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5 листопада 2010 року Луцька місь-
ка виборча комісія своїм рішенням 
визнала обраним міським голо-
вою Луцька Миколу Ярославовича 
Романюка. А 24 лютого 2011 року 
Микола Романюк зібрав прес-
конференцію, щоб розповісти, чи 
вдався його старт — сто днів на 
посаді міського голови. 

Як на мене, то виступ Миколи 
Романюка був зовсім не звітом, а 
об’ємним переліком задумів і планів 
на сьогодні та перспективу. 

Серед своїх здобутків новий мер 
назвав прийняття бюджету Луцька.

— Дуже добре, що прийняли, — 
сказав Романюк. — Низку програм 
через брак фінансування довелося 
відхилити. Бюджет міста становить 
600 мільйонів, боргові зобов’язання 
— 200 млн. Але основні програми 
виконуватимуться, в лучан буде те-
пло та вода, почнемо ремонт доріг, 
як зійде сніг.

До слова, шляхове покриття — 
чи не найболючіше місце Луцька. 
Дороги щороку ремонтують, лата-
ють, підсипають і зачищають, але 
дуже швидко на них знову «вила-
зять» погрішності та глибокі вибої-
ни. До того ж цього року геть уріза-
ли фінансові ресурси.

— Ви знаєте, що відмінили тран-
спортний збір, який надходив у 
місцеву казну, — пояснив Микола 
Ярославович. — Торік він склав 18 
млн. 100 тис. гривень. Сьогодні ми 
на таку ж суму надіслали пропозиції 
у Кабмін, аби виділили нам кошти, 
додавши перелік доріг.

Міський голова заявив про на-
мір у цьому році реконструювати 
вулиці Гнідавську, Станіславського, 
Парковий узвіз, закінчити вулиці 
Конякіна (від вул. Гордіюк до вул. 
Карбишева) та Клима Савура (від 
вул. Уласа Самчука до проспекту Пе-
ремоги). Капітальний ремонт хочуть 
провести на вулицях Московській, 8 
Березня та Гетьмана Мазепи. У спис-
ку на ямковий ремонт є 45 позицій, 
зокрема вулиці Шевченка, Єршова, 
Володимирська, Ковельська, Набе-
режна, проспекти Волі, Відроджен-
ня, Молоді та Грушевського.

Дуже пишається Микола Рома-
нюк рішеннями виконкому щодо 
заборони продажу алкоголю з 23-ї 
вечора до 8-ї ранку (вступить у дію з 
1 березня ц.р.) і продаж пива, слабо-
алкоголки, вин і сигарет поблизу за-
гальноосвітніх навчальних закладів 
(набере сили з 1 травня ц.р.).

Із кредитом, який попередній 
мер Богдан Шиба взяв у банку «Фо-
рум», треба розбиратися. Сума чи-
мала — 30 мільйонів гривень. До 27 
квітня міськрада має внести 10 міль-
йонів.

— У бюджеті розвитку, що попо-
внюється від продажу майна, землі, 
єдиного податку, тільки 1,4 мільйо-
на, — повідомив Романюк. — Зараз я 
домовляюся про реструктуризацію 
боргу.

Ще один грандіозний задум — 
житлове будівництво. 

— Є усна домовленість із мі-
ністром оборони Єжелем про пе-
редачу військового містечка, що в 
районі залізничного вокзалу, — ін-
тригує міський голова. — Там має 
постати житловий мікрорайон із 
інфраструктурою, школою та двома 
дитсадками, розрахований на десять 
тисяч населення.

— Щодо полігону твердих від-
ходів у селі Брище, будівництва пе-
реробного заводу можу сказати, що 
з кількох варіантів є один реальний 
інвестор, — повідомив Микола Ро-
манюк. — Мова йде орієнтовно про 
15 млн. євро. Але поки що це тільки 
слова, коли буде конкретика, я по-
відомлю. Міськрада завжди надає 
моральну підтримку, та для інвесто-
ра головне — гарантія надходження 
сировини. 

