
4

АПК 

За кожну прирощену корову 
платитимуть п’ять тисяч гривень

Уряд схвалив пропозицію Мі-
нагрополітики виплачувати 

сільгосппідприємствам по п’ять 
тисяч гривень за кожну прироще-
ну корову продуктивністю більше 
4300 літрів молока. Це буде гар-
ною мотивацією для збільшення 
поголів’я худоби та зростання об-
сягів виробництва молока. Про це 
міністр аграрної політики та про-
довольства України Микола При-
сяжнюк повідомив у ході візиту до 
Дніпропетровської області.

За його словами, нарощування 
обсягів високопродуктивного мо-
лочного скотарства — пріоритет 

Мінагрополітики в галузі тварин-
ництва. «Цьогоріч ми передбачили 
500 млн. грн. на компенсації вар-
тості будівництва чи реконструк-
ції ферм і ще 300 млн. грн. — на 
компенсацію відсотків по креди-
тах, які залучені для будівництва 
ферм», — зазначив Присяжнюк.

Опріч того, наголосив міністр, 
продовжує діяти програма з від-
шкодування аграріям коштів, ви-
трачених на закупівлю у населення 
телиць для відгодівлі, в обсязі сім 
гривень за кілограм живої ваги. 
Уряд докладає всіх зусиль, аби сти-
мулювати розвиток галузі. 
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ДЕРЖАВНІ ЗЛОВЖИВАННЯ 

За перевірками КРУ відкрито 32 кримінальні справи

За сім місяців 2011 року органи 
Державної контрольно-ревізійної 

служби в області виявили фінансо-
вих порушень, що призвели до втрат 

фінансових і матеріальних ресурсів, 
на 52,1 млн. грн., втрат бюджетів усіх 
рівнів — на 3,1 млн. грн., недоотри-
мання фінансових ресурсів — на 6,3 
млн. грн. Про це інформує офіцій-
ний сайт Волинської ОДА.

Завдяки вжитим заходам, за-
безпечено відшкодування та по-
новлення втрат державних ресурсів 
на загальну суму 23,7 млн. грн., або 
38,5%.

Для притягнення до відповідаль-
ності посадових осіб, які допустили 
фінансові порушення, до правоохо-
ронних органів передано 84 ревізій-
них матеріали, за якими відкрито 32 
кримінальні справи.

За матеріалами ревізій, за якими 

не забезпечено повне відшкодуван-
ня втрат державних ресурсів, управ-
лінням подано до суду сім позовів на 
суму 2,1 млн. грн. й ініційовано 87 
позовів перед органами прокурату-
ри й об’єктами контролю на понад 
мільйон гривень щодо відшкодуван-
ня винними завданих збитків. За по-
рушення фінансової дисципліни до 
адмінвідповідальності притягнуто 
449 посадових осіб. Передано до суду 
57 протоколів про адмінправопору-
шення та 26 протоколів за порушен-
ня законодавства про здійснення 
закупівлі товарів, робіт і послуг за 
державні кошти. До дисциплінарної 
відповідальності притягнуто 81 по-
садову особу, до матеріальної — 45.

82% українців вважають 
проголошення незалежності 
позитивною подією 
Більшість українців — 82% — вважають проголо-
шення незалежності України позитивною подією. Про 
це свідчать результати соціологічного дослідження, 
проведеного компанією «Research & Branding Group». 
Натомість відносна більшість жителів країни (42%) вва-
жають, що в результаті здобуття незалежності українці 
більше втратили, ніж надбали, а кожен третій вважає, 
що країна (31%) в чомусь виграла, а в чомусь втратила.

Ціни на овочі та фрукти пішли 
вгору
Вартість плодоовочевого кошика українського спо-
живача за минулий тиждень виросла на 2,3%, тоді як 
раніше показник знижувався зі швидкістю 10-15% 
на тиждень. Спершу подорожчали огірки, помідори 
та цибуля, на інші продукти ціни були стабільними. В 
результаті ціна овочів і фруктів в Україні практично 
зрівнялася з показниками дуже несприятливого 2010 
року, коли урожай фруктів і овочів постраждав від 
небувалої посухи. Тоді ціни на цей час були лише на 
2% вищі, ніж зараз.

