько однієї неповнолітньої 
студентки навчального закладу 
на момент вступу дочки до ко-
леджу мав стаж роботи під зем-
лею тривалістю понад 15 років. 
А отже, його донька має право 
на отримання стипендії у роз-
мірі прожиткового мінімуму, 
встановленого для працездатних 
осіб. 

Усупереч вимогам чинного 
законодавства, від початку на-
вчання дівчини у коледжі (а це 
1 вересня 2012 року) по теперіш-
ній час стипендія їй нарахову-
валася на загальних підставах і 
була нижчою за рівень прожит-
кового мінімуму. Це призвело 
до утворення заборгованості з 
виплати стипендії у сумі понад 
8 тис. грн. 

У зв’язку з цим Ковельський 
міжрайонний прокурор звер-
нувся до Ковельського міськра-
йонного суду з позовною заявою 
в інтересах неповнолітньої з 
вимогами про стягнення з на-
вчального закладу на її користь 
заборгованої стипендії та про 
зобов’язання проводити у по-
дальшому виплату стипендії 
студентці в розмірі прожитково-
го мінімуму. 

Рішенням суду позов проку-
рора задоволено в повному об-
сязі. За результатами перевірок 
у медичному коледжі Ковель-
ським міжрайонним прокуро-
ром підготовлено такі позовні 
заяви в інтересах ще десятьох 
студентів. 

Влада готує до продажу 
«Турбоатом» 
Фонд держмайна готує в 2014 році приватиза-
цію держпакета акцій ВАТ «Турбоатом». Про це 
йдеться в наказі ФДМ № 149 від 20 січня, передають 
«Коментарі». Документ містить перелік об’єктів, 
запланованих до продажу в 2014 році. У доданому 
до наказу списку вказується, що державі нале-
жить 75,22% підприємства зі статутним капіталом 
105,6 млн грн. Варто зазначити, що основним 
претендентом на купівлю «Турбоатома» вважається 
російська компанія «Росатом». 

На українсько-польському 
кордоні планують відкрити ще 
один пункт пропуску 
На Львівщині у 2014 році передбачається збільшення 
пунктів пропуску через державний кордон. Заплано-
вано звернутися до Кабміну щодо відкриття чергового 
пункту пропуску Белз — Будинін на українсько-поль-
ському кордоні та пішого переходу в ПП «Смільни-
ця». Також у 2014-му відбудеться офіційне відкриття 
Почесного консульства Болгарії у Львові та Почесного 
консульства Вірменії в Тернополі. 

10%
приблизно стільки роботодавців 
в Україні мають намір підвищи-
ти заробітну плату в 2014 році. 
Очікувати підвищення слід тим, 
хто працює у фармацевтичних чи 
IT-компаніях. 

Вілкул поставив завдання оперативно переглянути тарифи 
на теплову енергію 
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Торік волинські ветеринари вилучили 
з обігу понад три тонни продукції 
тваринного походження 

 ДОВІДКА 

Середня ціна за 1 тис. куб. м газу 
для населення становить при річно-
му споживанні до 2,5 тис. куб. м  728 
грн за 1 тис. куб. м. А при спожи-
ванні від 2,5 тис. куб. м — 1091 грн 
за 1 тис. куб. м. Для підприємств 
теплокомуненерго — 1309 грн. 

Сьогодення

«Завдяки зменшенню ціни на ро-
сійський газ, актуальним питан-

ням є зниження тарифів на 22–25% 
на теплову енергію для споживачів 
бюджетної сфери — дитсадків, шкіл, 
лікарень тощо. Тому ставлю завдан-
ня Нацкомунпослуг протягом мі-
сяця завершити перегляд тарифів 
по всій Україні. Наразі тарифи вже 
переглянуті для 70% підприємств 
теплокомуненерго (це 160 із 264 
підприємств-ліцензіатів Нацко-
мунпослуг)», — сказав віце-прем’єр 
Олександр Вілкул на всеукраїнській 
селекторній нараді. 

Згідно з розрахунками Нацко-

мунпослуг, у середньому зниження 
тарифів становило для організацій 
бюджетної сфери 22–25% (із 728 грн 
за 1 Гкал до 599 грн за 1 Гкал), для 
бізнесу — 12% (із 766 грн за 1 Гкал 
до 683 грн за 1 Гкал). 