До світлого майбутнього — че-
рез освітлене місто. Так можна оха-
рактеризувати масштабну програму 
щодо тотального освітлення Луцька, 

що зараз розробляється у надрах чи-
новницьких кабінетів.

— У Луцьку на сімдесяти вули-
цях узагалі нема світла, — зауважує 
міський голова. — Але наразі голо-
вне завдання — запалити ліхтарі на 
прибудинкових і пришкільних тери-
торіях, навколо дитсадочків й інших 
соціальних об’єктів. Якщо вдасться 
прийняти програму з освітлення, то 
її втілення почнеться вже наступно-
го року.

Так само щонайменше на рік від-
кладається будівництво амбулаторій 
у віддалених районах міста — на Ви-
шкові та вулиці Дубнівській.

— По Вишкову вже готовий 
проект. Почнемо розробляти про-
ектну документацію для амбулаторії 
на Дубнівській. Далі проситимемо 
включити ці об’єкти в співфінансу-
вання на наступний рік, — роз’яснив 
міський голова.

Про реконструкцію приміщення 
залізничного вокзалу, завершення 
будівництва «вічного» надземного 
переходу до нього, «окультурення» 
Центрального парку культури та 
відпочинку, диспетчерську службу з 
використанням GPS-навігації, збіль-
шення кількості груп для дошкіль-
нят і багато іншого городяни вже 
чули. Сподіваються на позитивний 
результат. Обрана лучанами влада 
на чолі з міським головою Миколою 
Романюком працює. Однак резуль-
тати її роботи, напевно, стануть по-
мітними не раніше, як за рік. 

Ольга ЮЗЕПЧУК
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Події

За січень середня зарплата 
знизилася на 332 гривні
У січні 2011 року середня зарплата в Україні знизилася 
порівняно з попереднім місяцем на 12,6%, або на 332 
гривні, до 2 тисяч 297 гривень на місяць. Про це повідомляє 
Держслужба статистики. Найвищий рівень зарплат зареє-
стрований у Києві, де середня заробітна платня склала 3453 
гривні. Найнижчий — у Тернопільській області, де серед-
ня зарплата склала 1610 гривень. Нагадаємо, за словами 
Прем’єр-міністра Миколи Азарова, в 2010 році середня 
зарплата виросла на 372 гривні в середньому по країні.

Пальне для 
сільгоспвиробників 
буде дешевшим
Уряд здешевить вартість пального для сільсько-
господарських товаровиробників до весняно-
польових робіт. Про це на колегії Міністерства 
аграрної політики та продовольства заявив його 
чільник Микола Присяжнюк. «Нині завершується 
пошук і накопичення Мінпаливенерго дизельного 
пального і бензину. Йдеться про обсяги до 150 тис. 
т дизпалива та 60 тис. т бензину», — сказав міністр.

22
таке місце зайняла Україна 
в рейтингу країн, у яких 
найбільш імовірні спалахи 
масових протестів. Лівія ви-
явилася на 11 місці. Перше 
місце в списку зайняла 
Кенія. Росія посіла 40 місце.

ПЕРЕВІРКИ  

КРУ на Волині знайшло порушень на 120 мільйонів 
гривень

Працівники КРУ Волині торік 
виявили фінансові порушення 

на 360 підприємствах, установах та 
організаціях. Це становить 93,3% 
від загальної кількості перевірених 
об’єктів. Сума порушень становить 
понад 120 мільйонів гривень. Для 
порівняння: у 2009 році ця цифра 
сягала 24 мільйонів. Про це під час 
колегії обласного КРУ розповів його 
начальник Анатолій Омельчук. Най-

більше зловживань — на Луцькому 
КХП №2, де виявили нестачу зер-
на на 37 мільйонів гривень. На ДП 
«Волиньвугілля» було незаконно 
виплачено премії на 1,3 мільйона. І 
це в той час, коли є заборгованість із 
зарплати. 

