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в Литву мені Кучма вручив вірчі гра-
моти, а як я їхав в Азербайджан, то 
у Віктора Ющенка руки не дійшли. 
Хоча це святе, це регламент. Вірчі 
грамоти вручає президент. Там же їх 
приймає президент. Нюанс, але він 
говорить про стан держави. 

До речі, тоді в Литві дуже багато 
українських митників пройшли че-
рез вишкіл литовських. Я генерував 
ці речі. Ми дістали через міністер-
ство юстиції США і ввели в Литву 
один мільйон сто тисяч доларів. Ор-
ганізували там майданчик для на-
вчання українських митників. Прав-
да, вони приїжджали та казали: «Що 
тут навчатися? Дайте нам тепловізо-
ри, рентгени — і ми самі будемо все 
робити». «Нєт, ребятки, вчитися та 
ламати свою психологію».

Пригадайте, в 90-і роки робота 
на митниці — це був фетиш для Во-
лині. І не тільки для Волині. Батька 
рідного продавали, щоб на ту мит-
ницю влаштуватися. Нині ажіотаж 
пропав. Люди самі звільняються. 
Так, є такі випадки. А когось саджа-
ють за хабарі, як, наприклад, заступ-
ника начальника Львівської митниці 
Клавдію Кутикіну. 

ПІЛЬГИ ПОРОДЖУЮТЬ 
КОРУПЦІЮ ТА ЗЛОВЖИВАННЯ

— А ви не думаєте, що просто 
йде зміна чужих на своїх?

— Якщо це просто зміна чужих 
на своїх, тоді ми приречені. Клімчу-
ку тоді немає чого тут бути, затівати 
всі ці реформи. Двадцять років змі-
на своїх на чужих, чужих на своїх... 
Україна вичерпала свій ресурс. Часу 
більше немає. 

Я працюю вже рік, маю адрена-
лін, відчуваю драйв, у мене є багато 
незробленої роботи. Це не тільки ті 
об’єкти, які не завершив свого часу, 
не тільки крупні будівельні проекти, 
не тільки дорога Ягодин — Київ — 
Ковель, не тільки розбудова Ягодин-
ської й Устилузької митниць. Багато 
не зроблено в частині реформуван-
ня і розуміння тих речей, які можна 
зробити в окремих галузях на рівні 
окремої області. 

Здавалося б, чого мені не ви-
стачає? Ні, задумав експеримент: 
замінити пільги на електроенергію 
грошовою компенсацією. Та цього 
вже навіть у Росії та Білорусі немає. 
Тільки в Україні залишилася пільга в 

кіловатах, проїздах, ще в чомусь. Це 
така дірка в економіці! Стільки ко-
рупції та зловживань навколо цього! 
Тому я й пішов на цей експеримент. 
Ось, Іване Петровичу, гривні, які ми 
перерахуємо тобі на карточку. Будь 
добрий, сам розрахуйся за електро-
енергію. Люди мають розуміти. По-
перше, ця пільга робить населення 
залежним від держави, по-друге, 
держава не може реалізувати всі ці 
пільги, що обурює людей і відпо-
відно підриває віру у владу. «От я 
дитина війни, у мене є пільга, вони 
мені не дають. Піду до суду». І що? 
Верховна Рада, яка намалювала цю 
пільгу, не заклала в бюджет грошей. 
Треба ж в кінці кінців людям правду 
казати. 

За минулий рік я зробив дещо, 
щоб реальні доходи людей вирос-
ли. Так, росли ціни. 8,1 — це інфля-
ція. 23,7 — ріст заробітної плати. 
Це середня цифра. Та моя робота й 
визначається середніми цифрами. 
Я розумію, що є люди, яким ліпше 
живеться, комусь — посередньо, а 
комусь — дуже важко. Я все це ро-
зумію. І система пільг повинна бути 
тільки для тих, кому справді важко. 
Моя мама, вже покійна, мала отри-
мати статус учасника бойових дій, 
але вона сказала мені: «Я не буду бра-
ти того білєта. Учасник бойових дій 
— то твій батько, він був в окопах, 
воював. А мені тоді було 14-15 років, 
сиділа в баби Шури під спідницею. І, 
слава Богу, пережила ту війну, жива. 
Яка я учасниця бойових дій?». Діти 
війни з 27-го року. Що це таке? Яка 
пільга? Який ворог України її при-

думав? Аби розбурхати людей за не-
щасних 30 гривень у місяць? Що до-
брого зробили для держави?