3,1
мільйона євро у вигляді грантів 
виділив уряд Німеччини на віднов-
лення соціальної інфраструктури 
Криму.

Міський голова Луцька Микола 
Романюк за десять місяців свого 
мерства щоденно доводить луча-
нам, що він не стільки бізнесмен, як 
хороший господар. На подив лучан, 
на вулицях побільшало людей в 
оранжевих жилетах — комунальни-
ки фарбують, метуть і наводять по-
рядок. Що вже й говорити про до-
рожників — їм заважає хіба дощова 
погода, а про безлад, що коїться 
на головній площі міста, мало хто 
відгукується погано — головне, що 
там триває робота. Такого масштаб-
ного ремонту Луцьк, мабуть, давно 
не бачив. Місто готується до Дня 
Незалежності, а в мерії вже мізку-
ють над тим, що ремонтуватимуть 
після свята. В інтерв’ю «Відомос-
тям» Микола Романюк повідав про 
вирішення злободенних проблем 
міста і про плани на майбутнє.

На робочому столі у міського 
голови акуратно розкладені папки. 
Микола Ярославович каже, що пе-
реглядає їх щоденно і спеціально не 
прибирає зі столу, аби не забути про 
якусь із проблем.

— Це матеріали щодо фонтана 
на Театральному майдані, який я 
все-таки дороблю, — каже мер, вка-
зуючи пальцем на папку. — Це — по 
тролейбусній лінії на Боженка, це — 
сміттєпереробний завод, житловий 
комплекс на території військового 
містечка, дороги, міст через залізни-
цю, Театральний майдан, освітлення 
вулиць. Роботи багато. От були в 
мене сьогодні чехи. Мають пропози-
ції щодо очисних споруд, переробки 
мулу та сміттєпереробного заводу. 
Але їхня умова — спочатку створи-
ти сміттєсортувальний завод. Я його 
не хочу. Бо 30-35% відходів складає 
пластик, скло, папір, а решту треба 
все одно захоронювати. Наступні 
чотири роки ми можемо бути спо-
кійними, бо територія в Брищі є. 
Якби міг, то побудував би сміттєпе-
реробний завод біля міської ради. У 
Швеції пішли таким шляхом — за-
вод у центрі міста. З Брища тягнути 
труби затратно...

На перший погляд жартівливу 
історію про шведів Микола Романюк 
розповів упевнено та переконливо, 
мовляв, він слів на вітер не кидає, 
особливо, коли обіцянки даються в 
кріслі мера.

— Миколо Ярославовичу, що 
для вас День Незалежності?

— Незалежність — це, безпере-
чно, свято держави та суспільства, 
якщо воно себе поважає. Для мене, 
до речі, це подвійне свято, бо якраз 
24 серпня святкуватиму своє 53-річ-
чя. Та для молодої держави 20 років 
— це термін, за який можна зробити 
багато і, на мою думку, зроблено ба-
гато. За цей час виросло зовсім інше 
покоління. Мене радує, що сьогодні 
молодь прогресивна, хапає все на 
льоту, прагне до чогось, робить по-

милки, але не зупиняється і йде далі. 
Я пригадую, яким я був у двадцять 
років, і якими є теперішні двадцяти-
річні. Умови життя змінилися. Та що 
там казати, якщо в мої молоді роки, а 
я виріс у селі, заборонялося видава-
ти паспорт на руки. Його можна було 
отримати лише за направленням, 
якщо ти поступав в училище за меж-
ами області. Нинішня молодь уже в 
ніякий союз не хоче, і це правильно. 

