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ДОТРИМАННЯ ЦІНОВОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ НА РИНКУ 

ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ
З метою запобігання порушенню норм за-

конодавства Ківерцівська районна державна 
адміністрація повторно доводить до відома 

усіх суб'єктів господарювання, які здійснюють 
виробництво та реалізацію продовольчих 

товарів, що від 16 липня 2008 року діє розпо-
рядження обласної державної адміністрації 

№ 249 "Про внесення змін до розпорядження 
першого заступника голови обласної дер-

жавної адміністрації від 21 вересня 2007 року 
№ 371", яким встановлено граничний рівень 

торговельних надбавок до оптово-відпускних 
цін вітчизняних виробників основних продо-

вольчих товарів. 
Даним розпорядженням запроваджено режим 

декларування зміни оптово-відпускних цін на бо-
рошно пшеничне вищого, першого і другого ґатун-
ків, борошно житнє обдирне, яловичину, свинину, 
м’ясо птиці, варені ковбасні вироби, молоко, сир, 
сметану, масло вершкове, яйця курячі, цукор, олію 
соняшникову. У зв'язку з цим розпорядженням 
встановлено та затверджено граничний рівень 
торговельних надбавок до оптово-відпускних цін 
вітчизняних виробників (митної вартості) неза-
лежно від кількості посередників, при реалізації 
основних продовольчих товарів.

ГРАНИЧНИЙ РІВЕНЬ торговельних над-
бавок до оптово-відпускних цін вітчизняних 
виробників (митної вартості) основних про-

довольчих товарів (у відсотках)
Назва продуктів – Граничний рівень торговельних 

(постачальницько-збутових) надбавок (без ураху-
вання витрат з їх транспортування у міжміському 
сполученні)

Борошно пшеничне – 15
Ковбасні вироби варені – 15
Крупи – 15
Макаронні вироби – 15
Масло вершкове – 15
Молоко, крім тривалого терміну зберігання, 

сметана – 15
М’ясо птиці (крім субпродуктів) – 15
Олія соняшникова – 15
Свинина, яловичина – 15
Сир кисломолочний до 9% включно (крім 

сиркових мас, сирків у шоколаді, сирів з до-
мішками) – 15

Хліб з борошна пшеничного вищого, першого 
і другого ґатунку та їх суміші, борошна житнього 
та суміші борошна пшеничного та житнього – 6

Цукор-пісок – 15
Яйця курячі без урахування вартості упаковки 

– 15.
Особливу увагу варто звернути на те, що 

визначений розмір торговельних надбавок не 
залежить від кількості посередників.

У разі порушення граничного рівня торговель-
них надбавок до оптово-відпускних цін вся не-
обґрунтовано одержана сума виручки підлягає 
вилученню в доход державного бюджету. Крім 
того, стягується штраф у двократному розмірі 
необґрунтовано одержаної суми виручки.

Особи, винні в порушенні порядку встанов-
лення та застосування цін і тарифів, притягува-
тимуться до адміністративної або кримінальної 
відповідальностей.

Управління економіки РДА.

АКТУАЛЬНО

 У ПОшУКАХ ВИРОбНИКА
Завдання, яке ставили перед 

собою розробники закону, зазначив 
Сергій Тимченко,— знайти ефектив-
ного власника, який би не наживав-
ся, а виробляв продукцію. Але при 
цьому необхідно уникнути обезземе-
лення селян. Задля підтримки саме 
дрібних та середніх господарств 
буде створено Державний іпотечний 
земельний банк. Кредити для фер-
мерів тут не перевищуватимуть 8%, 
будуть передбачені й безвідсоткові, 
якщо кошти йтимуть на розвиток 
аграрної інфраструктури, а землю 
можна буде віддати в заставу, — 
прогнозує Сергій Тимченко. Землею 
в Україні зможуть володіти лише 
фізичні особи – громадяни України, 
фермери та держава (юридичні 
особи та іноземці не зможуть стати її 
власниками). Права продавців землі 
не будуть обмежені, проте права 
покупців суворо контролюватимуть 
– це і податкова декларація, й анти-
монопольна перевірка можливих 
зв’язків із зацікавленими особами. 
А щоб великі агрохолдинги не ви-
тісняли селян із землі, законопроект 

передбачає введення обмеження на 
її купівлю. Бізнес повинен працювати 
на умовах соціального партнерства.

