
В області — активна фаза весняної 
посівної кампанії. Характерною 
особливістю цьогорічної весни є 
відчутний дефіцит вологи. Цей факт 
змушує аграріїв пришвидшеними 
темпами проводити весь комп-
лекс робіт із метою максимально 
ефективного використання вологи, 
яку отримуємо у вигляді коротко-
часних опадів. Про це розповів 
директор департаменту агропро-
мислового розвитку облдержадмі-
ністрації Юрій Горбенко. 

За словами посадовця, сільсько-
господарські підприємства вже за-
вершили перші підживлення озимих 
зернових. Окремими господарства-
ми розпочато друге підживлення 
озимини. Включилися в підживлен-
ня і власники особистих селянських 
господарств.

— Сівбу ранніх ярих зернових 
розпочали майже в усіх районах об-
ласті. На сьогодні сівбу проведено 
на площі 24 тисячі гектарів, — на-
голосив Юрій Горбенко. — Зокре-
ма, ярого ячменю посіяно 4,3 тисячі 
гектарів, вівса — 9,4, пшениці — 5,5, 
гороху — 1,6 тисяч гектарів. Най-
більші площі засіяно в Турійському, 
Ковельському та Луцькому районах. 
Не приступили до посіву ярини в 
Любешівському та Ратнівському ра-
йонах.

Детально директор департамен-
ту агропромислового зупинився на 
ситуації, що склалася з посівом цу-
крового буряку.

— Провідні аграрні підприєм-
ства області вже розпочали посів 
цукрових буряків, — розповів Юрій 
Мифодійович. — У поточному році 
планується засіяти майже 16 тисяч 
гектарів земельних угідь, що на 4 

тисячі гектарів більше, ніж у по-
передньому. Наразі завершено по-
сів у ТзОВ «Рать» та в ТзОВ «Горо-
дище». Завершується посів у ТзОВ 
«П’ятидні».

Окрім цього, керівник відмітив, 
що в 2016 році аграрії Волині мають 
дещо краще матеріальне забезпечен-
ня для проведення комплексу весня-
но-польових робіт:

— Відчутне сприяння в забез-
печенні аграріїв матеріальними ре-
сурсами відіграло надання товарних 
кредитів провідними оператора-
ми, такими як  товариства «Вілія-
Трейд» та «Агротехніка». Для попо-
внення фінансових ресурсів аграрії 
вже залучили 30 мільйонів гривень 
кредитних коштів. У 2016 році в 
Державному бюджеті, як і в попе-
редньому, передбачено кошти на 
часткове відшкодування відсотків 
за кредити комерційних банків для 

сільгосптоваровиробників.
Також Юрій Горбенко звернув-

ся до голів райдержадміністрацій і 
районних рад з приводу співфінан-
сування із місцевих бюджетів комп-
лексної програми підтримки агро-
промислового розвитку.

— Співфінансування заходів 
програми з місцевих бюджетів пе-
редбачено вперше. Оскільки най-
ближчим часом передбачається 
розподіл коштів, у тому числі й на 
програми, які будуть спрямовува-
тися як субвенція в райони, просив 
би ще раз переглянути пропозиції 
та оперативно надати інформа-
цію, на які пріоритетні напрямки їх 
спрямовувати по кожному району, 
— звернувся до керівників районів 
директор департаменту агропро-
мислового розвитку.
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Більше за інших про еміграцію 
думають ІТ-спеціалісти та представ-
ники медіа. Рідше за інших плану-
ють виїжджати юристи, банківські 
працівники та спеціалісти зі стра-
хування. Найбільш привабливими 
для трудових мігрантів є країни 
Західної та Східної Європи, а також 
США та Канада.

