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Минулої п’ятниці голова облдер-
жадміністрації Борис Клімчук про-
вів підсумкову прес-конференцію. 
З поширених прес-службою ОДА 
матеріалів журналісти дізналися, 
про що чільник області орієнтовно 
говоритиме — підсумки соціально-
економічного розвитку Волині 
за 2010 рік. Однак пан Клімчук у 
характерній йому манері відійшов 
далеко від теми розмови, поділив-
шись своїми враженнями від року, 
що минає та планами на майбутнє. 
Голова ОДА озвучив кілька неспо-
діваних рішень, які він збирається 
втілити уже наступного року. 

Доволі неоднозначно сприйня-
лися заяви Бориса Клімчука про 
ліквідацію обласної стоматологічної 
поліклініки, припинення фінансу-
вання волинських аграріїв і скоро-
чення апарату державних службов-
ців. Відповідь в губернатора проста 
— «влада бізнесом займатися не по-
винна».

Отже, керівництво області хоче 
припинити так звані «прямі вливан-
ня» в аграрний сектор і комунальні 
підприємства Волині. 

— Нехай аграрний бізнес сам 
приймає рішення, що і кому прода-
вати. Влада може дати підтримку в 
п’ять мільйонів гривень винятково 
на здешевлення кредитів для сіль-
ських виробників. Незважаючи на 
інтереси та імена, я не хочу прямих 
вливань в аграрні програми. Єдине, 
що ми й надалі підтримуватимемо, 
— це виплата компенсацій за посіви 
жита. На це цьогоріч передбачено 
сімсот тисяч гривень. Жито області 
потрібне, той, хто його вирощує, ма-
тиме підтримку, аби не повторилась 
історія льонарства. Волинські агра-
рії, особливо крупні, звикли до так 
званих «інвестицій» обласного бю-
джету, але їх не буде. Така моя пози-
ція, про яку я не побоюся говорити 
ні в Києві, ні на засіданнях обласної 
ради, — прокоментував Борис Пе-
трович.

Недоцільним чільник області 
вважає і утримання комунальних 
підприємств. Адже вони і без дер-
жавного фінансування отримують 
прибутки. Зокрема у своєму виступі 
Клімчук згадав Луцьке підприєм-
ство електротранспорту та обласну 
стоматологічну поліклініку. 

— Я пропонуватиму на сесії лік-
відувати стоматполіклініку, нехай її 
працівники заробляють гроші без 
допомоги держави, як це роблять 
сотні їхніх колег-стоматологів. Орі-
єнтовно на утримання цього закла-
ду щороку витрачається мільйон 
гривень. Сума значна, то чому б на 
зекономлені кошти не провести, на-
приклад, реконструкцію інфекційної 
лікарні? — підмітив Борис Клімчук.

Турбує волинську владу і над-
то велика кількість державних 
службовців. Як зауважив Борис 

Петрович, після трьох хвиль ско-
рочень ряди державної служби не 
зменшились, а навпаки, зросли аж 
на 23 відсотки. Якщо раніше кіль-

кість службовців в органах влади 
складала більше семи тисяч, то за-
раз їх нараховують 9972. На прес-
конференції голова ОДА повідомив, 
що тільки таких, які підконтрольні 
обласній владній вертикалі, нарахо-
вується 2200. У свою чергу, в органах 
місцевого самоврядування службов-
ців — 2500. А тих, які підконтрольні 
столичним відомствам, — 4,5 тисячі. 
Крім того, за словами Клімчука, на 
Волині працює 36 територіальних 

органів влади.
Керівник області навів приклад 

— у Держкомземі працює 312 чинов-
ників, а в управлінні юстиції нара-
ховується 384 службовці. На думку 
Клімчука, це «явно забагато».

Не оминув увагою губернатор і 
позитивні моменти у розвитку об-
ласті. Борис Клімчук каже, що за-
звичай дуже скептично ставиться 
до всіляких рейтингів, однак те, що 
Волинь є першою областю на Украї-
ні за зменшенням збиткових підпри-
ємств і другою за ростом прибутків, 
не може не тішити.

— В цьому році загальна сума 
надходжень на соціально значимі 
об’єкти Волині склала близько 60 
мільйонів гривень, з них дев’ять 
мільйонів — на збереження Свято-
Успенського Зимненського монасти-
ря. Для порівняння: в минулому році 
область отримала лише 18 мільйо-
нів, — зазначив голова облдержад-
міністрації, коментуючи виконання 
урядом країни своїх зобов’язань пе-
ред волинською областю.