– Власник чотирьох гектарів 
найродючішої в Європі землі (саме 
стільки в середньому отримав кожен 
селянин при розпаюванні) не може 
бути за межею бідності, – перекона-
ний голова Держземагентства. – Ми 
раніше віддали землю селянам, 
але при цьому сказали: продавати 
не маєте права… Ніби віддали 
автомобіль, але забули дати ключі й 
техпаспорт. Тепер треба робити все 
для того, аби земельна реформа 
завершилася. Вона триває вже 20 
років. Ще два роки і ми зможемо по-
трапити до книги рекордів Гіннесса, 
оскільки поб’ємо рекорд Мексики, де 
земельна реформа тривала 22 роки.

 
КОНСОЛІДАЦІЯ 

НАДІЛІВ
Хоча новий закон і дозволить про-

давати землю, спеціалісти не радять 
селянам поки цього робити, адже 
ціна на неї обов’язково зростати-
ме. Держава продаватиме вільні 
земельні ділянки прозоро – виключ-

но з аукціонів. Передбачається, що 
гектар землі в Україні коштуватиме 
300–500 євро, а наприклад, у Поль-
щі чи Угорщині ціна гектара сільгос-
пугідь від 3 000 євро, у Франції чи 
Нідерландах – від 10 000 до 30 000 
євро. Що ж передусім впливає на 
вартість землі?

– Найперше, це консолідація наді-
лів, – відповідає Сергій Тимченко. 
– Наприклад, ми бачимо поле, але 
насправді воно може бути розбите 
на 40 чи навіть 70 ділянок. У такому 
випадку обробляти його майже 
неможливо. Якщо люди об’єднають 
ділянки у великі масиви, то ціна 
оренди зросте (і це передбачено в 
законі). Другий чинник, який істотно 
впливає на вартість землі, — це 
створення інфраструктури АПК – до-
ріг, залізниць, зерносховищ… Третій 
фактор – підвищення якості грунтів. 
Зараз земля деградує через те, що 
аграрії сіють прибуткові на даний 
момент культури і не дотримуються 
сівозміни. А така практика виснажує 
грунти. Тому ми зацікавлені в довго-
строковій оренді чи власності. Щодо 
вартості оренди, то з нового року 
вона підвищиться в 1,7 раза.

АКТ ОТРИМАТИ –  
Не ПОЛе ПеРейТИ

– Люди роками чекають держак-
тів на землю. Черга є головним 
важелем для тих, хто перетворив 
свою посаду на «хлібне місце». Тому 
Президент доручив нам навести 
лад у земельній сфері: позбутися 
черг, викоренити хабарництво і 
корупцію, до нового року погасити 
заборгованість з реєстрації та видачі 
держактів. Вважаю, що найкращим 
борцем зі зловживаннями буде 
комп’ютерна програма, яка зведе 
до мінімуму спілкування громадян з 
чиновниками.

 Задля цього й приймався Верхо-
вною Радою та затверджувався 
Президентом Закон про державний 
земельний кадастр. Тепер усі дані 
будуть збережені в єдиній електро-
нній базі в цифровому форматі. Всі 
кадастрові функції, реєстрація када-
стрових актів переходять з держав-
ного Центру земельного кадастру 
в районні управління земельних 
ресурсів, які працюватимуть за прин-
ципом єдиного вікна.                 

Ігор ЛЕВЧИК, 
начальник управління 

Держкомзему.

              «РИНОК ЗеМЛІ»
                        НОВИй ЗАКОН ПОВИНеН 

                        ЗАХИСТИТИ СеЛЯН ТА феРМеРІВ

Триває обговорення 
найгостріших питань проекту Закону про ринок земель: 
якою саме площею сільгоспугідь зможе володіти одна 
особа, як унеможливити спекулювання землею та ство-
рення латифундій. На  думку голови Державного агентства 
земельних ресурсів України Сергія Тимченка, законопроект 
покликаний передусім захистити права тих, кому сьогодні 
належать паї, та не допустити надмірної концентрації землі 
в одних руках, підвищити продуктивність аграрного сектору 
і покращити соціально-економічну ситуацію у селі. Про це 
вели мову учасники засідання медіа клубу «На власний по-
гляд» за участю голови Держагенства земельних ресурсів.