Олександр Вілкул зазначив, що 
до 25 січня мають бути скориговані 
тарифи на теплову енергію, центра-
лізоване опалення та постачання 
гарячої води для підприємств, яким 
встановлює ці тарифи місцева влада. 
Для цього підприємствам необхідно 
отримати висновки Держцінінспек-
ції. Віце-прем’єр-міністр доручив 
останній надати пропозиції щодо 

прискорення цієї роботи. 
Нагадаємо, що раніше Олек-

сандр Вілкул зазначав, що тарифи 
для населення протягом 2014 року 
залишаться стабільними. Держава й 
надалі продовжить надавати дотації 
на оплату за газ для населення, який 
на 55% дешевший, ніж для підпри-
ємств теплокомуненерго. 

Нагадаємо, 9 січня уряд схва-
лив законопроект, згідно з яким 
громадяни отримують можливість 
реструктуризувати борги за послу-
ги ЖКГ, що утворилися станом на 
1 січня 2013 року. Це дозволить лю-
дям поступово, впродовж 60 міся-
ців, погашати заборгованість кому-
нальникам (за умови повної сплати 
поточних платежів). Реструктури-
зація боргів населення також дозво-
лить підняти фінансово-економіч-
ний стан комунальних підприємств, 
які зможуть підвищити обсяги роз-
рахунків за енергоносії.

Вже дванадцять років у селі Війни-
ця Локачинського району мешкає 
сім’я Вжешневських із Польщі. 
Приїхали пан Казімєж і пані Івона 
на Волинь, хоч як дивно, щоб тут 
працювати, розвивати свій бізнес. 
«Відомості» вирішили дізнатись у 
них, чому проміняли європейську 
Польщу на Україну, як живеться їм 
на чужині та чи не мають наміру 
повертатися на батьківщину. 

— Кожен щастя шукає там, де 
йому подобається, світ відкритий 
для всіх, — відповідає господиня, — 
нам тут добре, і виїжджати наміру 
не маємо. Наша родина вже звикла 
до того, що ми живемо в Україні, бо 
колись, у 2001 році, були різні думки 
про це. Казали, що тут нас погра-
бують, заберуть бізнес. Але так мо-
жуть говорити ті, хто не був і не жив 
в Україні. Бо насправді тут немає 
ніякої загрози, це безпечна країна і 
люди добрі. Ми хвалимо Україну, і я 
вже не хочу жити у Польщі. 

У Війниці Вжешневські обла-
штували невеликий огородницький 
центр, де вирощують саджанці пло-
дових і декоративних дерев, квіти, а 
також огірки й помідори. 

— Все це потребує багато праці, 
адже, щоб саджанця продати, він 
має три роки рости, — розповідає 
пані Івона. — Біля нього потрібно 
багато ходити. Доглядаємо теплиці 
— там городину потрібно поливати. 
Дбаємо, щоб саджанці мали хорошу 
кореневу систему, щоб приймалися, 
бо головне для нас — не втратити 
клієнтів. 

На ринки своєї продукції са-
дівники не вивозять, бо, по-перше, 
далеко, а по-друге, дорогою багато 
деревець пошкоджується. 

— Можна доставити на ярмарок 
два-три сорти, — продовжує госпо-
диня, — а я на ділянці вирощую 350. 
І вже тут людина має вибір — візьме 
собі скільки хоче та які хоче. Кожно-
го року ми стараємося впровадити 
якісь нові види, щоб було чим поди-
вувати і що запропонувати, бо горо-
дній центр не фабрика чи завод, де 
все випускають під шаблон. 

Як розповіли садівники, в осно-
вному привозять розсаду, особливо 
балконних квітів, а також саджанці 
з Голландії. Проте, буває, не все у нас 

приймається. А ще в Україні пані 
Івона спостерегла погану тенденцію, 
коли основну роль при купівлі віді-
грає не сорт чи якість, а лише ціна. 
На запитання, чи рекламують якось 
свою продукцію, пояснила, що це не 
допоможе, якщо товар буде поганим. 
Тому найкраще, переконує, коли по-
купець приїде, сам подивиться і по-
тім розкаже іншим. 

Однак не всі в селі дружелюбно 
сприйняли нових мешканців із су-
сідньої держави. 

— Можливо, через те, що пра-
цюємо на їхній землі, — міркує пані 
Івона. — Але ж нам її виділили тут 
законно, маємо всі необхідні доку-
менти. Проте дехто не зважає, що 
це наша територія, і он там зроби-
ли дорогу, — показує рукою через 
подвір’я, — он там сміття висипа-
ють. 

