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Перевізники Ковеля та Луцька, що 
працюють у режимі маршрут-

них таксі, подають розрахунки вар-
тості перевезення, за якими вартість 
перевезення одного пасажира пови-
нна становити до 2,8 гривні. Про це 
розповів під час прес-конференції 
голова Волинського відділення Ан-
тимонопольного комітету України 
Віктор Гупало, пише ЗІК. 

Посадовець передбачає, що у 
2011-му АМКУ говоритиме з мерами 
про можливе підвищення тарифів на 

проїзд у маршрутках. Водночас го-
лова волинського АМКУ наголосив, 
що тарифи піднімають муніципалі-
тети, а в АМКУ лише погоджують. За 
словами Гупала, перевізники ствер-
джують про здорожчання складових 
тарифу: пального, зарплат, інших 
позицій. Наприклад, один із переві-
зників у своїх пропозиціях заявив, 
що економічно обґрунтованим буде 
тариф на перевезення у 2,8 гривні. 
Віктор Гупало наголосив, що фахівці 
АМКУ знайшли вже низку порушень 

вимог законодавства у розрахунках 
перевізників. Наприклад, дехто на-
магався закласти ціну на пальне не 
реальну, яка існує на цей час, а про-
гноз експерта. 

Заступник голови Волинського 
відділення АМКУ Сергій Луговий 
додав, що у Луцьку тарифи на проїзд 
у маршрутках і так одні з найвищих 
в Україні. Приміром, у Донецьку він 
становить 1-2 гривні, Тернополі — 
1,25-1,5 гривні, Рівному — 1,5 грив-
ні, Львові — поки що 1,75 гривні. 

З наступного тижня розпочне 
роботу чергова сесія Верховної 
Ради. На її розгляд планують вине-
сти ряд важливих законопроектів. 
Зокрема, що стосуються пенсійного 
законодавства. Але перш за все 
парламентарі мають вирішити пи-
тання стосовно своєї легітимності. 
Адже після того, як Конституційний 
Суд «відмінив» політреформу 2004 
року, Україна стала жити за Кон-
ституцією зразка 1996 року. А там 
чітко написано: Верховна Рада та 
Президент вибираються на чотири 
роки. Тож вибори у парламент ма-
ють відбутися вже в березні цього 
року. Чи відбудуться вони? Це та 
інші питання «Відомості» поставили 
народному депутату України від 
фракції Партії регіонів Анатолієві 
Горбатюку.   

— Анатолію Олексійовичу, чи 
готові депутати внести зміни до 
Конституції, аби, так би мовити, 
продовжити життя нині діючому 
парламенту? 

— На наступній сесії це питан-
ня буде стояти як першочергове. 
Думаю, що у лютому ми його роз-
глянемо протягом 2-3 днів. Маю ін-
формацію від багатьох депутатів, що 
вони за цей законопроект голосува-
тимуть. Розраховуємо на 315 голосів 
щодо позитивного рішення. 

— Сьогодні говорять про необ-
хідність зміни не лише дати вибо-
рів, а й виборчої системи. 

— Це необхідно зробити. Ми по-
бачили, що політичні партії в укра-
їнській державі, взявши на себе від-
повідальність за формування влади, 
практично відсунули від цих питань 
український народ. Візьмемо пред-
ставництво депутатського корпусу в 
радах усіх рівнів. Формувалися спис-
ки зі знакових людей, які в тому чи в 
іншому регіоні проживали у центрі. 
Ці процеси відбувалися і на Волині, 
й у Донецькій області. Виходило так, 
що в обласних радах були представ-
лені не райони, а обласні центри, в 
районах — не сільські ради, а ра-
йонні центри. Якщо в одному селі 
Луцького району проживало 13 де-
путатів обласної ради, то про який 
територіальний розподіл можна го-
ворити? І коли приймалися питання 
по бюджету, то, відповідно, кошти 
спрямовувалися у міста. Те ж саме на 
рівні держави. Хіба політичні партії 
чинили правильно, коли приводили 
до влади людей із тих територій, де 
були зареєстровані їхні централь-
ні структури? Це стосується всіх 
партій. Не секрет, що наша партія 
представлена у більшості людьми 
з Донецької області. З західних об-
ластей проходили одиниці. Якби 
була змішана система, округи були б 
розкидані по всій Україні, й у Верхо-
вну Раду ми б провели депутатів, які 
працювали б для волинського краю. 
А так депутатський корпус працює 
суто за партійними ознаками. Тому 
домовлятися складніше, коли на 
першому місці стоїть ідеологія. 