ЦІНОВА СИТУАЦІЯ 
НА СПОжИВЧОМУ 

РИНКУ ВОЛИНІ
За даними Держкомстату України, індекс 

споживчих цін в країні у вересні становив 
100,1%, з початку року – 104,2%, на Волині – 

відповідно 99,8% та 103,3%.
В області протягом останніх трьох місяців спо-

стерігалось зниження цін на продукти харчуван-
ня та безалкогольні напої (в межах 2,1 – 0,7%), 
хоча за січень-вересень п.р. вони подорожчали 
загалом на 2,0%. Найбільше зросли в ціні хліб 
і хлібопродукти, (на 10,6%) свинина (на 10,3%), 
яловичина і телятина (на 7,4%), риба та про-
дукти з риби (на 6,7%). Разом з тим, суттєво 
подешевшали овочі, зокрема, капуста, картопля. 
Знизились ціни на яйця (на 26,5%), крупи гречані 
(на 17,7%), молоко (на 9,4%), масло вершкове 
(на 8,9%), цукор (на 2,1%), фрукти (на 0,7%).

Алкогольні напої і тютюнові вироби подорож-
чали в середньому на 8,2%.

Ціни і тарифи на житло, воду, електроенер-
гію, газ та інші види палива зросли на 5,2%, у 
т.ч. плата за електроенергію - на 22,9%, гарячу 
воду, центральне опалення - на 12,0%, кана-
лізацію - на 7,1%, водопостачання - на 6,8%, 
квартиру - на 6,5%.

Подорожчання в сфері охорони здоров'я на 
5,7% відбулося за рахунок зростання вартості 
стоматологічних (на 16,0%) та консультативних 
послуг (на 10,4%).

Підвищення цін на транспорт на 15,3% зу-
мовлено подорожчанням палива та мастил (на 
31,9%). Зросла вартість проїзду автодорожнім 
(на 14,5%) та залізничним пасажирським тран-
спортом (на 8,3%).

Серед послуг зв'язку підвищилась абонентна 
плата за користування телефоном (на 14,4%). 
Водночас подешевшала вартість роботи в ме-
режі Інтернет (на 8,0%).

В сфері освіти подорожчало навчання в се-
редніх (на 8,5%) та вищих навчальних закладах 
(на 4,3%), на курсах (на 2,1%).

Головне управління статистики
 у Волинській області.

СТАТИСТИКА

АКТУАЛЬНІ ВАКАНСІЇ ПО КІВеРЦІВСЬКОМУ РАйОНУ
РЦЗ ІНфОРМУє:

Посада (назва) / Характеристика вакансії Заробітн
а плата Роботодавець Місцезнаходження/ контакти

продавець продовольчих товарів 1200,00 ВЕЛИЧКО ІРИНА МИХАЙЛІВНА м.КІВЕРЦІ, вул.Чапаєва,45  (03365)3-15-10

штампувальник (холодноштампувальні роботи) 1200,00 ВУ ЗАТ "ЕЛЕКТРО" м.КІВЕРЦІ, вул. Чкалова, 61 (03365)21641;21289

лікар з ультразвукової діагностики 1200,00 ВОПЛ№2 СМТ.ОЛИКА смт.ОЛИКА, вул.Замкова, 31 (03365)9-55-36; 9-53-48

лікар-психіатр 1450,00 ВОПЛ№2 СМТ.ОЛИКА смт.ОЛИКА, вул.Замкова, 31 (03365)9-55-36; 9-53-48

лікар-рентгенолог 1500,00 ВОПЛ№2 СМТ.ОЛИКА смт.ОЛИКА, вул.Замкова, 31 (03365)9-55-36; 9-53-48

лікар-фтизіатр 1200,00 ВОПЛ№2 СМТ.ОЛИКА смт.ОЛИКА, вул.Замкова, 31 (03365)9-55-36; 9-53-48

