
5

Отрутохімікати з волинських 
складів утилізують у Польщі та 

Німеччині, наразі їх уже вивезено 
близько ста тонн.

За словами заступника голови 
ОДА Віталія Карпюка, роботи з ви-
явлення отрути розпочалися торік. 
Хімікатів тоді нарахували 71 тонну. 
Коли ж справа дійшла до вивезення 
хімії за кордон, з’ясувалося, що її 
значно більше. З держбюджету було 
виділено мільйон гривень, а облас-
ний бюджет спрямував на ці потре-
би ще два мільйони. Таким чином, 
наголосив Карпюк, проблему закри-
то. На утилізацію чекає остання по-
рція отрутохімікатів — 15 тонн.

Крім того, на Волині зареєстро-
вано 300 хімічних складів. На часі — 
їхнє обстеження природоохоронним 
управлінням. Найпершими будуть 
оглянуті склади Шацького району та 
прилеглих до Луцька територій.

Ірина КОСТЮК

ІДЕНТИФІКАЦІЯ 

Для біометричних паспортів 
виділили 120 мільйонів 

Кабінет Міністрів виділив Мі-
ністерству внутрішніх справ 

120 млн. грн. на закупівлю об-
ладнання для реалізації першого 
етапу робіт із введення закордон-
них паспортів із біометричними 
даними. Це закріплено у розпоря-
дженні №154-р від 14 лютого «Про 
передачу у 2011 році деяких бю-
джетних призначень». Відповідно 
до документа, бюджетні призна-
чення, передбачені Мінфіну у за-
гальному фонді держбюджету за 
програмою «Державні капітальні 
видатки, що розподіляються Ка-
бінетом Міністрів України» у сумі 
584,452 млн. грн., Кабмін передав 
різним міністерствам. Усього МВС 
було передано 172,663 млн. грн., із 
яких 120 млн. грн. — на закупівлю 
устаткування для паспортів із біо-
метричними даними та 52,663 млн. 
грн. — на будівництво лікувально-
профілактичних закладів МВС у 
Закарпатській, Запорізькій і Ки-

ївській областях. Крім того, уряд 
виділив Міністерству юстиції 10 
млн. грн. для капітального ремон-
ту приміщень органів юстиції, Мі-
ністерству освіти й науки, молоді й 
спорту — 10 млн. грн. для устатку-
вання спортивних майданчиків у 
місцях масового відпочинку насе-
лення та ще п’ять мільйонів — для 
капітального ремонту баз олімпій-
ської підготовки державної форми 
власності.
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ГОДІВНИЦЯ 

Третина власників земельних 
ділянок на Волині здає їх в оренду 

Паї 82 тисяч землевласників 
Волині у минулому році зда-

валися в оренду. Проте невиріше-
ним, як повідомили в обласному 
управлінні Держкомзему, є питан-
ня орендної плати. На Волині за 
гектар землі сплачують 281 гривню 
на рік, тоді як загальноукраїнська 
вартість становить 364 гривні. До 
всього ж деякі орендарі сплачують 
за землю менше 3% від вартості 
паю, що суперечить чинному за-
конодавству.

За словами керівника волин-
ського Держкомзему Василя Ва-
силенка, на сьогодні майже 4% 

орендної плати не сплачено. Най-
гірша ситуація — у Ратнівському 
районі, де за оренду землі розраху-
валася лише половина орендарів.

Загалом протягом 2010 року 57 
тисяч гектарів землі перебували в 
оренді, а це лише п’ята частина усі-
єї землі, якою володіють волиняни. 
Чільник області Борис Клімчук був 
здивований такою цифрою та за-
уважив, що це мізерні показники, 
адже краще здати землю в орен-
ду, ніж чекати, доки вона заросте 
бур’янами та простоюватиме без 
господарювання.

Ірина КОСТЮК

МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Під час Євро-2012 меддопомогу 
нададуть «за встановлену платню» 

Представники страхових і 
асистуючих компаній Укра-

їни, які працюють з іноземними 
страховими компаніями, навчать 
наших лікарів працювати з полі-
сами в рамках підготовки країни 
до Євро-2012. Про це повідомила 
начальник відділу організації ме-
дичного забезпечення Євро-2012 
МОЗ Світлана Синельник. «Такі 
методичні заняття відбудуться в 
Києві, Львові, Донецьку та Харкові 
для керівників лікарень і станцій 
«швидкої». Для наших лікарів це 
ще й хороший привід просунутися 
трохи вперед, спробувати та зро-
зуміти, що ж таке страхова меди-
цина, оцінити її переваги», — на-
голосила Синельник. 