Перевіряли фінансові ревізори 
торік і волинську освіту. Однотипні 
порушення виявили у вишах — ВНУ 
та в ЛНТУ. Зі студентами, що навча-
лися за рахунок державного замов-
лення, не були укладені договори 
на відпрацювання за направленням 
у держсекторі. Через це втрачено 
можливість стягнення з них вартос-
ті навчання в сумі десять мільйонів 
гривень. 

Анатолій Омельчук розповів, що 
ревізори виявили порушення у Ту-
рійському відділі освіти. 

— Безкоштовним харчуванням 
частково забезпечувались як діти з 
малозабезпечених сімей, так і ті, що 
не належать до пільгової категорії. 
Внаслідок цього безпідставно спи-

сано продуктів харчування на суму 
18,2 тисячі гривень. Окремі продук-
ти — хліб, м’ясо, олію, молоко, бо-
рошно, крупи, цукор — придбано за 
цінами, які перевищували середньо-
регіональні ціни на момент закупки. 
Через це безпідставно витрачено 
майже 20 тисяч гривень.

Також, за словами Анатолія 
Омельчука, у Турійську проігнору-
вали заборону закупляти для харчу-
вання учнів спреди. Їх було придба-
но на 41 тисячу гривень. Як наслідок 
— начальника відділу освіти звіль-
нено з роботи. Всього протягом 
року після перевірки КРУ на Воли-
ні з займаних посад було звільнено 
п’ятеро посадовців. 

До речі, громадяни можуть самі 
звертатися до КРУ про ревізію того 
чи іншого підприємства. Торік таких 
звернень було 30, завдяки чому було 
доведено, що у Ратнівській селищній 
раді посадовці незаконно нарахува-
ли собі премій на 14 тисяч гривень. 

Наталка СЛЮСАР

ЗЛОЧИН І КАРА  

Міліціонера-наркоторговця з 
Іваничів судитимуть

Прокуратура Волинської облас-
ті спрямувала до суду кримі-

нальну справу про обвинувачення 
начальника відділу карного роз-
шуку Іваничівського РВ УМВС 
України у Волинській області ка-
пітана міліції Б. у вчиненні злочи-
нів, передбачених ч.1 ст. 263 та ч.2 
ст.307 КК України. Про це повідо-

мляє прес-служба прокуратури.
Екс-правоохоронець звинува-

чується у незаконному придбан-
ні, носінні та зберіганні бойових 
припасів без передбаченого зако-
ном дозволу, а також незаконному 
придбанні, зберіганні, перевезенні 
з метою збуту й збуті особливо не-
безпечного наркотичного засобу 
— макової соломки вагою 121 г. 

Нагадаємо, що 5 листопада 
в Луцьку одразу після реалізації 
товару арештували міліціонера-
наркоторговця. Правоохоронці, 
одягнуті у цивільне, на кількох 
транспортних засобах пересліду-
вали автомобіль підозрюваного та 
зуміли заблокувати його прямо на 
проїжджій частині. У присутності 
свідків відбувся обшук машини. 
Міліціонер, так би мовити, по-
пався на гарячому, адже його аре-
штували одразу після реалізації 
чергової партії товару. Покупцем 
виступав наркозалежний. Нарко-
речовину вилучено. У автомобілі 
зловмисника було 12 тисяч гри-
вень і бойові набої.

ПРІОРИТЕТИ 

На Волині збільшать посіви 
гречки

Посіви цукрових буряків цьо-
горіч планують збільшити на 

дев’ять тисяч гектарів, гречки — 
на тисячу, а з зернових особливу 
увагу радять приділити житу. Про 
це повідомив начальник головно-
го управління агропромислового 
розвитку ОДА Юрій Горбенко, 
— інформує сайт ВОДТРК. Як за-
значив Юрій Горбенко, торік уро-
жай цукрових буряків забезпечив 
Волині четверте місце в Україні. 
Як результат — виробництво цу-
кру в області збільшилося більш 
як вдвічі. Водночас цукристість 
коренеплодів не підвищилася. На-
впаки, через сорти-гібриди іно-
земного виробника основна влас-
тивість цукрових буряків суттєво 
постраждала. Зважаючи на це, по-
садовець закликав господарників 
бути обачними у виборі насіння.