Щоб ми не говорили, але за ці 
роки видно, що ми йдемо до побу-
дови громадянського суспільства, 
часом демократії навіть забагато. 
Демократія — це передусім порядок. 
Радує те, що світ знає, що таке Укра-
їна. Раніше питали: «Ви з Києва?», 
думаючи, що це Росія, я не говорю 
про інші українські міста. Ще одне 
— за роки люди зрозуміли, що жити 
за радянським принципом «прийди 
до держави — вона все дасть» уже 
не можна. Безперечно, створюва-
лися умови, робочі місця, не можна 
сказати, що все було погано. Проте 
сьогодні з’явилося розуміння, що 
всього треба добиватися самому. 
Мені приємно, що розвивається 
приватний бізнес, бо держава — то 
найгірший власник, якби це грубо не 
звучало. Вона повинна забезпечити 
соціальний пакет, створити умови, 
клімат для розвитку, а решта — за 
людиною.

— Щодо бізнесу. Ви активно 
залучаєте до благоустрою міста 
бізнесменів? Вони легко йдуть на 
співпрацю? 

— Шукати особливих шляхів 
співпраці не потрібно, бо люди, які 
допомагають мені сьогодні, це мої 
друзі. Наприклад, підшипниковий 
завод — Цибульський, ми з ним дру-
жимо, автомобільний завод Гунчика 
— дружимо, Служба автомобільних 
доріг — дружимо, власник «Пакко», 
«Вопаку» Володимир Микуліч — мій 
найближчий друг. А інших я просто 
давно знаю, і ми з ними в хороших 
стосунках. До речі, на закиди бага-
тьох хочу сказати, що жодних префе-
ренцій бізнесу не даю. Ну які префе-
ренції можу дати я як міський голова 
і чи потрібні вони, наприклад, Ци-
бульському, директору «СКФ Украї-
на»? Це самодостатня організація, у 
них все є. Середня заробітна плата 
— найвища в області у цій галузі. На-
впаки, це він у мене питає, що тре-
ба. Я кажу: «Двадцять світильників і 
стільки-то метрів кабелю, які вкрали 
на вулиці Боженка». Розмовляв якось 
з Ігорем Єремєєвим, він виявив ба-
жання чимось допомогти місту. Я 
запропонував поміняти світильни-
ки на вулиці Лесі Українки. Єремєєв 
каже: «Нема питань, давай рахунок». 
Я ще раз звернувся до нього, мовляв, 
чи можна ще трохи понахабніти — 
треба лавочки в парку. Тепер у пар-
ку 45 нових лавок. Ігор Палиця, сам 
лучанин, теж запитав, чим місту до-
помогти, і виділив мільйон гривень 

на Театральний майдан. Територію 
біля «Вопаку» проплачує Володи-
мир Мікуліч. Або ж Алфьоров — які 
йому можуть бути преференції? А 
для Луцька він розчищує територію 
навпроти готелю «Світязь», вулицю 
Набережну, там же були непролазні 
хащі, а скоро там з’являться велоси-
педні доріжки. Був прикрий випадок, 
коли один бізнесмен гроші для міста 
виділив, а потім прийшов до мене з 
проханням дати йому маршрут вза-
мін. Я такого не визнаю, тому гроші 
йому повернули. 

— В міста є серйозна фінансова 
заборгованість теплопостачаль-
них підприємств перед НАК «На-
фтогаз». Як вирішуватимуться ці 
питання? Бо відомо, що за умови 
підписання тристоронньої угоди 
між «Луцьктепло», «Газ України» та 
«Східноєвропейською компанією» 
борги Кропиви «ляжуть» на плечі 
комунального підприємства «Луць-
ктепло». Хіба місто зобов’язане 
гасити заборгованість приватної 
структури?

