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Гройсман хоче підвищення 
зарплати депутатам
Голова Верховної Ради Володимир Гройсман 
висловився за підвищення зарплат депутатам 
та чиновникам. «Зарплати треба піднімати за 
умови підвищення відповідальності. Це питання 
стосується не тільки депутатів. Це стосується 
усієї державної служби», — додав він.
Також Володимир Борисович зазначив, що 
для того, аби на державну службу прийшли 
професіонали, треба «запропонувати їм 
належну зарплатню».

Чотирьох волинських Героїв посмертно 
нагороджено орденами

У Криму почалася продуктова 
паніка 
Блокада Кримського півострова привела до панічних 
настроїв в Криму та змусила жителів запасатися 
продуктами. Про це заявив народний депутат, член 
фракції «Блок Петра Порошенка» Сергій Куніцин у 
ефірі телеканалу 112.ua. «Ціни поповзли вгору. Люди 
вже купують по 15 кг борошна, по 10 кг цукру», — 
заявив Куніцин. За його словами, чим довше буде 
блокада Криму, тим буде гірше. Через місяць-другий 
почнуться шторми в Керченській протоці, тому 
поромна переправа зупиниться. 

Ціни на овочі з борщового 
набору зростуть

Чи звільнять з роботи суддю Ковтуненка?

«Здай кров заради життя»

Молоді сім’ї можуть скористатися пільговими кредитами на житло

Відповідно до Указу Президен-
та України від 22 вересня 2015 

року № 553 «Про відзначення дер-
жавними нагородами України» чо-
тирьох волинян, котрі загинули за-
хищаючи рідну землю від зазіхань 
сусіда-агресора, відзначено наго-
родами. Тож за мужність, самовід-
даність і високий професіоналізм, 
виявлені у захисті державного су-
веренітету та територіальної ціліс-
ності України, вірність військовій 
присязі Орденом «За мужність» ІІІ 
ступеня посмертно нагороджено 
сержанта Вадима Демчука, пра-

порщика Сергія Смірнова, солдата 
Василя Смолярчука, майора Олек-
сія Шепелюка.

Загалом же 109 волинських Ге-
роїв нагороджено орденами та ме-
далями. 

Крім того, голова облдержад-
міністрації Володимир Гунчик, 
офіційно звернувся до Президен-
та України Петра Порошенка з 
проханням максимально сприяти 
якомога швидшому визволенню з 
полону бойовиків земляка Сергія 
Дмитрука, котрий у руках ворога з 
листопада 2014 року.

Вища кваліфікаційна комісія 
суддів України (ВККСУ), схо-

же, почала довгоочікувану робо-
ту з очищення суддівської влади 
в Україні. Зокрема, днями комісія 
направила рекомендації до Ви-
щої ради юстиції щодо звільнення 
трьох суддів, серед яких і одіозний 
суддя Луцького міськрайонного 
суду Волинської області Віталій 
Ковтуненко. Нагадаю, він добре 
відомий волинянам тим, що пе-
реслідував «євромайданівців», 
провернув сумнівну «оборудку» з 
приватним будинком, з якого ви-
селив матір двох неповнолітніх 
дітей, незаконно оформив об’єкт 
нерухомості на свою тещу, а за-
раз живе в ньому сам. А ще, че-
рез ухвалення ним завідомо не-
правосудних рішень, українській 
банківській системі було завдано 
збитків на суму в кілька десят-
ків мільйонів гривень. Стосовно 
останнього епізоду біографії судді 
Ковтуненка було порушено кримі-
нальну справу. На засіданні Вищої 
кваліфікаційної комісії, що від-
булося 22 вересня 2015 року, роз-
глядали питання про притягнення 
Ковтуненка до дисциплінарної 
відповідальності, оскільки в його 
діях вбачалися ознаки порушення 
суддівської присяги.

У четвер, 24 вересня 2015 року, 
о 10-й годині відбулося чергове за-
сідання ВККСУ. На порядку ден-
ному розглядалося питання про 
відсторонення та продовження 
строку відсторонення від посади 
суддів у зв’язку з притягненням їх 
до кримінальної відповідальності. 
Цього разу йшлося про чотирьох 

служителів Феміди, серед яких 
знову знайомий нам суддя Луць-
кого міськрайонного суду Волин-
ської області Ковтуненко Віталій 
Володимирович. 

Але, на жаль, питання щодо 
судді Ковтуненка так і не було ви-
рішене того дня, натомість, його 
перенесли на 5 жовтня, оскільки 
сам Ковтуненко заявив, що не був 
належно проінформований про 
розгляд і його адвокат не встиг до-
братися до Києва. І хоча ця причи-
на не є підставою для відкладення 
розгляду питання, оскільки інфор-
мація була розміщена на офіційно-
му сайті ВККСУ (Вищої кваліфі-
каційної комісії суддів України) і 
не потребує дублювання та додат-
кового оповіщення зацікавлених 
сторін, було вирішено дати час 
адвокатові судді Квотуненка озна-
йомитися з матеріалами щодо його 
підзахисного.