Низькі зарплати, падіння рівня 
життя, відсутність можливостей 
для розвитку малого й середньо-
го бізнесу призводять до того, що 
чимало українців задумуються про 
переїзд за кордон. Як показало не-
щодавнє опитування Міжнародного 
кадрового порталу hh.ua, кількість 
тих, хто має намір залишити кра-
їну, дещо скоротилася. Проте змі-
ни в міграційних настроях «білих 
комірців» швидше підтверджують 
відомості Міжнародної організації 
з міграції про зростання кількос-
ті трудових мігрантів із України в 
2014–2015 роках. Іншими словами, 
ті, хто мав намір залишити країну, 
зробили це ще з початком кризи і з 

настанням соціально-економічної 
нестабільності.

За результатами опитування 
сайту hh.ua, на сьогодні залишається 
значна частина офісних працівни-
ків, рішуче налаштованих на пере-
їзд. Про серйозні наміри залишити 
країну заявив кожен шостий «білий 
комірець». Як і раніше, понад по-
ловина опитаних допускають думку 
про переїзд, проте рішучих кроків 
поки не роблять. Дещо менше тре-
тини не планують їхати з України.

Більше за інших на переїзд за 
кордон націлені ІТ-спеціалісти та 
представники медіа. Рідше плану-
ють виїжджати ті, чий досвід і зна-
ння складно адаптувати в умовах 
іншої країни, — юристи, банківські 
працівники та спеціалісти зі страху-
вання.

Також добре простежується різ-
ниця в міграційних настроях від ре-
гіону до регіону. Серед тих, хто рішу-
че налаштований на переїзд, більше 
за все мешканців східних регіонів, 
зокрема Донецької та Луганської об-
ластей. Також традиційно великий 
відсоток трудових мігрантів із За-
хідної України. Рідше про наміри 
виїхати заявляють мешканці Києва, 
Київської області та центральних 
регіонів України.

Найбільш привабливими для 
трудових мігрантів є країни Західної 
Європи — понад чверть українців 
погодилися б на такий варіант пере-
їзду. Ще стільки ж вибрали б країни 
ближнього зарубіжжя — Польщу, 
Словаччину, Угорщину. Кожен чет-
вертий опитаний мріє жити та пра-
цювати в США або Канаді. Значно 
рідше як можливий напрямок для 
еміграції розглядають країни СНД 
і Азії. У варіанті «Інше» найчастіше 
зазначали Австралію, Ізраїль і ОАЕ.

Надія Савченко: З мене почнеться шлях до 
миру або до війни

Українська льотчиця та депутат 
Надія Савченко вимагає в по-

літичних лідерів не торгуватися 
щодо її долі, а домовлятися, адже 
вона не товар. Про це вона напи-
сала в листі «До людей», який опу-
блікував її адвокат Марк Фейгін.

«Торгуватися будуть. Кожен 
буде хотіти урвати за мене якнай-
більше та чекати слушної нагоди, 
щоб не втратити власної марки», 
— заявила вона.

Савченко наголосила, що від 
її смерті не виграє ніхто. «Бажаю 
мудрості «великим дядям». З мене 
може початися шлях або до миру, 

або до війни», — написала Надія. 
Вона також підтвердила наміри 
почати сухе голодування 6 квітня.

Нагадаємо, після оголошення 
вироку Надія Савченко надалі пе-
ребуває в Новочеркаському СІЗО. 
22 березня російський суд неза-
конно засудив українську льот-
чицю Надію Савченко до 22 років 
позбавлення волі.

Кремль нещодавно назвав ціну 
обміну — українку можуть по-
вернути, якщо США віддасть ро-
сійських злочинців Віктора Бута і 
Костянтина Ярошенка, які там від-
бувають терміни.

Дві третини українців час від часу 
задумуються про переїзд за кордон 

У Міноборони 
розікрали 3 
мільйони, які мали 
піти на квартири 
для військових

В Україні існує фармацевтична мафія

Ціни на продукти зростуть на 5–25%

Відтепер українці зможуть працювати в 
Ізраїлі офіційно

Військова прокуратура викри-
ла групу чиновників Мініс-

терства оборони, які розкрадали 
бюджетні гроші, призначені для 
закупівлі житла військовослуж-
бовцям та членам їхніх сімей у 
Дніпропетровську. Про це пові-
домили в прес-службі Генераль-
ної прокуратури України.