— Я ніколи нічого не звалюю на 
попередників, не хочу коментувати 
їхню роботу, але ситуація з підпри-
ємствами теплоенергетики така. 
ДКП «Луцьктепло» боргує «Нафто-
газу» 19 мільйонів гривень. А різ-
ниця в тарифах, яку має повернути 
держава, — 23 мільйони. Якщо віри-
ти словам міністра, то з погашенням 
різниці проблем не буде, отже, вихо-
дить, що «Луцьктепло» нічого не ви-
нне. «Східноєвропейська компанія» 
боргує 66 мільйонів гривень. «Луць-
ктепло» винне компанії Кропиви 32 

мільйони гривень. Річ у тому, що ці 
кошти «Луцьктепло» віддало Кропи-
ві, але вони не дійшли до «Нафтога-
зу». Маючи вже негативний досвід 
віддавання грошей, ми вирішили 
укласти тристоронню угоду. Тоді 
у нас буде гарантія того, що хоча б 
частина коштів надійде на рахунок 
«Нафтогазу», а не осяде в кишені 
Кропиви. 

— В Луцьку, як і по всій Укра-
їні, теплові та водопостачальні ме-
режі у вкрай незадовільному стані, 
окремі не ремонтувалися по 30-50 
років. Для їх заміни потрібні сотні 
мільйонів гривень, яких місто не 
має. Але колись все одно доведеть-
ся це робити.

— План із заміни труб — це 
лише плани, бо грошей у міста дій-
сно немає. Лише населення боргує за 
тепло 30 мільйонів гривень, бюджет-
ники — незначну суму. Це пробле-
ма, яку не вирішити за місяць-два. 
В бюджеті наступного року навряд 
чи передбачимо кошти на заміну те-
плотраси та водопроводу. Бо є ціла 
купа термінових платежів. Зараз шу-
каємо десять мільйонів на електро-
енергію для закладів освіти. Протя-
гом вересня-грудня треба сплатити 
шість мільйонів кредиту міста і по-
гасити 400 тисяч гривень відсотків. В 
Україні жодне місто, думаю, не може 
власним коштом провести заміну 
труб. Вихід бачу в залученні фінан-
сових ресурсів. Можливо, під гаран-
тію держави чи під заставу майна. 
Можливо, за допомогою інвестицій 
приватного бізнесу, створення кон-
цесій. Але я поки дуже обережно 

ставлюся до концесій після випадку 
з Кропивою. 

— Перейменування вулиць, 
спорудження пам’ятника Бандері 
— питання не на часі, бо для біль-
шості лучан важливіший порядок 
у дворах і на дорогах. Як ви стави-
теся до таких, м’яко кажучи, неак-
туальних рішень депутатів міської 
ради, адже є багато нагальніших 
проблем?

— Перейменування вулиць — це 
спосіб політичного піару деяких де-
путатів міської ради. Раз ми будуємо 
громадянське суспільство, то дум-
кою громади не можна нехтувати. 
Доцільно провести якесь соцопиту-
вання, заслухати мешканців міста. 
От до мене вже звернулися з листом 
мешканці вулиці Олега Кошового, 
яку хочуть перейменувати, з про-
ханням не робити цього. Це непра-
вильно, коли 26 депутатів вирішать 
долю сотень лучан. Я особисто за це 
рішення голосувати не буду, бо мені 
важлива думка громадян. 

Пам’ятники повинні будувати-
ся на кошти з пожертвувань. Так 
звели пам’ятник Олені Пчілці біля 
наукової бібліотеки. Ні копійки з 
бюджету. Єдине, на що ми дали гро-
ші, — благоустрій території на пло-
щі перед бібліотекою, все. Я не про-
ти пам’ятника — якщо його люди 
хочуть, будь ласка. Я не архітектор, 
але, на мою думку, йому не місце 
біля РАЦСу. Є територія біля колиш-
нього кафе «Буратіно», там якраз пе-
ретинаються вулиці Винниченка та 
Бандери, це логічніше. 

Ірина КОСТЮК

Луцький міський голова Микола Романюк:

Приємно, що приватний бізнес розвивається, бо держава — 

то найгірший власник