Загалом у них є багато претензій 
до тутешнього порядку. Адже сти-
калися з чергами у чиновницьких 
кабінетах, зі зверхнім ставленням 
владців. І хоч, кажуть, за десять ро-
ків багато чого змінилося на краще, 
та бардак лишився. 

— Дуже мало світла, — перелічує 
господиня, — ліхтарі є, але вони чо-
мусь вимкнені, сміття викидають у 
ліс, по ровах. Ніхто такого в Європі 

не робить, бо це забруднює землю і 
навколишнє середовище. Тут же на 
все це дивляться діти і так вихову-
ються. Як на мене, то біля кожного 
будинку має стояти смітник, а цен-
тралізована служба повинна виво-
зити відходи, за що їй кожен і пла-
титиме. У Польщі, наприклад, якщо 
сніг біля твого помешкання не від-
кинутий, то ти маєш штраф, якщо 
безлад на подвір’ї — також. За всім 
цим дивиться місцева поліція. Тому 
спочатку потрібно навчити людей 
порядку внизу, починаючи від села, 
а потім вимагати його від вищих ща-
блів суспільства. Нічого не вийде з 
того, якщо поміняти уряд чи прези-
дента. Міняти потрібно всю систему, 
починаючи від місцевих влад. 

Прагнення українців жити у єв-
ропейській державі Вжешневські 
схвалюють, однак переконують, що 
підписання Угоди про асоціацію — 
це ще не вступ у Євросоюз. Із при-
кладу Польщі знають, що шлях до 
цього довгий. 

— Ніхто не прийме Україну до 
Унії, поки Україна не прийме відпо-
відних законів, які відповідатимуть 
унійним, — каже пан Казімєж. — А 
це забере як мінімум років десять. 
І лише після вступу в Україні все 
зміниться кардинально. Ми хочемо, 

щоб українці жили добре. Тоді й нам 
тут буде добре. 

До себе на батьківщину Вжеш-
невські їздять приблизно раз на два 
місяці. Є потреба частіше, однак че-
рез черги на кордоні мандрівки для 
них перетворюються на проблему. 

— Інколи стоїмо 12 годин у чер-
зі, — бідкається пан Казімєж, — і 
це з вини поляків. Так не повинно 
бути, що одну машину відправляють 
15–20 хвилин, а іншій треба чекати 
годинами. У цю ситуацію має втру-
титися польський уряд. Потрібно 
на годину-дві заїхати до Польщі, а в 
черзі стоїмо десять годин! Тому ба-
жання їхати зникає. 

Щодо планів на майбутнє, то 
«польські волиняни» хочуть і на-
далі розвивати своє господарство у 
Війниці. Мріють, щоб їм дозволили 
взяти в оренду землю за їхнім бу-
динком. 

— Нам пропонували далеко у 
полі, — каже пані Івона. — Однак 
хто там її пильнуватиме? Маємо 
план розбудови теплиць на двох 
гектарах землі, а зараз вони розмі-
щені на 30 сотих. Кажуть нам, що та 
земля — то пасовище, але там вісім 
років корови не пасуться, просто 
облогує. Ми ж за неї платитимемо 
податок, і з того буде вигода. Також 
готові давати кошти і на розвиток 
села, і на школу, і на вулиці. 

Розмовляють пані Івона та пан 
Казімєж тільки польською мовою, 
хоча українську прекрасно розумі-
ють. Кажуть, ніколи не відчували 
мовного бар’єра в спілкуванні чи 
то з клієнтами, чи то з односельча-
нами. А от їхній син Міхал, який із 
першого класу ходить до школи у су-
сідньому селі, а зараз — у десятому, 
«настільки добре вивчив мову, що 
краще розмовляє, як деякі українці». 

Поцікавились, як польські гос-
подарі відпочивають. Можливо, 
влітку на море їздять? 

— Якщо цілий тиждень працю-
ємо, то в неділю стараємося навести 
порядок у хаті й поспілкуватися з 
сином, бо на це завжди часу не ви-
стачає, — відповідає пані Івона. — А 
у відпустці вже дванадцять років не 
була. Немає такої можливості. Якщо 
хочеш нормально працювати, то 
часу на відпочинок нема. 

Людмила ШИШКО 