 
ЗА ПОПЕРЕДЖЕННЯМИ 
ПІДУТЬ ЗВІЛЬНЕННЯ

— Борисе Петровичу, свого 
часу ви критикували керівників 
бюджетних організацій, зокрема, 
освіти, медицини за закупівлю про-
дуктів харчування за завищеними 
цінами. Обіцяли звільнити, погро-
жували кримінальними справами. 
Проте ситуація повторюється. 

— Будуть іще кримінальні спра-
ви. Продовжуємо проводити пере-
вірки, моніторити. Спочатку — по-
передження, далі піде звільнення. 
Якщо хтось сподівається, що кампа-
нія пройшла і все буде, як завжди, то 
запевняю: не буде. Заставимо керів-
ників виконувати свою роботу до-
бросовісно, це стосується всіх сфер 
діяльності. 

 Скажіть, як я маю реагувати 
на нещодавню трагедію в Зміїнці? 
Жінка бігла до автобуса, і той збив 
її на смерть. Це Луцький район. Ба-
гата Маяківська сільрада. І щоб не 
освітлювалось узбіччя доріг?! Рідко 
вживаю нецензурні слова, та того 
дня набрав голову районної адміні-
страції пана Демчука і сказав усе, що 
думаю з приводу цього. І полегшив 
собі душу. Бо мати неосвітлені села в 
Маяківській сільраді — це неподоб-
ство. А починав Ігор Ярмольський у 
90-і роки дуже гарно. Лідером був. 
Сьогодні це маяківський панок. 
Його люди знову обрали. Та я не від-
ступлюсь. Я ж не випадково почав 
цю кампанію з освітлення.

Не відступлюся, доки в усіх шко-
лах не будуть теплі туалети. Щоб 
наші маленькі волиняночки не хо-
дили все життя з циститом, а ми для 
них будували перинатальний центр. 
Бо необхідність його спорудження 
йде саме звідти. 

Сьогодні, можливо, вперше в 
Україні ставлю питання якісної ков-
баси, якісного м’яса, щоб молоко в 
інтернати, школи надходило просто 
з ферми, а термін його зберігання 
не перевищував 72 години. Якщо це 
кефір, то тільки на бактеріях, без до-
мішок і теж із терміном зберігання у 
72 години. 

Розмовляла Галина ФЕДОРЕНКО
Закінчення в наступному номері.
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Події

Збільшиться держзамовлення 
на ІТ-спеціалістів 
Цього року відбудеться істотне скорочення державного 
замовлення у ВНЗ на спеціальності, які не користуються 
попитом на ринку праці. Водночас буде збільшено держза-
мовлення на підготовку дефіцитних кадрів, зокрема, фахів-
ців із комп’ютерних технологій. Про це повідомив міністр 
освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник. За його 
словами, сьогодні в Україні понад 35 тисяч молодих людей 
із дипломами про вищу економічну освіту та 45 тисяч із 
дипломами юристів не можуть знайти роботу. 

Підприємці частіше 
забирають гроші з банків 
Незважаючи на збільшення у лютому загального 
обсягу депозитів у банках на 0,6%, юридичні особи 
у минулому місяці переважно знімали (-1,9%) свої 
кошти з банківських рахунків, а не вкладали їх. А 
отже, депозитні вклади юридичних осіб упродовж 
місяця зменшилися на 1,9% (з початку року зросли 
на 0,9%) — до 143,3 млрд. грн.

50
на стільки відсотків про-
тягом року можуть подо-
рожчати в Україні основні 
продукти харчування. Такий 
прогноз зробили експерти 
ФАО ООН.

ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ 

На дороги у регіонах Кабмін 
виділив 717 мільйонів 

717 мільйонів гривень отри-
мають місцеві бюджети з 

Києва на будівництво, реконструк-
цію, ремонт і утримання вулиць, а 
також доріг комунальної власності 
в населених пунктах.

Відповідна постанова прийня-
та на засіданні уряду, повідомляє 
прес-служба Міністерства регіо-
нального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального госпо-

дарства.
За словами глави Мінрегіон-

буду Віктора Тихонова, переліки 
об’єктів будівництва, реконструк-
ції, ремонту й утримання вулиць і 
доріг комунальної власності будуть 
затверджуватися безпосередньо 
місцевими держадміністраціями в 
межах обсягів коштів, передбаче-
них для конкретного регіону.

