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До кінця січня 2011 року Кабі-
нет Міністрів планує остаточ-

но виробити механізм розрахунку 
дотацій індивідуальним власникам 
великої рогатої худоби, які згодом 
будуть виплачуватися на утриман-
ня тварин і на виробництво моло-
ка. Про це заявив директор депар-
таменту розвитку аграрного ринку 
Міністерства аграрної політики і 
продовольства Анатолій Розгон, 
пише газета «Дело». 

«З нового року впроваджуємо 
новий режим нарахування податку 
на додану вартість. Це був досить 
істотний фактор, який передусім 
впливав на ціноутворення для ви-
робників молочної продукції», — 
повідомив Розгон. 

«Йдеться про те, що 2,5 млрд. 
гривень — це та дотація, яка йшла 
через механізм податку на додану 
вартість. На сьогодні в бюджеті ці 
кошти будуть зараховані до спеці-

ального фонду та будуть спрямо-
вані цільовим методом як дотація 
на корову (на одну голову) та на 
вироблення продукції», — зазна-
чив він. 

На думку уряду, такі дотації 
мають стати «великим заохочен-
ням для збереження поголів’я у 
населення і власне стимулювати-
муть виробництво молока». 

За словами пана Розгона, ця 
дотація буде надаватися в першу 
чергу індивідуальним власникам 
корів і телят. Він уточнив, що до-
тації на поголів’я худоби будуть 
надходити до сільрад, і за допо-
могою існуючого обліку тварин їх 
господарям надаватимуть гроші. У 
середньому, за попередніми оцін-
ками, уряд буде надавати дотації 
до 1-2 тис. грн. на рік. «Ці кошти 
дадуть людині змогу закуповувати 
кормові запаси для худоби», — до-
дав чиновник.

В області лише на 10% працевла-
штовано депутатів місцевих рад, 

обраних на виборні посади, сіль-
ських, селищних, міських голів, голів 
райрад, їх заступників, які припини-
ли свої повноваження. У результаті 
витрачаються значні суми на випла-
ту їм допомоги по безробіттю.

Так, у Горохівському районі не 
працевлаштовано дев’ять колишніх 
посадовців, у Луцькому районі без 
роботи лишились семеро, в Рожи-
щенському — восьмеро. 

«Ми подумаємо, як «стимулюва-
ти» районні державні адміністрації, 
які не виконали доручення, що за-
раз призводить до значної витрати 
коштів із місцевих бюджетів. Їм да-
вали чітке доручення — працевла-
штувати, тобто позбавитися від ви-
плати десяти окладів. А то тепер і ви 
платите, й люди будуть «нензати», 
вимагаючи від вас роботу, — зазна-
чив голова Волинської ОДА Борис 
Клімчук. — Чиновник, який на-
вчений і може працювати, повинен 
працювати. Якщо не в системі місце-
вого самоврядування чи державного 
управління, то є й інша робота».

Ольга УРИНА

ПОТРЕБИ 

Волинські школи чекають 
на цивілізовані санвузли 

В 44 типових школах області ще 
й досі відсутні внутрішні вби-

ральні. За словами голови ВОДА 
Бориса Клімчука, приміщення для 
туалетів у цих навчальних закла-
дах є, проте нині вони перетворе-
ні на підсобки чи комірчини або 
ж взагалі захаращені. Цим може 
«похвалитися» більше половини 
районів області, цивілізовані вби-
ральні відсутні й у деяких школах 
райцентрів.

До першого вересня передбаче-

но відновити ці вбиральні. Також, 
як розповів Клімчук, паралельно 
йтиме будівництво та прибудо-
ва теплих туалетів до нетипових 
шкіл, там де вони були за п’ятдесят 
метрів і «під вітром».

Нагадаємо, з вересня 2010 
року в сімдесяти загальноосвітніх 
школах Волині знову запрацюва-
ли внутрішні санвузли. На це було 
витрачено майже півтора мільйо-
на гривень.