Борис Клімчук поінформував 
також, що 22 грудня була підписана 
постанова Кабміну про виділення на 
потреби міста Луцька 1,6 млн. грн. Ці 
кошти підуть на погашення заборго-
ваності Луцького міськвиконкому за 
роботи на водоводі на вулиці Мам-
сурова та розширення сміттєзвали-
ща у селі Брище. Крім того, Луцьк 
отримав унікальну можливість на-
повнити бюджет за рахунок держав-
ного замовлення на п’ятсот автобу-
сів «Богдан» для Євро-2012. Голова 
облдержадміністрації пообіцяв, що 
в наступному році буде побудова-
ний найбільший митний перехід 
«Ягодин-2».
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Події

Україна має найбільші запаси 
сланцевого газу 
За даними НАК «Надра України», Україна має найбільші в Єв-
ропі запаси сланцевого газу. Мінприроди й НАК «Надра Укра-
їни» презентували на виставці та конференції «World Shale 
Gas-2010», яка пройшла в США, родовища сланцевого газу 
в Україні для залучення міжнародних інвесторів і партнерів 
до їх вивчення та розробки. Наразі Міністерство охорони на-
вколишнього природного середовища шукає міжнародних 
інвесторів для розробки українських родовищ.

Верховна Рада закупила 
«Тойот» на чотири 
мільйони 
Автобаза управління справами апарату Верхо-
вної Ради закупила 17 автомобілів «Toyota 
Camry» на майже чотири мільйони гривень. 
Про це повідомляє портал державних закупі-
вель. Автівки придбані у ТОВ «Саміт Моторз 
Україна» за 3 939 070 грн.

47
відсотків українців не хо-
чуть бути благодійниками у 
новорічні свята. 27% хотіли 
б здійснити доброчинність 
у період новорічних свят. 
Ще 20% поки що над цим не 
замислювалися. 

БЮДЖЕТ  

На будівництво у 2011 році на 
Волині виділено понад 16 млн. грн.   

З обласного бюджету на продо-
вження будівництва, рекон-

струкцію та капітальний ремонт 
соціально-культурних об’єктів і 
ремонтно-реставраційні роботи  
щодо пам’яток архітектури виділе-
но 16 мільйонів 295,4 тис. грн.

Кошти, зокрема, спрямують на 
реконструкцію обласної дитячо-
юнацької спортивної школи Луць-
ка, це півтора мільйона гривень; 
на реконструкцію недобудова-
ної будівлі Шацького відділення 
банку «Україна» під поліклінічне 
відділення Шацької центральної 
райлікарні з денним стаціонаром 
та пунктом швидкої медичної до-
помоги піде півтора мільйона 
(завершення робіт, розпочатих у 
2010 році); на реконструкцію Хо-
тешівської туберкульозної лікарні 
Камінь-Каширського району (за-
вершення робіт із енергозбере-

ження, розпочатих у 2010 році) ви-
ділять 560 тис. грн.; на капітальний 
ремонт Горохівського психоневро-
логічного інтернату — 230 тисяч 
гривень; на капітальний ремонт 
академічного обласного україн-
ського музично-драматичного те-
атру імені Т.Г.Шевченка — 2 міль-
йони 500 тисяч гривень.

Ще понад два мільйони 155 ти-
сяч гривень виділено на будівни-
цтво центральної районної лікарні 
в Іваничах, а мільйон 922 тисячі 
гривень — на будівництво пери-
натального центру в Луцьку. На 
ці об’єкти кошти мають надійти 
ще з Державного бюджету. Понад 
п’ять із половиною мільйона гри-
вень обласні депутати виділили 
для забезпечення співфінансуван-
ня енергозберігаючих заходів. Ці 
кошти підуть на утеплення фа-
садів, заміну вікон у таких закла-
дах охорони здоров’я, як обласне 
дитяче територіальне медичне 
об’єднання, обласна психіатрич-
на лікарня, обласне територіаль-
не медичне протитуберкульозне 
об’єднання тощо.

Не забули депутати і про 
культуру. Відповідно до рішення 
постійної комісії обласної ради 
з питань бюджету, фінансів та 
цінової політики, від 27 грудня 
2010 року збільшені на 350 тис. 
грн. видатки на виготовлення 
проектно-кошторисної докумен-
тації з ремонту та реставрації 
пам’яток архітектури та історико-
культурної спадщини.