Чільник відділу розповіла про 

порядок надання медичної до-
помоги під час чемпіонату: якщо 
іноземець не належить до певної 
категорії (наприклад, VIP, на за-
прошення ВР, Президента тощо), 
то він може отримати медичну 
допомогу за страховим полісом. 
Якщо ж такого немає, то за вста-
новлену платню. Є наказ МОЗ, 
який регламентує визначення вар-
тості цієї послуги. «До речі, також 
існує договір з країнами СНД, де 
зазначено, що громадяни цих кра-
їн, перебуваючи на території під-
писантів договору, мають право 
на безкоштовну екстрену медичну 
допомогу до моменту стабілізації 
стану. А подальше лікування вже 
коштуватиме грошей», — зазначи-
ла Світлана Синельник.

Міська влада Луцька думає, чи не продати 
частину «Луцькводоканалу» 
Члени виконкому Луцької міської 
ради продовжують знайомитися з 
роботою комунальних підприємств. 
Минулого тижня відбулося виїзне 
засідання на «Луцькводоканалі». 
Там побувала і кореспондент «Відо-
мостей».

Основним видом діяльності КП 
«Луцькводоканал», за словами його 
директора Івана Корчука, є надан-
ня послуг із централізованого во-
допостачання та водовідведення. 
Станом на 1 січня 2011 року послуги 
централізованого водопостачання 
та водовідведення надаються понад 
87,8 тис. абонентів. З них населення 
становить 86,4 тис. абонентів.

Водопостачання Луцька здій-
снюється з підземних джерел п’яти 
водозаборів і річкового водозабору, 
який зараз знаходиться на рекон-
струкції. Загальна кількість свердло-
вин — 55. Їх глибина коливається від 
80 до 170 метрів. Головним джерелом 
водопостачання міста є Дубнівська 
площадка водопідготовки, а також 
Гнідавська й Омелянівська. Всі вони 
мають комплекс споруд із очищен-
ня й обробки сирої води з парком 
резервуарів чистої води. Також на 
балансі підприємства знаходиться 
309,7 км водопровідних і 201,6 км 
каналізаційних мереж, з яких 160,2 
км і 105,6 км — відповідно ветхі й 
аварійні.

Господарство водоканалу по-
требує серйозних коштів для рекон-
струкції. Як зазначив Іван Корчук, 
аби замінити кілометр водопроводу, 
в середньому треба витратити 120 
тисяч гривень. Тобто за заміну водо-
гону у місті треба заплатити понад 
19 мільйонів гривень. А ще чималі 
суми потрібно потратити для того, 
щоб вода у Луцьку містила менше 
заліза та відмовитися від її хлору-
вання.

Новітні технології очистки пит-
ної води уже втілені на Гнідавському 
водозаборі. Тут відмовилися від зне-
зараження хлоркою та використо-
вують для цього гіпохлорит натрію. 
За словами спеціалістів, сьогодні це 
найновіший метод. 

На черзі — встановлення відпо-
відного обладнання на Дубнівсько-
му водозаборі. Адже, за словами 
головного інженера підприємства 
Сергія Строка, саме він забезпечує 
водопостачання для двох третіх на-
селення Луцька. Ціна питання — 300 
тисяч гривень. До речі, цього року 
на центральному пункті водозабору 
планують закінчити облаштування 
приміщення для станції знезаліз-
нення. Сьогодні підприємство має 
два нових фільтри, які були куплені 
у попередні роки. Однак потрібно 

докупити ще вісім. А це коштува-
тиме близько 22 мільйонів гривень. 
Для чого це потрібно? Якщо по-
простому — для того, щоб не було 
накипу у чайниках і каструлях. 

За словами Івана Корчука, під-
приємство потрапило у державну 
програму «Чиста вода», і у Кабміні 
пообіцяли виділити вісім мільйонів 
гривень.

Чи ж до снаги буде знайти решту 
грошей?

Судячи з фінансового звіту, зро-
бити це буде тяжко.

— За результатами роботи, у 
2010 році підприємство спрацюва-
ло зі збитками в розмірі 2,8 мільйо-
на гривень. Доходи становили 49,5 
мільйона гривень, витрати — 52,4 
мільйона, — зазначив директор під-
приємства Іван Корчук. — Від осно-
вної діяльності підприємство отри-
мало збитків на суму 1,8 мільйона 
гривень, з них збитки з водопоста-
чання склали 1,07 мільйона, з водо-
відведення — 822,7 тисячі гривень.

Причиною збитковості «Луць-
кводоканалу» керівник підпри-
ємства назвав несвоєчасну зміну 
тарифів при збільшенні складових 

витрат: цін на енергоносії, паливо-
мастильні матеріали, ріст мінімаль-
ної заробітної плати, податків і 
зборів до бюджетів різного рівня, а 
також відсутність бюджетного фі-
нансування приймання дощових 
вод.

За його словами, різниця в тари-
фах за 2010 рік становить 2,9 міль-
йона гривень. Кошти на це торік 
не виділялися. Така сама ситуація 
була у 2008 і 2009 роках. В цілому 
різниця в тарифах на підприємстві 
становить 13,4 мільйона гривень. 
Лучани ж заборгували за спожиту 
воду 4 мільйони 121 тисячу гривень. 
На підприємстві «Луцькводоканал» 
вирішили вдатися до радикальних 
кроків боротьби з боржниками — за 
допомогою апарату ЧОП блокувати 
боржникам подачу холодної води. 
Таким чином наразі відключено 
п’ять боржників.