— То чи варто Верховній Раді, 
де на першому місці, за вашими 
словами, партійні інтереси, про-
довжувати життя? Тим паче, що 
депутати саме цього скликання 
дискредитували себе особливо 
жорстокими бійками.

— Давайте розберемося, чому 
БЮТ заблокував трибуну. Перша 
причина — щоб не дати змоги за-
слухати звіт по аудиту уряду Тим-
ошенко. Друга — щоб не дати нам 
прийняти бюджет. А це треба було 
зробити.

— І для цього треба було розби-
вати голови своїм колегам?

— До 18-ї години ми вели пере-
говори про розблокування трибуни. 
На жодні поступки нам не йшли. Ми 
почали проводити засідання фрак-
ції. Біля сьомої години вечора воно 
закінчилось, і ми пішли у зал заби-
рати речі. Двері були зав’язані цепа-
ми. Ми знали, що відчинені бокові 
двері, через які входить Литвин. Але 
вони були підперті стільцями. Бійку 
спровокували представники БЮТу. 
Вони почали кидати стільці ніжками 
вперед, хтось із їхніх депутатів уда-
рив в обличчя Цюрка. Їм доведеться 
відповідати за те, що вони не дава-
ли працювати депутатам Верховної 
Ради. 

— Але ж, коли у 2009 році Пар-
тія регіонів блокувала трибуну, 
ваші опоненти не розбивали вам 
голів. 

— Ми блокуванням трибуни до-
бивалися якихось конкретних ре-
чей, які хотіли провести через пар-
ламент. А БЮТу було вигідно, щоб 
ми блокували трибуну, адже у них не 
було більшості. Тому вони й не роз-
блоковували трибуну. Сьогодні ж ми 
нікому не дамо її блокувати. 

— А чи є результат для Волині 
по бюджету? Адже, наскільки відо-
мо з інформації ЗМІ, левова його 
частина пішла на фінансування 
східних і південних областей. Во-
линь залишили на задвірках роз-
поділу державного фінансового 

пирога.  
— Можу сказати про ті поправки 

до бюджету, що стосуються Волині, 
які вносив я. Так, 15 мільйонів гри-
вень отримає обласна клінічна лікар-
ня на придбання магнітно-ядерного 
резонансного томографа та 6,5 міль-
йона передбачено для Луцької місь-
кої клінічної лікарні на 64-сканний 
комп’ютерний томограф. На про-
ведення робіт із реставрації церкви 
у Піддубцях Луцького району виді-
ляється 1,5 млн. грн., на будівництво 
загальноосвітньої школи у Гаразджі 
Луцького району — 15 мільйонів, 
на завершення першої черги школи 
у селі Баїв Луцького району — біля 
восьми мільйонів гривень. Майже 
240 мільйонів 500 тисяч гривень за-
кладено в бюджеті на соціально зна-
чимі об’єкти області. Ці гроші під-
уть на будівництво перинатального 
центру, школи та дитячого садочка 
у 55-му мікрорайоні Луцька, полі-
клініки у Ковелі, добудову житлових 
будинків у Луцьку по вулиці Дань-
шина та у Володимирі-Волинському 
на вулиці Глушкова тощо. 561 міль-
йон 506 тисяч гривень закладено 
на реконструкцію та ремонт доріг 
державного значення, а понад 71 
мільйон — на реконструкцію та ка-
пітальний ремонт доріг місцевого 
значення. На розвиток туристично-
рекреаційного комплексу Волинь 
отримає 8 мільйонів 300 тисяч гри-
вень. Сюди включено кошти на 
садибу Липинського, реставрацію 
об’єктів історико-культурного запо-
відника «Стародавній Володимир» 
тощо. Всі ці об’єкти записані у дер-
жавному бюджеті. Тепер місцева 
влада має розробити відповідну до-
кументацію. А також поїхати у Київ 
до відповідних міністерств і зроби-
ти все можливе й неможливе, щоб 
гроші реально прийшли на Волинь. 
Посприяти мають депутати, голова 
ОДА. Та головне, ще раз наголошу, 
що гроші на об’єкти закладені у бю-
джеті. Я відкрив двері — працюйте.  

Розмовляла Наталка СЛЮСАР
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Події
ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

Днями ДК «Газ України «НАК 
«Нафтогаз України» доручила 

відключити від газопостачання 12 
підприємств комунальної теплое-
нергетики (ТКЕ) через значну за-
боргованість. Про це повідомляє 
прес-служба компанії.

