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Події

Середня допомога з
безробіття — 810 гривень

Українці можуть відкласти
лише 7% від зарплати

За даними Державного комітету статистики, в Україні
на одне вільне робоче місце припадає семеро осіб
без роботи. Такими є дані Держкомстату за січеньберезень 2011 року. При цьому загальний рівень безробіття в країні становить 9,5%, а в службу зайнятості
за три місяці звернулося 911 тисяч чоловік. Середня
допомога з безробіття становить 810 гривень на
місяць (середня зарплата за цей час — 2389 гривень).

Українці за перші три місяці 2011 року заробили 266
мільярдів гривень. Такі офіційні зарплати, пенсії й інші
доходи всіх українців разом, підрахував Держкомстат.
Майже половина цих грошей — зарплати (43%), ще
приблизно стільки ж — різні соціальні виплати (40%).
Левову частку своїх грошей — 82,6% — люди витрачають на товари й послуги — їжу, одяг, транспорт тощо.
Майже десяту частину доходів українці витрачають на
податки та збори (приміром, за квартиру й машину).
Тільки 6,9% доходів людям вдається відкласти.

 РИНОК ПРАЦІ

Половина українців працює
не за спеціальністю

П

оловина українських фахівців
не працює за спеціальністю,
яку вони здобували у вузі, причому чоловіків серед них більше, ніж
жінок. Про це виданню «Лігабізнесінформ» повідомили за результатами дослідження аналітики порталу rabota.ua.
За даними дослідників, найчастіше люди йдуть із таких сфер,
як «Бухгалтерія», «Виробництво/
Інженерія/Технології»,
«Наука/
Освіта/Переклад»,
«Медицина/
Фармацевтика». Суттєво поменшало й юристів, адвокатів, нотаріусів. Натомість збільшується
кількість фахівців, що працюють
 ПРОГНОЗИ

Ч

ерез посуху, яка спостерігалась у травні, в Україні значно
знизиться врожай картоплі. Про

це повідомила начальник відділу
агрометеорології Гідрометцентру
Тетяна Адаменко.
За її словами, у другій половині
травня, коли починається бульбоутворення, в Україні фіксувалися
дуже високі температури на глибині утворення картоплі. Через
це спостерігалося таке явище, як
формування великої кількості
дуже дрібних картоплин.
«Зараз ситуація дещо покращилася, проте хорошого врожаю
картоплі чекати не варто, тому що
дія ця незворотна», — повідомила
експерт Гідрометцентру, не уточнивши обсяг очікуваного урожаю
цієї культури.

 ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ

На пункт пропуску в Ягодині дали
майже 15 мільйонів

Н

а рахунки головного управління Державного казначейства у
Волинській області надійшов черговий транш державної підтримки. Кошти в обсязі 34,3 мільйона
гривень передбачені на добудову
шахти №10 «Нововолинська».
Ще 14,9 мільйона отримано
на реконструкцію пункту МАПП
«Ягодин» у рамках програми підготовки та проведення в Україні

фінальної частини чемпіонату з
футболу Євро-2012.
Крім того, у розписі видатків
державного бюджету передбачено
20 мільйонів гривень на соціальноекономічний розвиток Волині,
24,1 мільйона — на реалізацію
пріоритетів розвитку регіонів і
шість мільйонів — на заходи щодо
соціально-економічного розвитку
окремих територій Волині.

 ЗЛОВЖИВАННЯ

Інспекцію архібудконтролю
Волині підозрюють у корупції

Д

ержавна інспекції архібудконтролю направляє до дозвільного центру справи вибірково.
Відомство підозрюють у корупції.
Про це повідомив під час оперативної наради голова облдержадміністрації Борис Клімчук.
— Ви не працюєте з єдиним
дозвільним центром, — звернувся до керівника обласної інспекції
архібудконтролю Борис Клімчук.
— Або працюєте вибірково. Тому
я даю доручення перевірити вашу
роботу. Звідки така вибірковість?
Ви не читаєте завдання, які ставлять Президент і уряд? Наприклад,
сертифікатів відповідності безпосередньо ви видали 43, а через
дозвільний центр Луцької міської
ради — всього 12, реєстраційних
декларацій про початок будівель-

них робіт — 39, через центр — три.
Всі відомства працюють через
єдиний дозвільний центр, одні ви
працюєте вибірково.
Чільник області сказав, що
йому прикро за такі речі, адже
згідно з соціологічними дослідженнями, проведеними Адміністрацією Президента, найменший
рівень корумпованості зафіксований саме у Волинській області.
До слова, факти корупції серед
інспекторів цієї установи вже були
зареєстровані. Два тижні тому
під час оперативної наради Борис
Клімчук розповів, що державного інспектора архібудконтролю у
Володимирі-Волинському правоохоронці затримали на гарячому
під час отримання хабара.
Ірина КОСТЮК

 ПОЗДОРОВЛЕННЯ

7 липня Радчук Ольга Олександрівна, мешканка 40-го кварталу міста Луцька, святкує
поважний ювілей — цій добрій, інтелігентній,
чуйній, непосидючій жінці, патріотці своєї країни, бабусі п’ятьох онуків виповнюється 90 років.
Щиро вітаємо ювілярку!
З повагою знайомі та друзі.