Якщо говорити про структуру 
витрат, то 23,8% йде на заробітну 
плату, 8% — на нарахування на неї, 
13% — на податки, 25% — на розра-
хунки за електроенергію та лише 5% 
— на матеріальні витрати. 

З цих цифр випливає, що для 
забезпечення лучан якісною водою 
підприємство потребує серйозних 
фінансових вливань зі сторони. У 
міській раді вивчають питання залу-
чення інвестиційних грошей.

— До цього питання потрібно 
зважено підходити, тому що це за-
безпечення міста водою, — зазначив 
міський голова Микола Романюк. 
— Як варіант я би розглядав можли-
вість не концесії, а створення спіль-
ного підприємства з приватним 
бізнесом, де контрольний пакет за-
лишався би у міської громади. У нас 
щодо цього уже є певні пропозиції. 
Але все треба зважено вивчити. По-
милитися не можна.

Наталка СЛЮСАР

ПРОБЛЕМА 

На Київщині порушили 
десять «земельних» 
кримінальних справ
За результатами перевірок протягом січня-лютого 
також висунуто 72 позови щодо повернення 
земельних ділянок загальною площею понад 200 
га. Винесено 144 протести з метою попередження 
незаконної передачі у власність (користування) 
земельних ділянок загальною площею понад 450 
га. Внесено приписи з вимогою сплатити заборго-
ваність на загальну суму майже 500 тис. грн.

1,9
стільки відсотків, за даними Держ-
комстату, становила в січні-лютому 
інфляція. Порівняно з лютим 2010 
року, в лютому 2011 року споживчі 
ціни зросли на 7,2%.

За перевірку якості 
нафтопродуктів уряд 
заплатить 27 млн. грн. 
Уряд України протягом 2011 року направить 27 млн. 
грн. на роботу лабораторій з контролю якості та 
безпеки нафтопродуктів. Нафтотрейдери й експерти 
неодноразово заявляли, що проблема наявності 
неякісного палива на заправках тісно пов’язана з 
відсутністю фінансування на перевірки. Адже, згідно 
з законом, Держспоживстандарт може проводити 
дослідження винятково за державні кошти. 

Члени виконкому  знайомляться з макетом очисних споруд

 КРЕДИТИ   

Злочинів «під мухою» на Волині 
побільшало

Правоохоронці пов’язують це 
з відсутністю витверезника. 

Порівняно з 2009 роком злочи-
нів, скоєних у стані алкогольно-
го сп’яніння, побільшало на 10%. 
Якщо у 2009 році їх було зафік-
совано 1026, то торік ця цифра 
зросла ще на сотню, розповів за-
ступник начальника УМВС Украї-
ни у Волинській області Тарас Па-
зин. Позитивним моментом є те, 
що злочинців «під мухою» стало 
менше в Луцькому, Іваничівсько-
му, Камінь-Каширському та Ло-
качинському районах. Міліціянт 
наголосив, що діяльність медвит-
верезників потрібно відновити. 
Принаймні можна виділити кімна-
ту для п’яниць у медичних закла-
дах, як це практикують рівняни. 

У них в приймальному відділенні 
міської лікарні відведено дві кімна-
ти для «відсипання» сп’янілих по-
рушників спокою, що значно зни-
зило кількість злочинів, а також 
смертей від переохолодження.

 Ірина КОСТЮК

ЕКОЛОГІЯ 

З Волині треба 
вивезти ще 15 тонн 
хімікатів

З цифр випливає, що для 
забезпечення лучан якіс-
ною водою підприємство 
потребує серйозних фінан-
сових вливань зі сторони. 
У міській раді вивчають 
питання залучення інвес-
тиційних грошей. Луцьк не може повернути 

10 мільйонів банку «Форум»  

Луцький міський голова Мико-
ла Романюк, перебуваючи 2 

березня з робочим візитом у Киє-
ві, зустрівся з керівництвом банку 
«Форум», в якому міська казна по-

зичила 30 мільйонів гривень. Саме 
питання повернення коштів муні-
ципальної позики було головним 
на перемовинах.

27 квітня цього року збігає тер-
мін погашення коштів номінальної 
вартості облігацій серії «В» у сумі 
10 млн. грн. Але, на жаль, таких ко-
штів у міському бюджеті немає, ін-
формує сайт Луцької міської ради.

«З банком досягнуто певних 
домовленостей, розуміння є. На-
ступного тижня ми знову будемо 
вести з ними переговори. Я пояс-
нив ситуацію, яка склалася сьогод-
ні в місті: з бюджету міста нере-
ально повернути ці кошти навіть 
до кінця року. Тому в подальшому 
будемо працювати з банком саме 
над цим питанням», — зазначив 
Микола Романюк.