РОЗРАХУНКИ  

Волинські теплоенергетики 
заборгували більше 75 мільйонів 

15 березня відбулася всеукра-
їнська селекторна нарада, на 

якій підводили підсумки опалю-
вального сезону 2010-2011 років. 
Головним питанням були розра-
хунки підприємств теплоенерге-
тики за використаний газ.

На Волині рівень розрахун-
ків підприємств комунальної те-
плоенергетики області за опалю-
вальний період 2010-2011 років 
становив 51%. Середній показник 
по Україні — 46%. Як наголосив 
заступник міністра регіонального 
розвитку, будівництва і ЖКГ Юрій 
Хіврич, жодна область не дотягує 
навіть до 60% проплати. Лише 
Хмельницька розрахувалася на 
71%, бо, як пояснив чиновник, там 
малі обсяги споживання газу.

Заборгованість підприємств 
теплокомуненергетики за тепе-
рішній опалювальний сезон — 
75,45 млн. грн. Найбільший борг 
за газ, спожитий в опалювально-
му періоді 2010-2011 років, у ДКП 
«Луцьктепло» — 45 млн. (рівень 
розрахунків — 48%), у ТзОВ «Схід-
ноєвропейська теплоелектрогене-
руюча компанія» — 25 млн. (рівень 
розрахунків — 37%).

Як пояснив перший заступ-
ник голови облдержадміністрації 
Олександр Башкаленко, значна за-
боргованість теплопостачальних 
підприємств за газ спричинена 
невідповідністю тарифів дійсним 
затратам підприємств на виробни-
цтво та постачання теплової енер-

гії. Згідно з даними підприємств, 
різниця у тарифах на теплопос-
тачання для населення за період з 
1 жовтня 2010 року до 1 березня 
2011 року становить орієнтовно 52 
млн. грн. Крім того, в області діють 
диференційовані тарифи на те-
плопостачання, тому частина газу 
(35-40% вартості всього газу), яка 
використана підприємствами у зи-
мовий період, оплачуватиметься в 
міжопалювальний сезон (травень 
— вересень). Ця сума складає 60 
мільйонів.

Заступник міністра Юрій Хів-
рич довів до відома керівників у 
регіонах, що всі їхні зусилля та 
заходи мають бути спрямовані на 
скорочення споживання газу й 
електроенергії.

Прем’єр-міністр Микола 
Азаров розпорядженням 
№1857/0/2-11 від 21 лютого 
продовжив строк перебу-
вання на державній службі 
голови Волинської ОДА Бо-
риса Петровича Клімчука 
до 18 березня 2016 року. 

ПОГОДА 

У західних областях 17 бе-
резня змінна хмарність, ймовір-
ні опади. Температура повітря 
вночі -3...-1°C, вдень -1...+3°C. 
18 березня перемінна хмарність, 
очікуються невеликі опади. Вно-
чі -2...0°C, денна температура 
-1...+4°C. 19 березня хмарно, 
дощитиме. Температура вночі 
-2...0°C, вдень +1..+5°C. 

У північних регіонах 17 бе-
резня незначна хмарність, не-
великий сніг. Нічна температура 
-4...-2°C, денна -3...-1°C. 18 берез-
ня буде ясно, без істотних опадів. 
Вночі -6...-3°C, вдень -4...-1°C. 19 
березня невелика хмарність, опа-
дів не очікується. Температура 
вночі -5...-3°C, вдень -3...-1°C. 

У Києві 17 березня очікуєть-
ся хмарність, сніг із дощем. Тем-
пература вночі -3...-2°C, вдень 
-3...+1°C. 18 березня хмарно, 

опади у вигляді снігу з дощем. 
Вночі -3…-2°C, вдень -2...+1°C. 19 
березня ясно, без опадів. Нічна 
температура -3…-1°C, денна ста-
новитиме -2...+3°C.

У східних регіонах 17 берез-
ня невелика хмарність, передба-
чається сніг. Уночі -4...-2°C, вдень 
-2…0°C. 18 березня ясно, без опа-
дів. Нічна температура станови-
тиме -4...-2°C, денна -2...+2°C. 19 
березня вдень буде ясно, опадів 
не очікується. Температура вночі 
-5...-3°C, вдень -1...+4°C.

У південних областях 17 бе-
резня хмарно, можливі опади. 
Температура повітря вночі ста-
новитиме -1...+3°C, вдень 0...+3°C. 
18 березня буде хмарно, очікуєть-
ся сніг із дощем. Уночі -1...+1°C, 
вдень +1...+4°C. 19 березня хмар-
но, опади. Нічна температура 
-1...+2°C, денна +3...+6°C. 

 страшне випробування, яке 