Серед підприємств-боржників 
є й луцька «Східноєвропейська 
теплоелектрогенеруюча компанія» 
(керівник — Олександр Кропива). 
Як ідеться у повідомленні, станом 
на 24 січня 2011 року з початку 
поточного опалювального сезо-
ну вона заборгувала 17 млн. грн. 
(а це третина загальнообласного 
боргу). Нагадаємо, що ця компанія 
надає послуги з вироблення тепло-
вої енергії більше як 40% жителів 
Луцька. 

У «Волиньгазі» підтвердили, 
що розпорядження з Києва отри-
мали. Наразі створена робоча 
група за участю представників 
«Волиньгазу» та регіонального 
представництва НАК «Нафтогаз 
України». 

Зазначимо, що ДК «Газ Украї-
ни» наголошує, що люди загалом 

сумлінно й вчасно оплачують вар-
тість спожитих комунальних по-
слуг, однак сплачені ними кошти 
вчасно до компанії не надходять. 
Підприємства ТКЕ заборгували 
перед ДК «Газ України» за при-
родний газ, спожитий з початку 
опалювального періоду 2010-2011 
років, понад 3,73 млрд. гривень. Рі-
вень розрахунків тепловиробників 
за спожитий газ становить 43%.

ТАРИФИ 

Ковельські та луцькі маршрутники хочуть возити 
людей за 2,8 грн.
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стільки млн. грн. у 2010 році 
становила загальна сума суб-
сидій сім’ям, призначених для 
компенсації витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг. 
Це в 1,7 разу перевищує анало-
гічний показник у 2009 році.

Турецькі готелі не хочуть 
відмовлятися від системи
«все включено»
Готельні мережі Туреччини не планують відмовлятися від 
використання системи «all inclusive», — заявив гендирек-
тор із питань реклами Мінкультури Туреччини Джумхур 
Ташбаші. Він також зазначив, що в роботі цієї системи 
не планується жодних змін. Просто останнім часом у 
Туреччині не будуються великі готелі, а відкриваються 
невеличкі «бутік-готелі», в яких досить складно застосо-
вувати систему «all inclusive».

Під час перепису населення 
українців питатимуть 
про доходи
Під час перепису населення у 2012 році громадян 
питатимуть про рівень доходів, повідомив Прем’єр 
Микола Азаров. Подейкують, що таким чином податкова 
хоче проконтролювати доходи громадян. «Для прогно-
зування споживчого ринку важливо знати самооцінку 
громадян, хто до якої категорії споживачів себе від-
носить. Тому внесення такого питання у перепис цілком 
обґрунтоване», — сказала нардеп Ксенія Ляпіна. 

Лучани можуть залишитися 
без тепла та гарячої води

СУМНА СТАТИСТИКА 

На Волині зростає підліткова 
злочинність 

Як повідомив старший поміч-
ник прокурора області Олексій 

Гомонюк, у 2010 році за матеріала-
ми наглядових перевірок з питань 
захисту прав і свобод неповноліт-
ніх органами прокуратури області 
порушено 20 кримінальних справ, 
із ужиттям заходів розглянуто 291 
припис і подання, на незаконні 
рішення та дії принесено 119 про-
тестів, до дисциплінарної відпові-
дальності притягнуто 327 посадо-

вих осіб, в інтересах неповнолітніх 
відшкодовано 392 тис. грн. 

Як повідомили у прес-службі 
прокуратури області, у 2010 році 
на Волині на 20,3% збільшилася 
кількість злочинів, скоєних не-
повнолітніми або за їх участю. На 
понад 50% більше підлітками вчи-
нено крадіжок, при цьому кожен 
четвертий із правопорушників не 
навчався або був безробітним. У 
зв’язку з цим прокуратурою об-
ласті вживалися заходи протидії 
цьому негативному явищу.

Було також запроваджено 
практику здійснення щомісячних, 
спільних із контролюючими ор-
ганами, рейдів задля виявлення 
та припинення порушень закону 
щодо обмежень продажу алко-
гольних напоїв, пива неповноліт-
нім. Під час таких рейдів виявлено 
більше шістдесяти випадків про-
дажу алкогольних напоїв непо-
внолітнім, за результатами яких 
застосовано фінансових санкцій 
на суму більш як 312 тисяч гри-
вень, анульовано 16 відповідних 
ліцензій, винних осіб притягнуто 
до передбаченої законом відпові-
дальності.

Анатолій Горбатюк: 

МАЛИЙ БІЗНЕС 

Я зробив все можливе, щоб гроші 
реально прийшли на Волинь 