Машиніст електростанції пересувної 1420,00 КІВЕРЦІВСЬКА ДИСТАНЦІЯ  КОЛІЇ м.КІВЕРЦІ,  вул.Визволителів,9 (03365)2-27-35

електрик дільниці 985,00 КІВЕРЦІВСЬКЕ ВУЖКГ м.КІВЕРЦІ вул. Комунальна, 8 (03365)2-12-74; 2-17-07

муляр 985,00 КІВЕРЦІВСЬКЕ ВУЖКГ м.КІВЕРЦІ вул. Комунальна, 8 (03365)2-12-74; 2-17-07

слюсар-сантехнік 985,00 КІВЕРЦІВСЬКЕ ВУЖКГ м.КІВЕРЦІ вул. Комунальна, 8 (03365)2-12-74; 2-17-07

монтер із захисту підземних трубопроводів від корозії 1330,00
КІВЕРЦІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО 
ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ м.КІВЕРЦІ вул. Матросова, 9 (03365)2-25-91; 2-17-56

офіціант 1200,00 КОВАЛЕНКО ЛЮДМИЛА ТРОХИМІВНА м.КІВЕРЦІ  вул.Костюшка,11.(03365)2-25-57

продавець продовольчих товарів 1500,00 КОВАЛЕНКО ЛЮДМИЛА ТРОХИМІВНА м.КІВЕРЦІ  вул.Костюшка,11.(03365)2-25-57

офіціант 985,00 КОРНЕЙЧУК ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ м.КІВЕРЦІ вул.Зелена.32, (03365)4-03-26; 2-28-61

бармен 1500,00 ЛАПЧУК ІГОР ВІКТОРОВИЧ м.Ківерці вул. Комунальна,14  моб.т.0954343351

кухар 1500,00 ЛАПЧУК ІГОР ВІКТОРОВИЧ м.Ківерці вул. Комунальна,14  моб.т.0954343351

менеджер (управитель) із збуту 1200,00 НОВОСАД ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ м.КІВЕРЦІ вул.  Щорса, 49   моб.т.0505924389

продавець продовольчих товарів 985,00 ОЛИЦЬКЕ СТ смт. ОЛИКА, вул. Замкова, 10  т.(03365)9-52-62

товарознавець 985,00 ОЛИЦЬКЕ СТ смт. ОЛИКА, вул. Замкова, 10  т.(03365)9-52-62

бармен 985,00 ПАЛИВОДА РУСЛАН ВАСИЛЬОВИЧ м.КІВЕРЦІ вул.Будівельників,8  моб.т. 0677183192

офіціант 985,00 ПАЛИВОДА РУСЛАН ВАСИЛЬОВИЧ м.КІВЕРЦІ вул.Будівельників,8  моб.т. 0677183192

офіціант 985,00 ПАЛИВОДА ТЕТЯНА ЗІНОВІЇВНА м.КІВЕРЦІ вул. Шевченка , 2а  моб.т. 0975884870

кухар 1300,00 ПП"УКРЛІССЕРВІС" с. КАДИЩЕ, вул.Залізнична,36  т. (03348)34858

електрик дільниці 1100,00 ТЗОВ "ДАРИ ВОЛИНІ" с. Пальче вул. Перемоги 2 Б,  моб.т.0673343216
секретар 1200,00 ТЗОВ "ДАРИ ВОЛИНІ" с. Пальче вул. Перемоги 2 Б,  моб.т.0673343216

підсобний робітник 1050,00 ТЗОВ "ЕКОПЛЮС с. Гайове вул. Незалежності, 60 А  моб.т. 0663079033, 0676742785

розмелювач деревини 1050,00 ТЗОВ "ЕКОПЛЮС с. Гайове вул. Незалежності, 60 А моб.т. 0663079033, 0676742785

сушильник сировини та матеріалів 1050,00 ТЗОВ "ЕКОПЛЮС с. Гайове вул. Незалежності, 60 А  моб.т. 0663079033, 0676742785