ГАЗОВЕ ПИТАННЯ 

Ціни на газ можуть зрости на 50%

З січня Україна більше платити-
ме за газ, імпортований із Росії, 

тому тарифи для українців можуть 
підняти на 50%. Причина — підви-
щення світових цін на нафту, до 
яких прив’язана і вартість газу, по-
яснив незалежний експерт Вален-
тин Землянський для ТСН.

За грудень «чорне золото» під-
нялося в ціні майже на 15 дол., 
досягнувши 94,5 долара за барель 
(159 л), і продовжує рости. Аналі-
тики стверджують, що дійде до 100 
дол. і більше, а потім зупиниться.

Якщо зараз ми платимо за 1000 
куб. м газу 252 дол. (з урахуванням 
знижки в 100 дол., про яку домови-
лися президенти Віктор Янукович 
і Дмитро Мєдвєдєв), то в I кварта-
лі 2011-го буде 260-262 дол., а в се-
редньому за рік — близько 280 дол. 
за тисячу кубометрів.

У той же час у закон про Держ-
бюджет на 2011 рік закладена се-
редня ціна імпортованого газу в 
269 дол. за 1000 куб. м, тобто гро-
шей на закупівлю може не виста-
чити, якщо не підвищувати ціну  

продажу на внутрішньому ринку.
Зі слів Землянського, подорож-

чання газу торкнеться промспо-
живачів і підприємств житлокому-
ненерго, а для населення вартість 
газу поки залишиться колишньою: 
«Народ не витримає подвійного 
цінового удару — на тепло та газ. 
Тому Кабмін постарається не під-
німати вартість газу в квітні, не-
зважаючи на те, що це одна з вимог 
меморандуму з МВФ про виділен-
ня нам третього траншу».

«Я не хочу прямих вливань 
в аграрні програми. Єдине, 
що ми й надалі підтриму-
ватимемо, — це виплата 
компенсацій за посіви 
жита. На це цьогоріч 
передбачено сімсот тисяч 
гривень. Жито області 
потрібне, той, хто його ви-
рощує, матиме підтримку, 
аби не повторилась історія 
льонарства». 

Борис Клімчук хоче припинити 
«викачування» грошей із бюджету

ПОГОДА 

У західних областях 30 груд-
ня хмарність, синоптики обі-
цяють сніг. Температура повітря 
вночі - 6...-4°C, вдень -6...-4°C. 31 
грудня хмарно з проясненнями, 
сніжитиме. Вночі -8...-5°C, ден-
на температура -8..-5°C. 1 січня 
хмарно з проясненнями, незна-
чні опади. Температура вночі -4... 
-3°C, вдень -4...-2°C. 

У північних регіонах 30 груд-
ня  хмарно, місцями невеликий 
сніг. Температура вночі станови-
тиме  -5...-4°C, вдень -4...-3°C. 31 
грудня очікується незначна хмар-
ність, сніг. Вночі температура ста-
новитиме -14..-10°C, вдень -15... 
-8°C. 1 січня хмарно, невеликий 
сніг. Нічна температура -6...-4°C, 
денна становитиме -4...-2°C.

У Києві 30 грудня буде хмар-
но, снігопад. Нічна температура 
-5...-4°C, денна -7...-2°C. 31 грудня 

змінна хмарність, невеликий сніг. 
Вночі -12...-10°C, вдень -7...-4°C. 
1 січня хмарно, очікується сніг. 
Температура вночі -4...-3°C, вдень 
-3...-1°C. 

У східних регіонах 30 грудня 
очікується хмарність, без опадів. 
Вночі -2...-1°C, вдень -1...0°C. 31 
грудня ясно, сухо. Нічна темпера-
тура становитиме  -3...-2°C, денна 
-3...-1°C. 1 січня часткова хмар-
ність, можливий мокрий сніг. 
Вночі -4...-3°C, вдень -1...+1°C.

У південних областях 30 груд-
ня ясно, опадів чекати не варто. 
Температура вночі становитиме 
-4...-3°C, вдень -2...+3°C. 31 груд-
ня  ясно, снігу не очікується. Вно-
чі -3...-1°C, вдень -3...+1°C. 1 січня 
хмарно з проясненнями, без опа-
дів. Нічна температура станови-
тиме  -2...+1°C, денна 0...+5°C. 

Волинь-АВТО 
м. Луцьк, вул. Рівненська,145. 
Тел. (0332)28-18-18.


