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Події

ПРОБЛЕМА 

ЕКСПЕРИМЕНТ 

Лучанам робитимуть знижки за 
вчасну оплату комунальних послуг

Голова Волинської ОДА Борис 
Клімчук пропонує луцькому 

меру взяти до уваги практику 
знижок за своєчасну оплату кому-
нальних послуг, яку наразі випро-
бовують у столиці. Тобто ті меш-
канці міста, які здійснюватимуть 
оплату до 20-го числа, матимуть 
знижку на комунальні послуги в 
10%. Якщо при сплаті гаситься ще 
й борг, то це дає додаткову 10-від-

соткову знижку. 
— В Києві ситуація покращи-

лася після такого нововведення, 
— наголосив Борис Клімчук. — На 
цю модель аж просяться чотири 
волинських міста. Я не нав’язую 
цієї ідеї, але чому б і ні? Це ліпше, 
ніж посилати до людей колекторів. 
Свій піде до свого по своє, але зі 
знижкою.

Ірина КОСТЮК

КОНТРОЛЬ 

У Луцьку 13 підприємств-
боржників

Протягом березня 2011 року 
сума боргу з зарплатні еко-

номічно активних підприємств 
Луцька зменшилася більше ніж 
на 40%. Однак у числі боржників 
залишаються тринадцять під-
приємств. Про це повідомив за-
ступник міського голови Василь 
Байцим на засіданні комісії з пи-
тань забезпечення своєчасності 
сплати податків, внесення інших 
обов’язкових платежів. 

За його словами, поступово по-
гашають заборгованість і два ко-
мунальні підприємства — Луцьке 
підприємство електротранспорту 
та «Зелене господарство м. Луць-
ка». 

«Ми постійно здійснюємо мо-
ніторинг стану заробітної плати 
в місті та на сьогодні проаналізу-
вали її рівень у галузі транспорту. 
На жаль, частина транспортних 
підприємств задекларували у чет-
вертому кварталі 2010 року серед-
ню заробітну плату працівників, 
нижчу від розміру мінімальної 
заробітної плати, яка складає 912 
гривень», — повідомила началь-
ник відділу праці управління еко-
номіки Тетяна Стефанюк. 

Члени комісії вирішили на-
правити відповідні листи в Дер-
жінспекцію праці у Волинській об-
ласті з проханням перевірити цю 
ситуацію.

«ПриватБанк» зароблятиме на батьках 
маленьких лучан
З квітня в десяти дитячих садочках 
Луцька експеримент — за хар-
чування малят батьки платять за 
допомогою банківських карток. Для 
цього в кожному закладі поставили 
по одному портативному термі-
налу від «ПриватБанку». За безго-
тівковий розрахунок доводиться 
платити комісію банку — 2% від 
суми. Сплачують її усі, включаючи 
власників карток згаданої фінуста-
нови. Освітяни кажуть: мета цього 
нововведення — вилучити готівко-
вий обіг грошей із садочків. Одначе 
карткою можна розрахуватися 
лише за харчування дітей, а благо-
дійні внески, як і раніше, потрібно 
давати «на руки» вихователям або 
діловодам. Деякі батьки підозрю-
ють: це все для того, щоб додатково 
заробив банк.

Припинити обіг готівки в садоч-
ках хотіли вже давно. Позаяк збори 
грошей працівниками дошкільних 
закладів завжди пов’язували зі зло-
вживаннями та корупцією. Пропо-
зицію оплачувати послуги садочка 
через банк виносили навіть на гро-
мадське обговорення. Та її не під-
тримали, бо зійшлися на тому, що 
обслуговування банківських рахун-
ків — надто дороге задоволення. 

Цього разу батьків не запитали, 
вирішили — і крапка. Спершу така 
ситуація викликала обурення, а зго-
дом і зацікавлення: а чому термінали 
саме «ПриватБанку»? Чи проводив-
ся якийсь конкурс, аби обрати банк, 
який надаватиме такі послуги? Чи 
не задіяна в цьому владна верхівка 
Луцька?

Перший заступник міського го-
лови Луцька Святослав Кравчук 
зазначив, що впровадженням цього 
нововведення займались освітяни, 
органи державної влади у визначен-
ня банку не втручались. А началь-
ник міського управління освіти Олег 
Гребенюк повідав, що ідея встано-
вити в садочках термінали належить 
власне «ПриватБанку».

— Вони прийшли з такою ініціа-
тивою, вона у нас була на часі, й ми 
використали її, — коментує він.— 
Інші банки до нас із такими пропо-
зиціями не звертались, і в принципі 
ми розуміємо чому. Тому що таке 
може собі дозволити лише фінансо-
во міцний банк.

