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Державний бюджет у 2010 році в 
області виконано за всіма показ-
никами. У 2010 році до загального 
фонду місцевих бюджетів надійшло 
822,5 млн. грн., що на 12,4% більше, 
ніж за 2009 рік. До бюджетів усіх 
рівнів області - 2355,5 млн. грн., що 
на 32,4% більше, ніж за відповідний 
період минулого року.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 
РОЗВИТОК

Середньомісячна заробітна пла-
та штатних працівників за 2010 рік 
становила 1692 гривні та зросла по-
рівняно з 2009 роком у номінально-
му вимірі на 23,2%, а у реальному — 
на 14,5% (по Україні — на 10,2%). 

До кінця 2010 року заборгова-
ність із заробітної плати зменшено 
на 54%, або на 12,5 млн. грн. Станом 
на 28 січня цього року сума заборго-
ваності на економічно активних під-
приємствах зменшилася на 21,1%, 
або на 1,7 млн. грн. Понад те, у 13 із 
16 районів заборгованість відсутня.

За 2010 рік створено 19057 нових 
робочих місць, що становить 126,8% 
до річного завдання.

Індекс інфляції з початку 2010 
року по області становив 108,1% (в 
Україні — 109,1%), у 2009 році, від-
повідно, 110% та 112,3%.

Зростання обсягів виробництва 
продукції забезпечили всі галузі. 
Найбільший приріст промислового 
виробництва у підприємств з ма-
шинобудування (61,1%), целюлозно-
паперового виробництва (37,1%), 
оброблення деревини та виробни-
цтва виробів із деревини, крім ме-
блів (29,9%).

Валової сільгосппродукції торік 
вироблено на суму 3003,7 млн. грн., 
що на 1,5% більше, ніж у 2009 році.

В економіку області за 2010 рік 
надійшло прямих іноземних інвес-
тицій на суму 20 млн. дол. США. 
Усього з початку інвестування за-
лучено в регіон 344,1 млн. дол. США 
або 332,8 дол. у розрахунку на одно-
го жителя області. Іноземні інвести-
ції залучалися в усі міста та райони 
області. 

За 2010 рік в області здано в екс-
плуатацію житла загальною площею 
175,4 тис. кв. м, що на 26,5% більше, 
ніж за 2009 рік. Торік обсяг будівель-
них робіт сягнув понад 398,3 млн. 
грн., або 93,7% до відповідного пері-
оду 2009 року. 

Рівень сплати населенням вар-
тості житлово-комунальних послуг 
за 2010 рік становив 95,7% (за 2009 
рік — 94,6%). Рівень оплати спожи-
вачами за використану у 2010 році 
електроенергію становив 99,2%. Рі-
вень оплати за газ установ і органі-
зацій, що фінансуються з місцевого 
та державного бюджетів, — 100%.

Активно розвивається мережа 
інфраструктури підтримки підпри-
ємництва. В усіх районах і містах 
обласного значення функціонують 
дозвільні центри з видачі дозвіль-
них документів суб’єктам господа-
рювання. У 2010 році на підтримку 
розвитку малого підприємництва 
використано 618 тис. грн. коштів об-
ласного бюджету.

Протягом 2010 року в області: 
- відкрито нову поліклініку у м. Кі-
верці (близько 40 тис. грн. із фонду 
«Рідна Волинь»), новозбудовану ра-
йонну лікарню у м. Любомль, бак-
теріологічну лабораторію в Горохів-
ській центральній районній лікарні, 
амбулаторію загальної практики сі-
мейної медицини у с. Буцин Старо-
вижівського району, інфекційне від-
ділення Луцької районної лікарні у с. 
Липини;

- відкрито новозбудовані школи 
у селах Мукошин Любешівського 
та Ростань Шацького районів, до-
шкільні заклади — у селах Мирків і 
Печихвости Горохівського району, 
Литовеж Іваничівського району, 

Грем’яче Ківецівського та Заболоття 
Ратнівського району;

- здійснене вуличне освітлення у 
селах Рованці Луцького району, Ко-
пачівка та Кременець Рожищенсько-
го району, Буцин Старовижівського 
району;

- відкрито вуличний газопровід 
у с. Ветли Любешівського району;

- введено в експлуатацію пород-
ний ланцюг технологічного комп-
лексу головного ствола шахти №10 
«Нововолинська»;

- розроблено проект реконструк-
ції міжнародного автомобільного 
пункту пропуску «Устилуг» Волин-
ської митниці.