«Зазначені гроші в сумі 3 
мільйони гривень були витра-
чені посадовими особами Мі-
ністерства оборони України на 
придбання квартир у одного з 
товариств з обмеженою відпо-
відальністю, яке ще за півроку 
до укладення цього договору 
було офіційно позбавлене права 
на реалізацію житла. Фактично 
будинок дотепер не введено в 
експлуатацію, а квартири є не-
придатними для проживання», 
— пояснили в ГПУ.

За цим фактом військовою 
прокуратурою Дніпропетров-
ського гарнізону відкрито кри-
мінальне провадження за части-
ною 3 статті 191 Кримінального 
кодексу України (привласнення, 
розтрата майна або заволодіння 
ним шляхом зловживання служ-
бовим становищем).

Її мета — зламати нову проце-
дуру закупівлі ліків, дискреди-

тувати міжнародні організації, 
оскільки їхня система працює без 
корупції та вже приносить резуль-
тати. Таку заяву зробив керівник 
Центру протидії корупції Віталій 
Шабунін.

Він зазначив, що Центр проти-
дії корупції три роки досліджував 
зловживання на закупівлях ліків 
державою. 

— Ми зробили висновок, що 
єдиний спосіб зупинити злодій-
ство на закупівлі ліків — забрати 
їх з МОЗу, забрати гроші взагалі з 
України і віддати їх тим, хто давно 
закуповує для інших країн світу, 
у тому числі для провідних країн 
світу, — додав Шабунін.

За його словами, представни-
кам української фарммафії, які 
наживаються на тендерах, важли-
во внести зміни в закон про заку-
півлю ліків. Він нагадав, що ще на 
етапі прийняття цього закону їм 
вдалося залишити там правку, про 
те, що через 5 років усі закупівлі 

знову повернуться до Міністер-
ства охорони здоров’я.

Зараз, за словами Шабуніна, 
фарммафія та її лобісти усіма си-
лами намагаються дискредитувати 
міжнародні організації, щоб отри-
мати вплив на закупівлі. Зокрема, 
вони розповсюджують інформа-
цію про те, що міжнародні орга-
нізації закуповують погані ліки, 
викуповують їх дорого і не зрозу-
міло в кого. Також він зазначив, 
що головними лобістами передачі 
закупівель у руки МОЗ є представ-
ники «БПП» Олександр Третьяков 
та Гліб Загорій. Шабунін додав, що 
цьогоріч ліки для України закупо-
вують три організації: Програма 
розвитку ООН, ЮНІСЕФ і бри-
танська бюджетна компанія Crown 
Agents.

«За результатами першої заку-
півлі, яка вже оприлюднена, по ту-
беркульозі, вони заощадили на за-
купівлі гроші, за які можна купити 
ліки ще для 28 тисяч хворих на ту-
беркульоз», — наголосив Шабунін.

Світова тенденція до зростання 
цін на продовольчі товари збе-

рігається, вартість палива на укра-
їнському ринку зростає, а в зв’язку 
з підвищенням акцизу на алкоголь-
ну продукцію і близькість свят, очі-
кується стрибок цін на продукти 
харчування в межах 5–25%. Про 
це заявив комерційний директор 
Retail Group Олексій Сєріков в ко-
ментарі «Економічній правді».

Сєріков прогнозує, що в най-
ближчі кілька місяців очікується 
подальше зростання цін на м’ясо, 
хлібобулочні вироби, яйця, міц-
ний алкоголь та пиво, крупи і рибу 
— заморожену й охолоджену.

«Підвищення цін на м’ясо очі-
кується на рівні 10%. Яйця, через 
наближення Паски та відновлення 
їхнього експорту, подорожчають 
на 15–25%. Хлібобулочні вироби 
виростуть у ціні на 10–15%», — 
сказав експерт.