Ольга  УРИНА
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БЕЗРОБІТТЯ 

Мешканці Вересневого п’ють криничну воду з нітратами
Мікрорайон Вересневе, що на око-
лиці Луцька, об’єднує трохи більше 
десятка вулиць. У приватному 
секторі розташовано майже триста 
будинків, мешканці яких ось уже 
кілька років поспіль живуть лише 
чиновницькими обіцянками.

Два роки тому мешканцям мі-
крорайону міська влада на чолі з 
Богданом Шибою пообіцяла: водою 
забезпечать, каналізацію проведуть, 
а дорогу заасфальтують. Жителі зра-
діли, що нарешті матимуть цивілі-
зований трубопровід. Але не дарма 
ж говорять, що обіцяного три роки 
чекають. Прокладання централь-
ної магістралі водопостачання таки 
розпочали, але тягнеться воно до 
сьогодні. 

З початком будівельних робіт че-
рез вириті траншеї вулицями мікро-
району перестали їздити маршрут-
ки, точніше — вони скоротили собі 
маршрут, змусивши дітей і дорослих 
долати близько двох кілометрів до 
найближчої зупинки.

За кілька днів до місцевих ви-
борів проблему з громадським 
транспортом врешті-решт виріши-
ли. Один із активістів Вересневого 
— Юрій Вільчинський — обурено 
розповідає, що налагодити рух тран-
спорту міським чиновникам вдалося 
за два дні, тоді як люди просили про 
це майже два роки. 

— Ми вже звикли, що влада не 
звертає на нас уваги та не виділяє 
коштів на елементарний благоустрій 
вулиць цієї околиці міста, — каже 
пан Вільчинський. — Проклада-
ти труби почали, а до кінця не за-
вершили, мовляв, немає коштів. У 
результаті водогону ми не маємо, а 
проблем побільшало. Дорогу пере-
копали, а маршрутники знахабніли 
настільки, що почали розвертатися 
при в’їзді до Вересневого. 

На численні прохання мешкан-
ців Вересневого міська влада зреа-
гувала перед самісінькими вибора-

ми. Зібралась спеціальна комісія на 
чолі з першим заступником Шиби 
Ларисою Соколовською. Чиновники 
приїхали, оглянули й єдине, на що 
спромоглися, — відновили повно-
цінний рух маршруток. Щодо водо-
постачання, то жителям пообіцяли 
центральну магістраль добудувати, 
а також порадили виготовити про-
ект на прокладення водопроводу по 
кожній прилеглій вулиці власним 
коштом. Мешканці категорично 
проти цього. За словами жителя Ве-
ресневого Петра Чернова, вони го-
тові оплатити роботу та матеріали, 
необхідні для проведення водогону 
до їхніх будинків, але проектуван-
ням зобов’язана зайнятись міська 
влада.

За інформацією управління капі-
тального будівництва, на водопровід 
від вулиці Мамсурова до Ранкової у 
2008 році було виділено 780 тисяч 
гривень, тоді як потрібно трохи 
більш як два мільйони. На цьому ро-

боти припинились, оскільки коштів 
на завершення будівництва водого-
ну не надходило. У минулому році 
роботи планувалося завершити, од-
нак мешканці мікрорайону Вересне-
ве до сьогодні чекають, що проблему 
нарешті вирішать. Люди, не маючи 

централізованого водопостачання, 
змушені пити воду з криниць, яка, 
за висновками санепідеміологів, пе-
ренасичена нітратами у чотири рази. 
В кінці листопада луцька СЕС брала 
для аналізу проби води з криниць, 
із яких черпає воду більшість верес-
невців. Результати невтішні — вміст 
нітратів становить 203 міліграми на 
один кубічний дециметр води при 
нормі не більше 50. Санстанція по-
рекомендувала мешканцям припи-
нити користуватися криницями, бо 
це «суперечить вимогам законодав-
ства щодо забезпечення санітарного 
та епідеміологічного благополуччя 
населення». 