Тим часом, збільшення посівів 
гречки Юрій Горбенко пояснив 
нещодавнім дефіцитом на попу-
лярний серед населення продукт. 
«Питання гречки, — наголосив 
посадовець, — на контролі в Мі-
ністерства аграрної політики та 
продовольства України».

Щоб посіяти, скільки заплано-
вано, в області зреалізують програ-
му підтримки цієї культури. Згідно 
з нею, за кожен посіяний гектар 

гречки господарникам заплатять 
по сто гривень. По сорок гривень 
отримають ті, хто посіяв жито. То-
рік, зі слів посадовця, його гостру 
нестачу відчули всі хлібопекарні 
області, як наслідок — ціна 1,7 ти-
сячі гривень за тонну. 

Ще одна культура, на яку во-
линянам варто в цьому сезоні 
звернути увагу, — це картопля. За-
галом, із минулорічної 24-ї позиції 
в країні (за рейтингами Міністер-
ства аграрної політики та продо-
вольства України) Волинь уже під-
нялася на сьому сходинку.

На місці військового містечка постане 
новий житловий мікрорайон

Начальник обласного КРУ А. Омельчук

ПОГОДА 

У західних областях 3 бе-
резня прогнозують невелику 
хмарність, буде сухо. Температу-
ра повітря вночі -8...-5°C, вдень 
становитиме -7...-5°C. 4 березня 
сонячно, опадів не очікується. 
Вітер північний, 4 м/с. Вночі -7... 
-6°C, денна температура -6...-1°C. 
5 березня буде хмарно з прояс-
неннями, очікується невеликий 
сніг. Вітер південно-західний, 3 
м/с. Температура вночі -4...-2°C, 
вдень -2...0°C. 

У північних регіонах 3 бе-
резня змінна хмарність, без іс-
тотних опадів. Вітер південний, 4 
м/с. Температура вночі -10...-8°C, 
вдень -8...-5°C. 4 березня хмарно 
з проясненнями, очікується неве-
ликий сніг. Вночі -8...-6°C, вдень 
-7...-4°C. 5 березня змінна хмар-
ність, без істотних опадів. Вітер 
південно-західний, 5 м/с. Нічна 
температура -7...-6°C, денна ста-
новитиме -3...-1°C.

У Києві 3 березня змінна 
хмарність, без істотних опадів. 
Нічна температура -10...-9°C, 

денна -7...-4°C. 4 березня змінна 
хмарність, невеликий сніг. Вночі 
-8...-6°C, вдень -7...-4°C. 5 березня 
змінна хмарність, місцями сніг. 
Температура вночі -7...-4°C, вдень 
-2...0°C. 

У східних регіонах 3 березня  
буде ясно, опадів не очікується.  
Вітер східний, 5 м/с. Вночі -17... 
-14°C, вдень -12...-10°C. 4 березня  
прогнозують змінну хмарність, 
без опадів. Нічна температура 
-13...-11°C, денна становитиме 
-10...-7°C. 5 березня невелика 
хмарність, можливий сніг. Вітер 
північно-східний, 5 м/с. Вночі 
-12...-9°C, вдень -9...-6°C.

У південних областях 3 бе-
резня ясно, опадів не очікується. 
Температура вночі становитиме 
-7...-4°C, вдень -6...-2°C. 4 березня 
невелика хмарність, без опадів. 
Вночі -6...-5°C, вдень -3...+1°C. 5 
березня ясно, опадів не очікуєть-
ся. Вітер західний, 5-7 м/с. Ніч-
на температура -3...-1°C, денна 
-3...+3°C. 

Обіцяє лучанам міський голова Микола Романюк