«Гречана крупа подорожчає на 

20–25%, і це подорожчання зберіга-
тиметься до нового врожаю. Риба 
заморожена, за нашими прогноза-
ми, стане дорожчою на 5–10%, а на 
рибу охолоджену очікує підвищен-
ня цін до 20%», — додав він.

«Ми передбачаємо, що з 1 квіт-
ня зростуть ціни на алкогольну 
продукцію від постачальників, а 
з 1 травня ціни виростуть у роз-
дрібному продажу через роздріб-
ний індикатив. Попередньо можна 
сказати, що пляшка горілки ємніс-
тю 0,5 літра буде коштувати 69,90 
гривень», — заявив Сєріков.

За його словами, крім горілки, 
протягом квітня–травня подорож-
чає коньяк на 8—10%, а пиво вже 
подорожчало на 25% і буде дорож-
чати ще на 10–15% протягом квіт-
ня і травня.

«Деяке здешевлення очікує 
лише овочі та фрукти в зв’язку з 
сезонністю», — підсумував екс-
перт.

Уряд прийняв розпорядження, 
яке передбачає підписання 

угоди «Про тимчасове працевла-
штування українських працівни-
ків у окремих галузях ринку праці 
держави Ізраїль». Документ опу-
блікований на офіційному сайті 
Кабміну.  

— Представники фірм із під-
бору персоналу стверджують, що 
українці можуть влаштуватися в 
ізраїльські компанії і зараз. Для 
цього їм потрібно відкрити спеці-
альну робочу візу В1. Посередни-
ки беруть за пошук вакансії та до-
помогу в оформленні документів 
$ 1,3-1,5 тис. За ці гроші «агенти» 

пропонують роботу із зарплатою 
$ 1–1,1 тис. в місяць, — йдеться в 
повідомленні.

Найбільше вакансій для пред-
ставників робітничих професій — 
будівельників, водіїв, охоронців. 
Для жінок доступна робота догля-
дальниць, перукарів, нянь тощо.

Більшість компаній виставля-
ють досить жорсткий графік — по 
9 годин на день 6 днів у тиждень.

Серед фахівців із вищою осві-
тою більше шансів працевлашту-
ватися в Ізраїлі у лікарів та IT-
шників, які можуть розраховувати 
на зарплати до $ 4-5 тис. на місяць 
і більше.

Мала кількість вологи в ґрунті створює 
великі проблеми волинським аграріям

СБУ перекрила канал постачання 
в Україну психотропних речовин
Співробітники Служби безпеки України перекрили контра-
бандний канал постачання в Україну психотропних речовин 
із країн Південно-Східної Азії, повідомляє прес-центр СБУ. 
Члени організованого угруповання переправляли психо-
тропи рейсовими літаками та реалізовували через Інтернет. 
Під час обшуків у приватному будинку в Запоріжжі спів-
робітники спецслужби вилучили шістдесят тисяч пігулок, 
які містять психотропну речовину — сибутрамін. Відкрито 
кримінальне провадження за ст. 307 Кримінального кодексу 
України.

Хліб в Україні подорожчає
Про це заявив гендиректор об’єднання «Укрхлібпром» 
Олександр Васильченко. Житньо-пшеничні сорти хліба 
почнуть дорожчати. Подорожчання пов’язане з падін-
ням об’ємів виробництва житнього борошна. «У нашій 
структурі завжди було так, що хліб грубого помелу був 
більш дешевим і доступним для споживачів. А сьогодні 
ціни на такий хліб будуть зростати і вирівнюватися з 
іншими сортами», — додав Васильченко.  В «Укрхліб-
промі» повідомили, що державі варто подумати про за-
охочення аграріїв та про надання різного роду дотацій.  
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На стільки мільйонів гривень 
ПАТ «ДТЕК Західенерго» за 
результатами тендеру замовило 
ПАТ «Дніпроазот» їдкого натру. 
Про це повідомляється у «Вісни-
ку державних закупівель». 

Актуально

Змушує їх швидшими темпами проводити посівні роботи 