Надалі питання Ковтуненка 
та інших служителів Феміди, ді-
яльність яких у правовій площині 
викликає сумніви, розглядатимуть 
у Вищій раді юстиції. Тож споді-
ваємося, що тут також проявлять 
принциповість, оперативність та 
неупередженість стосовно суддів, 
у чесну діяльність яких вже давно 
не вірить громадськість, а право-
охоронці мають у своєму розпо-
рядженні факти, які підтверджу-
ють незаконність їхніх дій. Однак 
для того, щоб звільнити суддю, 
потрібно, щоб таке рішення при-
йняв орган, який суддю призна-
чив, — Верховна Рада за поданням 
Конституційного органу — Вищої 
ради юстиції, а її рішення кожен 
служитель Феміди може оскаржи-
ти в суді.

Тож наразі є всі підстави під-
озрювати, що Ковтуненко зможе 
й надалі уникати відповідальнос-
ті. Нагадаємо, у Вищому адміні-
стративному суді України працює 
рідний брат дружини Віталія Ков-
туненка — Михайло Іванович Смо-
кович, який рішенням зборів від 25 
червня 2014 року призначений за-
ступником голови цього суду.

Ганна СТУЛЬСЬКА

Всеукраїнська молодіжна гро-
мадська організація «Серце до 

серця» спільно з Литовським на-
ціональним центром крові у ве-
ресні–грудні 2015 року проводять 
Міжнародний українсько-литов-
ський конкурс малюнків «Здай 
кров заради життя». Основні за-
вдання конкурсу — формування 
в дітей і молоді активної життєвої 
позиції, здорового способу життя, 
готовності брати участь у суспіль-
ному і культурному житті країни 
та міжнародних заходах, популя-
ризація ідеї добровільного без-
оплатного донорства крові в Укра-
їні та Литві, підвищення вагомості 
ідеї єдності дружніх країн в очах 
молодих учасників заради миру та 
майбутнього.

До участі в конкурсі запро-

шено учнів 5–11 класів загально-
освітніх, позашкільних, студентів 
1–5 курсів професійно-технічних, 
вищих навчальних закладів Укра-
їни та Литовської Республіки.

Підсумки фінального туру 
буде оголошено не пізніше 18 
грудня 2015 року. Відтак перемож-
ці матимуть можливість відвідати 
Литовську Республіку.

У 2015 році молоді сім’ї Волині мо-
жуть скористатися пільговими 

кредитами, які надають за рахунок 
власних коштів Державного фонду 
сприяння молодіжному житловому 

будівництву. До послуг волинян — 
пільгове довготермінове кредиту-
вання молодих сімей та одиноких 
молодих громадян на будівництво 
(реконструкцію) та придбання жит-
ла за рахунок статутного капіталу 
Держмолодьжитла.

Пільговий довготерміновий 
кредит на будівництво (реконструк-
цію) та придбання житла надається 
сім’ям, у яких вік чоловіка та дружи-
ни не перевищує 35 років включно, 
неповним сім’ям, у яких мати (бать-
ко) віком до 35 років включно мають 
неповнолітніх дітей, одиноким мо-
лодим громадянам віком до 35 років 
включно.

Пільгове кредитування надають 
на умовах перебування кандидата 
на обліку громадян, які потребують 
поліпшення житлових умов та під-
твердження ним своєї платоспро-
можності. Перший внесок — не мен-
ше 10% вартості будівництва, плата 
за користування кредитом — 17,1% 

річних. Платежі з погашення креди-
ту та відсотки за користування ним 
вносяться не рідше, ніж один раз у 
місяць, термін повернення — до 30 
років.

Розмір кредиту визначають, ви-
ходячи з норми — 21 м2 загальної 
площі житла на одного члена сім’ї та 
додатково 20 м2 на сім’ю. Розрахун-
кова вартість 1 м2 житла не повинна 
перевищувати опосередкованої вар-
тості його спорудження, що склала-
ся в регіоні відповідно до даних Мі-
ністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комуналь-
ного господарства України. У разі 
перевищення нормативної площі 
житла, встановленої кредитним до-
говором, кандидат сплачує вартість 
понаднормативної площі власними 
коштами. Для реєстрації необхідно 
написати заяву на отримання креди-
ту, заповнити анкету Позичальни-
ка та надати відповідні документи, 
необхідні для оформлення кредиту.

Зазвичай у період збору врожаю 
овочі дешевшають. Проте в ниніш-
ньому році ситуація змінилася — і 
ціни на борщовий набір поповзли 
вгору. Основною причиною цього 
вважають нетипову для нашого 
регіону посуху влітку, яка вплину-
ла на суттєве зменшення обсягів 
зібраного врожаю. Чи очікувати 
нам подальшого зростання цін і які 
овочі будуть у дефіциті, дізнавалися 
«Відомості». 