Звичайно, «ПриватБанк» може 
собі це дозволити, адже нововведен-
ня аж ніяк не безкоштовне. Послу-
ги банку обходяться батькам у 2% 
комісії. Як розповіла головний спе-
ціаліст міського управління освіти 
Валентина Гдира, спочатку в «При-
ватБанку» хотіли 3% комісії. Проте 
це викликало значне невдоволення 
батьків і один відсоток таки вдалося 
відвоювати. Тож, зважаючи на те, що 
в середньому харчування обходить-
ся в сто гривень, щомісяця батькам 
малят доведеться сплачувати додат-
ково дві гривні на користь банку.

— Я розумію, що це справа не зо-
всім звична для багатьох, а для бага-
тьох — абсолютно звична, бо такий 

самий розрахунок ведеться в супер-
маркетах, — каже Валентина Гдира. 
— Люди вже призвичаїлися до бан-
ківських карток і банкоматів. Це но-
вовведення — додатковий крок для 
зручності розрахунку. 

Проте ніякої зручності в цьому 
нововведенні діловод садочка №31 
Світлана Бандура поки не помітила. 
Каже, результати перших днів робо-
ти термінала — щоранкові черги під 
її кабінетом, бо ж термінал лише 
один і сплатити можна лише з її до-
помогою.

— Один із мінусів — це черга. 
Раніше такого не було, бо я пишу 
набагато швидше, як він працює, 
— розповідає пані Світлана. — По-
спішаючи вранці, батьки не можуть 
дочекатися своєї черги, сердяться й 
ідуть не заплативши. Якось під ка-
бінетом до п’ятнадцяти людей стоя-
ло, то кухарі жартували: у вас, як у 
«ПриватБанку», черга.

За словами діловода Світлани 
Бандури, в їхньому садочку біль-
шість батьків негативно ставляться 
до такої форми оплати. Розповідає, 
що одна мама якось сказала: не хоче-
те брати гроші, то я взагалі платити 
не буду. 

Завідуюча дошкільним закладом 
Леся Сак каже, що причина невдо-
волення батьків — це і черги, і, зви-
чайно, банківська комісія. 

— Батькам набагато зручніше за-
платити діловоду, яка вже здаватиме 
гроші в банк без будь-якого «оподат-

кування». Зараз же кожен батько ко-
пійку рахує, — зазначає завідуюча. 

Звичайно, є такі мами та тати, 
яких ця система цілком влаштовує. 
А дві зайвих гривні в рахунку не гра-
ють великої ролі.

— А у нас половина батьків про-
ти, — розповідає одна вихователька. 
— В мене ясельна група, половина 
батьків непрацюючі та не мають 
карток. Тати — на заробітках, а мами 
— вдома, то як мають платити через 
термінал? Оформляти картку? 

Як з’ясувалося, ті, хто не має 
банківської картки, можуть внести 
гроші на спецрахунок у будь-якому 
банку, звісно, не без комісії. Діло-
вод дитячого садочка №31 каже, що 
батькам бігти в банк, аби заплатити, 
незручно, бо потім однаково треба 
приносити квитанцію в садочок. Ви-
являється, можна платити й за ста-
рою схемою — діловоду, причому 
без надбавки. Тож тепер, як кажуть 
у садочку, хитріші батьки не при-
знаються, що мають картки. Вони не 
хочуть, аби на них наживалися. Тож 
цього місяця платили хто як міг, а в 
результаті проплатити до 10-го чис-
ла, як вимагають, не встигли.

— Тепер неможливо проконтр-
олювати, чи всі заплатили за хар-
чування до 10-го числа, — ділиться 
завідуюча дитячим садком Леся Сак. 
— Відслідкувати, хто, коли й у який 
банк заплатив, важко, бо квитанції 
приносять не одразу.

Про те, що поки система недо-
сконала, каже і начальник управлін-
ня освіти Олег Гребенюк: 

— Тут є деякі незручності. Зараз 
на рахунок надходить загальна сума 
коштів від усіх садочків. Тож важко 
контролювати, скільки та з якого са-
дочка прийшло грошей. Ми повинні 
прораховувати це по чеках.

Зрештою, управлінець зазначає, 
що це лише експеримент, і час по-
каже, який він дасть ефект. «Відо-
мості» ж побачили в цьому експери-
менті лобіювання владою інтересів 
вищеназваної фінансової установи. 
Гривня до гривні — і рахунок за рік 
поповниться на десятки тисяч. 

Ольга УРИНА

ГРОШІ 

Японія просить в України 
дозиметри та маски
Японія просить в України дозиметри та мас-
ки, а фахівців у галузі радіаційної безпеки — у 
Франції та США. Про це сказав на брифінгу голова 
департаменту інформаційної політики МЗС Олег 
Волошин, повідомляє «ЛІГАБізнесІнформ».
Питання фахівців, за його словами, залишається 
відкритим. Волошин повідомив, що українські 
спеціалісти готові виїхати, проте японський уряд 
доволі вибірково підходить до питань допомоги. 