стільки хвилин на тиждень витрачає на телебачення типовий вітчизняний глядач. Тривалість перегляду
ТБ-програм збільшилася чи не на
півгодини (на 29 хвилин) — майже
до 18 годин на тиждень.

«Кіотські гроші» допоможуть скоротити
споживання газу

у таких професійних сферах, як
«Продаж»,
«Закупівля/Постачання», «Логістика/Митниця» та
«Страхування».
Більшість опитаних (39%) не
вважають своїм покликанням те,
чим вони займаються, 28% переконані, що в роботі знайшли себе,
ще 33% вагаються з відповіддю.
Експерти відзначають, що основна
частина позитивних відповідей
була отримана від респондентів
у віці старше 40 років. У зв’язку
з цим аналітики ринку праці висловлюють припущення, що до
цього віку багато українців ще перебувають у пошуку себе.

Урожай картоплі значно знизиться
через травневу посуху

1046

Не секрет, що ціна російського
газу — чи не єдиний фактор тиску
на Україну. Під час офіційних і неформальних зустрічей на найвищому рівні тема вартості блакитного
палива є стабільно присутньою.
Остання новина з «поля битви»
за цей важливий енергоносій —
голова правління ВАТ «Газпром»
Олексій Міллер сказав, що зниження ціни газу для України можливе
тільки за умови об’єднання з національною компанією «Нафтогаз
України». Так, для сусідньої Білорусі, де в «Белтрансгазі» «Газпром» володіє 50% акцій, вартість становить
244 долари за тисячу кубів, тоді як
Україні погрожують ціною у 400, а
то й 500 доларів.
Чи реально подолати цю загальнодержавну газозалежність? Голова
Волинської
облдержадміністрації
Борис Клімчук не раз наголошував,
що для Волині основними видами
палива мають бути дрова, торф, вугілля, яких у регіоні вдосталь, натомість газ — альтернативним. Звісно,
аби в результаті отримати дешевше
тепло, спершу треба вкласти в дороге обладнання, теплоізоляцію
будівель. Але такі проекти окуповуються за три-п’ять років, тож вигода
очевидна. «Треба думати на кілька
років уперед. Газ — єдиний політичний товар у світі», — зауважив Борис Клімчук.
— 40% запасів торфу України
знаходиться у Волинській області,
— інформує перший заступник голови ОДА Олександр Башкаленко.
— Так само повністю задовольняє
потребу у вугіллі «Волиньвугілля».
Крім того, в області багато деревообробних підприємств, із відходів
яких виробляються щепа, брикети,
пелети.
Якщо власник квартири чи будинку сам вирішує, чим йому обігріти свій дім, то заклади бюджетної
сфери апріорі залежні від бюджету.

— На утриманні місцевих і обласного
бюджетів
знаходиться
близько 3,5 тисячі об’єктів, у тому
числі понад 800 закладів культури
(бібліотеки, клуби, музеї, музичні
школи), 361 дитячий і позашкільний
заклад (дитсадки, спортивні школи,
будинки школяра тощо), 180 медичних закладів (лікарні, амбулаторії,
медпункти), 722 фельдшерськоакушерські пункти, 840 шкіл, — повідомив Олександр Башкаленко.
— У бюджетній сфері щороку використовується 18 млн. куб. м газу,
а загалом у 2010-му всі споживачі
області «з’їли» 62,5 млн. кубів. Плюс
бюджетні заклади на рік потребують
близько 108 тис. Гкал теплоенергії,
68 млн. кВт електроенергії, 25 тис. т
вугілля, 30 тис. т торфобрикетів. У
2010 році на оплату тепла, газу, електроенергії та твердого палива витрачено понад 180 млн. грн.
Не менша сума пішла й на те, щоб
згодом отримати економію — протягом 2010 року впроваджено 1320
заходів із енергозбереження на 109
млн. грн. А вже економія паливноенергетичних ресурсів із попереднього року склала 78 мільйонів.
— Минулого року було встановлено 84 котли на альтернативному
паливі поруч із газовими, пішло 7,6
мільйона. Сьогодні це забезпечує
економію у межах 40-44%, — пояснив перший заступник голови ОДА.
— Наприклад, минулого року в Ківерцівському районі в одній школі
встановили альтернативний котел,
за рік вдалося заощадити близько
800 тис. грн. Для районного бюджету — це дуже велика сума.
Ще сім котелень із газового опалення повністю перевели на альтернативні види палива — дрова, відходи деревообробки. Річна економія
природного газу становитиме 170
тис. куб. м. У 428 будівлях закладів
бюджетної сфери здійснили утеплення — встановили пластикові вікна,
двері, влаштували шатрові покрівлі,