Дехто з жителів качає воду з 
свердловин, але вона теж не кращої 
якості — у ній підвищений вміст за-
ліза. Про це свідчить і забарвлення 
води. Справляються з цією пробле-
мою, хто як може: хтось купує питну 
воду, хтось робить тижневі запаси, 
а комусь до смаку та, яку черпають 
з криниці, бо іншого виходу немає. 
Люди скаржаться, що при нагріванні 

вода має неприємний запах, помітні 
різноманітні домішки.

Не менш болючою проблемою є 
побудова місцевої каналізації. Меш-
канці змушені самі викопувати ями 
та зливати туди побутовий бруд. Ві-
домо, що у 80-х роках на централь-
ній вулиці Вересневого було про-
кладено зливову каналізацію, однак 
її чомусь не ввели в експлуатацію. 
Нині в ній накопичується бруд, за-
стоюється вода, а дехто з жителів 
зливає туди гноївку, що може стати 
причиною спалаху інфекційних хво-
роб. Мешканці Вересневого й досі 
пам’ятають, якого резонансу наро-
било масове захворювання людей, 
які там проживають, на вірусний 
гепатит В три роки тому.

Активіст мікрорайону Олек-
сандр Хомич каже, що прокладання 
одного лише водогону нічого не вар-
те без проведення каналізації.

— Якщо вода прийде, то треба, 
щоб їй було куди вийти. А нас по-
стійно дурять. Коли починали про-
кладати водопровід, то, аби не буду-

вати біля нього каналізацію, казали, 
що це труби для потреб МНС, таке 
собі пожежне кільце. Тепер вже гово-
рять, що то центральна магістраль. 
Хай буде так, але де тоді каналізація? 
— обурюється пан Хомич.

«Відомості» побували на тому 
місці, де комунальники покинули 
будівництво водогону. З’ясувався 
приємний факт. Очевидці, мешканці 
прилеглих будинків, розповіли, що 
перед самим Новим роком було про-
кладено ще кількасот метрів труби. 
Напевно обіцяні головою Волин-
ської ОДА Борисом Клімчуком ко-
шти (1,6 мільйона гривень) почали 
працювати. Можливо свої результа-
ти дала і зміна керівництва  міста.

Житель проблемного району 
Юрій Вільчинський погоджується, 
що будівництво водогону без кана-
лізації неможливе. 

— Виходить якесь замкнуте 
коло. Якщо ми не матимемо циві-
лізованого водогону, то й не буде у 
нас асфальтованої дороги, а значить, 
маршрутки їздитимуть погано, і 
страждатимуть від цього в першу 
чергу люди.

Розуміючи, що власними силами 
не впоратися, мешканці Вересневого 
зібрали підписи та знову звернулися 
за допомогою до депутатів вже нової 
каденції. Міська обраниця Наталія 
Бунда у своєму депутатському запи-
ті просить передбачити кошти на ви-
готовлення проекту та прокладання 
водопроводів по кожній прилеглій 
вулиці з магістрального водопрово-
ду, вирішити питання з каналізацією 
і відновити тверде покриття.

— Дорогу нам цього року точно 
не полатають, ми на це навіть не спо-
діваємось, але нехай хоча б доведуть 
до кінця розпочате будівництво во-
допроводу, — наголошує пан Віль-
чинський.

Мешканці запевняють, що не зу-
пиняться, допоки з кранів не потече 
така жадана вода.

Ірина КОСТЮК

У Львові ветеранам УПА 
доплачуватимуть 500 грн.
Львівська міська рада виділила 3,5 млн. гривень на 
доплату до пенсії ветеранам Української повстан-
ської армії в 2011 році. Виплати відбуватимуться 
разом із нарахуванням пенсій. Львів буде щомісяця 
доплачувати кожному з ветеранів по 500 гривень до 
пенсії. У місті проживає 590 ветеранів УПА. Нагадає-
мо, Львівська обласна рада виділила 1 млн. гривень 
на виплату одноразової матеріальної допомоги ве-
теранам Української повстанської армії в 2011 році. 