механізатор (докер-механізатор) комплексної бригади на 
навантажувально-розвантажувальних роботах 1000,00 ТЗОВ "МИР" с.ДІДИЧІ, вул.Миру,6   т.(03365)9-99-47

підсобний робітник 985,00 ТЗОВ "МИР" с.ДІДИЧІ, вул.Миру,6   т.(03365)9-99-47

вантажник 1500,00 ТЗОВ "СОЛІДАРНІСТЬ" м.Луцьк вул.Ківерцівська, 9   т. (03365)3-15-78;  (022)23-42-89

водій автомобіля 3, 2, 1 класу 1500,00 ТЗОВ "СОЛІДАРНІСТЬ" м.Луцьк вул.Ківерцівська, 9   т. (03365)3-15-78;  (022)23-42-89

водій навантажувача 1500,00 ТЗОВ "СОЛІДАРНІСТЬ" м.Луцьк вул.Ківерцівська, 9   т. (03365)3-15-78;  (022)23-42-89

диспетчер автомобільного транспорту 1500,00 ТЗОВ "СОЛІДАРНІСТЬ" м.Луцьк вул.Ківерцівська, 9   т. (03365)3-15-78;  (022)23-42-89

інженер-конструктор 1500,00 ТЗОВ"СПЕЦБАНКМЕБЛІ" с. ЖИДИЧИН, вул. 17-го Вересня, 29д т.0500249773;(022)52477

бухгалтер (з дипломом спеціаліста) 1500,00 ТЗОВ"СПЕЦБАНКМЕБЛІ" с. ЖИДИЧИН, вул. 17-го Вересня, 29д т.0500249773;(022)52477

електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних 
машинах 1200,00 ТЗОВ"СПЕЦБАНКМЕБЛІ" с. ЖИДИЧИН, вул. 17-го Вересня, 29д т.0500249773;(022)52477

слюсар з механоскладальних робіт 1200,00 ТЗОВ"СПЕЦБАНКМЕБЛІ" с. ЖИДИЧИН, вул. 17-го Вересня, 29д т.0500249773;(022)52477

прибиральник службових приміщень 985,00 ТЗОВ"ФАРМА-СТАР"ЛТД м.КІВЕРЦІ, вул. Визволителів, 4 т.(03365)2-14-35

Інженер-лаборант 1500,00 ТОВ"ПОЛІМЕР" м.КІВЕРЦІ, вул.Некрасова,33/11  т.(03322) 779787

інженер-конструктор 1500,00 ТОВ"ПОЛІМЕР" м.КІВЕРЦІ, вул.Некрасова,33/11  т.(03322) 779787

начальник лабораторії 1500,00 ТОВ"ПОЛІМЕР" м.КІВЕРЦІ, вул.Некрасова,33/11  т.(03322) 779787

водій автотранспортних засобів 1500,00 ТОВ"ПОЛІМЕР" м.КІВЕРЦІ, вул.Некрасова,33/11  т.(03322) 779787

оператор верстатів з програмним керуванням 1500,00 ТОВ"ПОЛІМЕР" м.КІВЕРЦІ, вул.Некрасова,33/11  т.(03322) 779787

підсобний робітник 1500,00 ТОВ"ПОЛІМЕР" м.КІВЕРЦІ, вул.Некрасова,33/11  т.(03322) 779787

слюсар-ремонтник 1500,00 ТОВ"ПОЛІМЕР" м.КІВЕРЦІ, вул.Некрасова,33/11  т.(03322) 779787

токар 1500,00 ТОВ"ПОЛІМЕР" м.КІВЕРЦІ, вул.Некрасова,33/11  т.(03322) 779787

фрезерувальник 1500,00 ТОВ"ПОЛІМЕР" м.КІВЕРЦІ, вул.Некрасова,33/11  т.(03322) 779787
вантажник (робота в м. Луцьку) 1500,00 ТзОВ "Волинь-зерно-продукт" с.Липляни, вул Червоноармійська, 22  т.(03322) 286802

лаборант (біологічні дослідження), (робота в м. Луцьку) 1650,00 ТзОВ "Волинь-зерно-продукт" с.Липляни, вул Червоноармійська, 22 т. (03322) 286802