56
стільки мільярдів доларів, за рейтин-
гом українського «Forbes», становлять 
сукупні статки сотні найбагатших 
українців. Якщо розділити на всіх 
жителів України, вийде по $1224 на 
кожного. З них $350 — внесок найба-
гатшого українця Рината Ахметова.

Європейці питимуть 
волинський березовий сік
Керівництво Волинської області веде переговори 
щодо експорту березового соку з регіону до Європи. 
Про це розповів директор ДП «Любешівагроліс» 
Віктор Сімонович: «Спеціалісти «Любешівагролісу» 
поїхали з пробами до Європи, де сік перевірять 
на якість. Якщо показники влаштують європейців, 
будемо експортувати й туди». За його словами, об-
сяг виробництва березового соку наразі становить 
близько 100-150 тонн, з яких 30 т відправляють до 
дитячих закладів області, а решту — до Польщі.

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 

У вулиці та дороги Волинської 
області уряд вкладе 68 мільйонів 

На ремонт та утримання во-
линських доріг цього року з 

державного бюджету надійде 68 
мільйонів гривень.

Постановою Кабінету Міні-

стрів України №345 від 28 берез-
ня 2011 року «Про перерозпо-
діл деяких бюджетних видатків, 
передбачених Державній службі 
автомобільних доріг на 2011 рік» 
затверджено обсяги субвенції на 
будівництво, реконструкцію, ре-
монт й утримання вулиць і доріг 
комунальної власності у насе-
лених пунктах України в розрізі 
адміністративно-територіальних 
одиниць.

Усього на зазначені цілі уряд 
спрямує 1 мільярд 631 мільйон 600 
тисяч гривень. Із цієї суми Волинь 
отримає 68 мільйонів. 

Розподіл коштів між населени-
ми пунктами області буде здійсню-
вати облдержадміністрація. 

Луцькі бізнесмени можуть 
вкладати гроші в німецьку 
економіку 

Луцьк відвідав член організа-
ції «Мости дружби в Україні» 

Манфред Мьоллер. На зустрічі з 
міським головою Миколою Рома-
нюком йшлося про налагодження 
більш тісної співпраці між Луць-
ком і німецьким округом Ліп-
пе, яку було започатковано ще 
п’ятнадцять років тому.

Манфред Мьоллер висловив 
надію, що партнерську угоду між 
сторонами буде укладено щонай-
пізніше у наступному році. «Ми 
вважаємо, що два міста, маючи 
майже однакову кількість населен-
ня, можуть плідно співпрацювати 
та мати гарні результати», — за-
уважив він.

«Ми готові представити на-
шим німецьким колегам пакет 
інвестиційних пропозицій. Спо-
діваємося, що після детального 
вивчення вони знайдуть своє за-
стосування, — у свою чергу заува-
жив мер Луцька. — Крім того, наш 
бізнес також може вкладати значні 
кошти в німецьку економіку. Вза-

галі, налагодження співпраці між 
бізнесовими структурами є швид-
шим і більш результативним, ніж в 
інших сферах».

У травні німецька делегація 
знову відвідає Волинь. Тоді в рам-
ках зустрічі буде досягнуто більш 
конкретних домовленостей щодо 
подальшої співпраці.

Припинити обіг готівки в 
садочках хотіли вже дав-
но. Позаяк збори грошей 
працівниками дошкіль-
них закладів завжди 
пов’язували зі зловживан-
нями та корупцією. 

У Луцьку не вистачає зелених насаджень, а вулиці схожі 
на «голуб’ятники»

Площа зелених насаджень в об-
ласному центрі становить 135 

гектарів, а це всього лише 40% від 
норми. Про це повідомив на загаль-
номіській нараді з підготовки до Ве-
ликодніх свят головний архітектор 
Луцька Юрій Казмірук. 

Чиновник також повідав, що 
на одного мешканця міста повинно 
припадати 16 квадратних метрів зе-
лених насаджень, а насправді їх пло-
ща складає 6,6 квадратного метра.

Хвилює архітектора й неесте-
тична забудова Луцька, подекуди ха-
отична, та відсутність комплексного 

підходу до благоустрою прилеглих 
територій. Мовляв, кожен власник 
забудови по-своєму облаштовує те-

риторію, що є не зовсім виправда-
ним кроком, особливо коли йдеться 
про центральні вулиці міста.

За словами пана Казмірука, про-
спект Волі, що є головною вулицею 
міста, більше схожий на торгову ву-
личку районного центру, а для місь-
кого голови Миколи Романюка вона 
взагалі нагадує «голуб’ятник» через 
неврегульований підхід до оформ-
лення забудов.

До слова, у Луцьку офіційно за-
реєстровано 184 малі архітектурні 
форми.

Ірина КОСТЮК