на що спрямовано 18,5 млн. грн.
Місцевих видів палива, на які
можна переключитися з газу, на Волині достатньо. І внутрішній попит
вдасться покрити, і на експорт вистачить.
— Після повної реконструкції
відкрито фабрику з виробництва
паливних гранул «Старовижівське
паливо-торф», — каже Олександр
Башкаленко. — На підприємстві
встановлено технологічне обладнання для виробництва 10 тис. т
гранул на рік. Це дасть можливість
забезпечити бюджетні заклади району та населення навколишніх сіл
дешевим і екологічним паливом. У
Камінь-Каширському районі розпочало роботу підприємство «Лігнум
Енерджі», що виробляє паливні гранули та брикети з деревної біомаси.
Загальна потужність — сім тисяч
тонн продукції на рік. На виробничій базі державних підприємств
«Володимир-Волинське лісомисливське господарство» та «Городоцьке
лісове господарство» підприємством
«Екоенергосистем» організовано виробництво деревних пелет потужністю 8,4 тис. т щороку.
У травні обласна рада затвердила Регіональну програму підвищення енергоефективності Волинської
області на 2011-2015 роки. За цей час
передбачається втілення заходів із
енергозбереження на загальну суму
2,1 млрд. грн. Очікуваний економічний ефект — 836 мільйонів.
— Головне завдання — зменшити вдвічі частку газової складової як
енергоносія для опалення в бюджетній сфері, — продовжує Олександр
Костянтинович. — Заплановано
зменшити споживання блакитного
палива до 2015 року на 23 млн. куб.
м. Економічний ефект становитиме
167 млн. грн., а термін окупності —
4,5 року.
Позаяк програма регіональна, то
й фінанси на її втілення треба шукати у власних кишенях, тобто у місцевих і обласному бюджеті. Та обласні
владці також розраховують на підтримку з державної казни.
— У минулому році ми розпочали програму з залучення так званих «кіотських грошей», — розповів
перший заступник голови ОДА. —
Розробили попереднє проектування
теплоізоляції 68 об’єктів — комунальних підприємств області, шкіл,
інтернатів, державних установ — на
загальну суму 340 млн. грн. Проводили заміри втрати тепла, спланували, які роботи необхідно проводити:
утеплення стін, заміна вікон, дверей
і дахів. Ми захистили цю програму.
Чекаємо, що зовсім скоро вона повинна запрацювати. Якщо зайдуть
такі інвестиції, ми зможемо здійснити дуже багато.
Ольга ЮЗЕПЧУК

 НЕЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ

Волинська облрада має намір продати комунальний
об’єкт у Луцьку

У

День депутата обранці Волинської обласної ради оцінювали
стан комунальних об’єктів, розташованих у Луцьку. Одним із перших
оглянули комплекс будівель КП «Волиньінтехбуд», що на вулиці Єршова,1.
Директор підприємства Володимир Бабак провів для депутатів екскурсію по об’єкту. Загальна
площа земельної ділянки 0,875 га,
тут розміщені двоповерхове адміністративне приміщення з гаражем на
два автомобілі, водонапірна башта,
склад і сауна. Депутати були вражені побаченим: будівлі та сама територія занедбані, адже підприємство
вже давно припинило роботу. Нині
тут числиться всього чотири працівники: директор, бухгалтер і два
охоронці.

Як розповів директор, раніше
«Волиньінтехбуд» займалося комплектацією різноманітного обладнання. Замовлень було багато, часто
устаткуванням були заставлені не
лише складські приміщення, а майже вся територія. Та зараз, пояснив
Бабак, послуги підприємства стали
не настільки затребуваними, тому

виживають, заробляючи комплектацією будівельного обладнання. Крім
того, за словами директора, орендарі
не охоче вкладають сюди свої кошти,
фінансової підтримки з бюджету
теж немає.
Позиція керівництва обласної
ради — продати земельну ділянку
з аукціону. Її грошова оцінка — понад 1,12 мільйона гривень. Долю цієї
землі та комплексу будівель, які тут
іще збереглися, депутати вирішуватимуть на одній із майбутніх сесій.
«Особисто моя думка — доцільніше його продати через аукціон.
Об’єкти комунальної власності, які
використовуються
неефективно,
треба передавати у приватну власність», — висловився голова Волинської облради Володимир Войтович.
Ольга ЮЗЕПЧУК