За дорученням Президента 
України розглядаються питання за-
вершення будівництва та введення 
в експлуатацію у 2012 році пери-
натального центру у м. Луцьку, за-
вершення у 2012 році будівництва 
першої черги шахти №10 «Новово-
линська», реконструкції автомобіль-
них доріг загального користування 
М-07 Київ — Ковель — Ягодин (на 
ділянці Ковель — Ягодин) і Н-22 
Устилуг — Луцьк — Рівне у 2011 
році, ремонтно-реставраційних ро-
біт на пам’ятках національного зна-
чення (садиба родини Липинських у 
с. Затурці Локачинського району та 
шляхетський будинок у м. Луцьк).

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 
ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ

Протягом 2010 року відкрито 
палати для інвалідів війни у тера-
певтичному відділенні Луцької цен-
тральної районної лікарні, облас-
ному госпіталю для інвалідів війни 
передано три холодильники, облас-
ній клінічній лікарні — пересувну 
діагностичну лабораторію на базі ав-
тівки «Фольксваген Транспортер». 

Крім того, 53 інвалідам Великої 
Вітчизняної війни, учасникам бо-
йових дій, виділено автомобілі. Та-
кож забезпечено пільговий проїзд 
ветеранів у міському та примісько-
му транспорті, 40 тис. ветеранів за-
безпечено пільгами на комунальні 
послуги, 21 тисячі надано адресну 
пільгу для придбання твердого па-
лива та скрапленого газу готівкою, 
62 ветеранам здійснено капітальний 
ремонт власних житлових будинків 
і квартир, 488 ветеранів забезпече-
но санаторно-курортним лікуван-
ням, 23 тисячі — безоплатним або 
на пільгових умовах телефонним 
зв’язком.

Обласним громадським ветеран-
ським організаціям виділені кошти 
для забезпечення статутної діяль-
ності на суму 98 тис. грн.

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Нормативні документи рекомен-
дують запровадити дворічний експе-
римент на окремих територіях щодо 
реформування охорони здоров’я. 
Однак область буде йти своїм шля-
хом реформацій, які полягають у 
кількісній і якісній оптимізації ме-
режі закладів охорони здоров’я та 
впроваджуватимуться за трьома на-
прямками: 

- Реорганізація закладів первин-
ної медичної допомоги (на базі 13 
дільничних лікарень будуть відкриті 
сільські лікарські амбулаторії з ден-
ним стаціонаром і цілодобовим по-
стом швидкої медичної допомоги).

- Покращення рівня та доступ-
ності медичних послуг шляхом чіт-
кого розмежування первинного, 
вторинного та третинного рівнів 
надання медичної допомоги.

- Розмежування джерел фінан-
сування медустанов з наступним 
формуванням основ страхової ме-
дицини.

ТРАНСКОРДОННЕ 
СПІВРОБІТНИЦТВО

26 серпня 2010 року підписана 
Угода про співробітництво між Во-
линською обласною державною ад-
міністрацією, Волинською обласною 
радою України та Лодзьким Воєво-
дою і Маршалком Лодзького воєвод-
ства Республіки Польща, 3 грудня 
— План заходів з активізації двосто-
роннього співробітництва Волин-
ської області України та Республіки 
Білорусь на 2011-2012 роки.

Організовано та проведено низ-
ку міжнародних конференцій, фору-
мів, зустрічей з представниками ди-
пломатичних установ, органів влади 
та бізнесових кіл Австрії, Білорусі, 
Італії, Литви, Німеччини, Росії, 
Польщі, Фінляндії та Швейцарії.