— Аномальна погода майже без 
опадів, яка була три останні місяці, 
призвела до того, що врожайність 
овочів, у тому числі й картоплі, 
зменшиться порівняно з минулим 
роком, — розповідає начальник 
департаменту агропромислового 
розвитку Волинської облдержад-
міністрації Юрій Горбенко. — Уже 
сьогодні бачимо дефіцит капусти. 
Однак для Волині овочів вистачить. 
Єдине, що ціни пішли вгору, осо-
бливо на капусту, моркву, буряки. 
Морква-буряки вартують більше 6 
грн за кг, капуста — по 9 грн. Як буде 
далі? Думаю, що ціни вже так стрім-
ко не зростатимуть. На сьогодні хоч 
картоплі й менше, ніж минулого 
року, але ціна на неї не є високою. 
Нині заготівельники дають за карто-
плю не більше 3 грн. Ми рекоменду-
вали керівникам районів, сільським 
територіальним громадам стриму-
вати реалізацію за такими низькими 
цінами, тому що для виробника ви-
гідно, щоб ціна була хоча б по 4 грн 
за кг. Тому будемо сподіватися, що 
вартість картоплі ще буде зростати.

— Отож тим селянам, хто її ще 
не продав, можна порадити не по-
спішати цього робити? — уточнює-
мо в Юрія Мефодійовича.

—Думаю, ще ціна складеться 4–5 
грн — вона була б обґрунтованою 
для населення, — пояснює він. — 
Загалом в області посіяно картоплі 
на 68 тисячах га, з яких у сільгосп-
підприємствах лише неповних 800, 
решта — у фермерських господар-
ствах та населення. Щодо врожаю 
картоплі, то на Волині було більше 
мільйона тонн, цього року зберуть в 
межах мільйона. Схоже спостеріга-
ється по всій Україні — вироблялося 
23 мільйони тонн, нинішнього року 
буде менше 20 мільйонів. 

Щодо врожаю цукрового буряку, 
то як повідомив Юрій Горбенко, він 
також буде гіршим, тому не виклю-
чається, що ціна на цукор зросте. 

Юрій Мефодійович зауважує, 
що на Волині лишається проблема з 
овочесховищами. Наразі їх є лише 40 
на 45 тисяч тонн овочів. Саме наяв-
ність овочесховищ дає можливість 
регулювати ціну. Адже селяни, які не 
мають де зберігати вирощене, зму-

шені його продавати в період збору. 
Ще в 2013-му діяла на рівні держави 
програма з відшкодування відсотків 
за кредитами на будівництво ово-
чесховищ, а також обласна програ-
ма з часткової компенсації вартості 
побудованих   овочесховищ. Через 
проблеми з коштами вже другий рік 
ці програми не працюють. 

Важливим моментом для ово-
чівників є налагодження ринку збу-
ту. На Волині вони свою продукцію 
можуть реалізовувати на ярмарках 
у районах і в Луцьку, а також заго-
тівельникам з інших регіонів. Дехто, 
як, наприклад, підприємство «Рать» 
Луцького району, мають контракти 
із бюджетними закладами — лікар-
нями, школами.

— Цього року вийшли на одну 
цікаву тему — ТзОВ «Західний Рі-
тейл». Фірма, яка виробничою діяль-
ністю з овочевої групи займається в 
Івано-Франківській області, готова 

на Волині вже цього року включити-
ся в закупівлю продукції, — розпо-
відає Юрій Мефодійович. 

Заступник голови Асоціації фер-
мерів Волинської області Руслан 
Хомич, який не один рік поспіль за-
ймається овочівництвом на терито-
рії Рожищенського району, підтвер-
джує, що врожай овочів поганий.

— Особливо на піску погорі-
ли капуста, морква, буряк, карто-
пля, — каже фермер. — Морква в 
діаметрі до двох см. Буряк, можли-
во, ще трохи підросте. Картоплі не 
спішимо копати, нехай набереться 
вологи, тоді вона смачніша та кра-
ще зберігається. Там, де впав дощ і 
було крапельне зрошування, врожай 
кращий. З Молдови до мене люди 
телефонували, які закупляють у нас 
овочі, казали, що в них також через 
кліматичні умови ситуація ката-
строфічна. З Херсона дзвонили — те 
ж саме. Спрогнозувати ціни на овочі 
важко, але, думаю, вони будуть се-
редніми. Бо якщо надто зростуть, то 
наші люди, 70% з яких живе реально 
за межею бідності, просто їх не ку-
пуватимуть. Адже купівельна спро-
можність громадян падає.  

Щодо планів на наступний рік, 
то у своєму господарстві Руслан 
Хомич обов’язково сіятиме зернові, 
адже зерном розплачується за орен-
ду паїв. Також акцент зробить на 
цукровому буряку. Однак минулого 
року мав з ним проблеми, адже, за 
словами фермера, кагати по тисячі 
тонн лежали на полі, бо цукрові за-
води не брали для переробки. Спо-
дівається, що цього року такого не 
буде. 

Людмила ШИШКО

З Молдови до мене люди 
телефонували, які заку-
пляють у нас овочі, каза-
ли, що в них також через 
кліматичні умови ситуація 
катастрофічна. З Херсона 
дзвонили — те ж саме. 
Спрогнозувати ціни на ово-
чі важко, але, думаю, вони 
будуть середніми. 