1,093
стільки мільярдів гривень Фонд 
державного майна у минулому році 
перелічив у державний бюджет від 
приватизації держмайна. 

В Україні подорожчає Інтернет
Експерти та провайдери кажуть, що в 2011 році 
вартість інтернет-послуг може дещо вирости. У 
2010-му ціни на веб-доступ помітно здешевшали: в 
III кварталі тарифи деяких компаній опустилися до 
рівня рентабельності.  На кінець III кварталу 2010 
року загальна кількість абонентів широкосмугового 
доступу в Україні становила близько 3,35 млн., з яких 
2,87 млн. — домашні користувачі, пише «ЛІГАБізне-
сІнформ». Дохід із абонента в 2010 році зменшився 
на сім гривень, а це більш ніж 10%.

ФАЛЬСИФІКАТ 

На Волині податкова міліція 
вилучила цигарок на 350 тис. грн. 

Напередодні новорічних свят 
солідний, але підпільний ван-

таж тютюнових виробів, маркова-
них акцизними марками Республі-
ки Молдова, автошляхами Волині 
прямував із сусідньої Рівненщини 
до Ковеля. Водій вантажівки, ко-
вельчанин Іван Г., на вимогу спів-
робітників волинської податкової 
міліції надав документи, які свід-
чили: машина перевозить майже 
чотири тисячі пластикових пля-
шок синього кольору. Цей легаль-
ний вантаж не викликав сумніву 
правоохоронців, адже коли вони 
відкрили тент фури, то вантажний 
відсік і справді був заповнений си-
німи пластиковими пляшками.

Проте за цим легальним това-

ром, за вбудованою перегородкою, 
податківці виявили 117 коробів 
із цигарками, про походження та 
пункт призначення яких жодних 
документів не було. Акцизні марки 
Республіки Молдова на прихова-
ному товарі та оперативна інфор-
мація, якою володіли правоохо-
ронці, переконували в імовірному 
вчиненні злочину, передбаченого 
ст.204 КК України (незаконне ви-
готовлення, зберігання, збут або 
транспортування з метою збуту 
підакцизних товарів). Як повідо-
мили в УПМ ДПА у Волинській 
області, поки триває експертне 
дослідження, сумнівний вантаж — 
58 500 пачок цигарок вартістю 351 
тис. грн. — вилучено.

ЗАСЛУЖИЛИ  

68 ветеранів війни й інвалідів 
отримали автівки в 2010 році

Напередодні Нового року во-
линські чиновники вручили 

ключі від «Славут» ще 17 інвалідам 
війни, постраждалим внаслідок 
трагедії на ЧАЕС та інвалідам ди-
тинства. Загалом протягом року за 

кошти державного бюджету було 
закуплено 68 автівок. 

Ключі від транспортних засо-
бів вручили голова облдержадмі-
ністрації Борис Клімчук і голова 
облради Володимир Войтович. 

«Ми не вважаємо цю подію 
надзвичайною. Йде нормальна 
системна робота. Держава повер-
нулась до вас обличчям і виконує 
свої обіцянки. Нехай ці автомобілі 
стануть для вас напередодні ново-
річних і різдвяних свят утіхою», 
— з такими словами до присутніх 
звернувся Борис Клімчук.

До слова, у 2009 році авто 
отримали всього п’ятеро інвалідів 
війни.

Прокладання центральної 
магістралі водопостачання 
таки розпочали, але тяг-
неться воно до сьогодні. 
А за своє бажання жити з 
елементарними благами 
вересневці оббивають по-
роги як міської ради, так і 
комунальних служб. 

На Волині колишні 
чиновники сидять 
без роботи

СЕЛЯНАМ НА ЗАМІТКУ  

Уряд дотуватиме розведення 
худоби