ПІДГОТОВКА ДО ПРОВЕДЕННЯ 
ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ

В області розроблена Програ-
ма розвитку земельних відносин на 
2010-2015 роки.

На сьогодні одним із важливих 
питань залишається видача держав-
них актів на право власності на зе-
мельні ділянки власникам земельних 
паїв. Укладаються договори оренди 
земельних ділянок між їх власни-
ками та сільгосппідприємствами і 
фермерськими господарствами. 

У 2011 році особливу увагу при-
ділено дотриманню чинного законо-
давства при прийнятті рішень щодо 
надання земельних ділянок з усіх 
категорій земель і зміни їх цільового 
призначення, недопущенню пору-
шень у розподілі земельних ділянок 
лісового та водного фонду, земель 
сільськогосподарського призначен-
ня.

Відомості.UA

№ 9 (544)

24 лютого - 2 березня 2011 року

vidomosti-ua.com

Події

БІЗНЕС-РОЗВИТОК 

«Континіум» купив мережу АЗС 
«Рось» 

Власник групи компаній «Конти-
ніум», яка контролює мережу 

автозаправних станцій під брен-
дом WOG, Ігор Єремеєв придбав 
мережу АЗС під торговельною 
маркою «Рось», що складається з 
одинадцяти станцій.

Про це він повідав у ході за-
сідання асоціації «Об’єднання 
операторів ринку нафтопродуктів 
України», повідомляє «Економічна 
правда».

«Так, ми придбали «Рось», — 
сказав Єремеєв. При цьому він 

не уточнив суму угоди, але додав, 
що ребрендинг цих заправок буде 
здійснений протягом року.

Раніше мережу АЗС «Рось» 
контролював депутат Верховної 
Ради від БЮТ Анатолій Семинога.

Як відомо, мережею WOG, що 
складається з 368 станцій, управ-
ляє компанія «Континент Нафто 
Трейд», яка входить до групи ком-
паній «Континіум».

Ця мережа АЗС є найбільшою 
після заправок групи «Приватбан-
ку» (понад 1550 станцій).

ЗЛОВЖИВАННЯ  

Держрезерв закуповуватиме 
м’ясо
Міністр аграрної політики і продовольства Микола 
Присяжнюк повідомив, що Держрезерв має закупити 
на ринку мінімум 10 тис. тонн свинини в забійній вазі 
в розрахунку за 13-14 грн./кг. При цьому він зазна-
чив, що вже укладено 32 договори з переробними 
підприємствами, але не повідомив, на який обсяг 
м’яса. Щодо м’яса птиці міністерство не повідомило 
передбачуваних обсягів закупівлі. 

В Україні майже 54 млн. 
абонентів мобільного зв’язку 
Станом на 1 січня 2011 року в Україні нараховувалося 
майже 54 мільйони абонентів стільникового зв’язку. 
Такі дані Державного комітету статистики. За останній 
квартал 2010-го кількість абонентів скоротилася на 684 
тисячі. Одначе пов’язують це не з масовою відмовою від 
мобільників, а з тим, що оператори проводили чистку 
абонентської бази. Щодо стаціонарних телефонів, то їх 
Держкомстат нарахував 12 млн. 286 тисяч. На домашні 
телефони з цієї кількості припадає понад 10 мільйонів 
апаратів. Абонентів Мережі налічується 3,66 мільйона. 

5,5
на стільки мільярдів гривень 
українці минулого року придбали 
страхових полісів, тоді як роком 
раніше — на 5,3 млрд. грн. Про це 
повідомили в Лізі страхових органі-
зацій України.

СУПЕР-КОНТРОЛЬ 

За бюджетні півмільйона 
чиновник купив металобрухт 

Колишній директор Центру 
соціально-трудової реабілі-

тації інвалідів «Енергія-1» Леонід 
М., зловживаючи службовим ста-
новищем, вчинив службове під-
роблення. Такий вердикт винесла 
прокуратура Волинської області 
після перевірки законності вико-
ристання коштів державного бю-
джету, повідомили у прес-службі 
відомства.

«Безповоротна фінансова до-
помога в розмірі 660 тисяч гри-
вень була виділена центру в 2007 
році обласним відділенням Фонду 
соціального захисту інвалідів для 
придбання нового автокрана, — 
розповів прокурор області Андрій 
Гіль. — Але колишній керівник цієї 
організації витратив чималу суму 
бюджетних коштів не за цільовим 
призначенням». 

За словами Гіля, посадовець 
вніс завідомо неправдиві відомості 
до договору купівлі-продажу з під-
приємством «Пік», за яким Центр 
соціально-трудової реабілітації 
інвалідів «Енергія-1» оплачував 
купівлю автокрана КрАЗ 250-КС в 
сумі 595 тисяч гривень. Насправ-
ді, каже прокурор, для «Енергії» 
було придбано автомобіль-фургон 

КамАЗ і зовсім іншу кранову уста-
новку, які в 2008 році було переоб-
ладнано на автокран.

«Ця техніка не працювала жод-
ного дня, бо, за висновком держав-
ного підприємства «Волинський 
експертно-технічний центр», після 
переобладнання не є придатною 
для експлуатації, — пояснює Ан-
дрій Гіль. — Чиновник, очевидно, 
маючи свій корисливий інтерес, 
купив за чималі бюджетні гроші — 
498,4 тисячі гривень — нікому не 
потрібний металобрухт».

Кримінальну справу стосовно 
колишнього посадовця порушено 
за фактом зловживання службо-
вим становищем і вчинення служ-
бового підроблення.

Волинь упевнено іде вперед

Будівельників дратують 
нескінченні перевірки

Голова правління ПАТ «Луць-
ксантехмонтаж №536» Віктор 

Чорнуха під час засідання Регіо-
нальної тристоронньої соціально-
економічної ради розповів про 
найболючіші проблеми будівель-
ників. Він озвучив низку пропо-
зицій удосконалення будівничої 
галузі, які після доопрацюван-
ня будуть направлені Прем’єр-
міністру України Миколі Азарову.

Зі слів Чорнухи, будівельники 
цілий рік не можуть працювати 
у нормальному режимі через те, 
що гроші на заплановані об’єкти 
починають виділяти аж у друго-
му півріччі. Така ситуація не дає 
змоги розрахувати свої сили. Ви-
рішити цю проблему можна, якщо 
почати затверджувати об’єкти бу-
дівництва на три-чотири місяці 
раніше.

Занепокоєний будівельник і 

великою кількістю перевірок, яких 
значно побільшало, починаючи з 
кризового 2008 року. 

«Як державі прогодувати таку 
кількість перевіряючих інстанцій? 
— резюмує пан Чорнуха. — Бага-
то з них дублює функції інших. І в 
міліції, і в СБУ, й у КРУ є відділи, 
які контролюють будівництво. І 
всі вони мають плани. Розумієте, 
приходять і кажуть: «Дайте тисячу 
гривень, бо мене не пустять назад 
на роботу.» Якби їх скоротити у 
два рази, держава б і не помітила».

Крім цього, інші представники 
будівельної галузі нарікали на ве-
лику кількість різних документів і 
довідок, які необхідно збирати під 
час будівництва. До того ж деякі з 
них «суто корупційні». До таких, 
зокрема, належить вимога, згідно 
з якою, аби підключити напру-
гу до будинку, на папері має бути 
перелік усіх квартиронаймачів. 
Це, за словами будівельників, не 
можливо, бо на момент цього під-
ключення рідко коли всі квартири 
продані.

Такої ж думки дотримується й 
Володимир Цибульський, генди-
ректор ВАТ «СКФ Україна», спів-
голова Регіональної тристорон-
ньої соціально-економічної ради. 
«Інакше як маразмом і дурістю це 
не назвеш, — зазначив він. — Але, 
на жаль, усе це має місце в нашій 
державі та дуже важко викоріню-
ється».

Ольга УРИНА

За рік президентства Віктора Януковича області вдалося досягти певних 
економічних результатів


