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Український гідрометеороло-
гічний центр прогнозує значне 

потепління з 11 лютого — до -2... 
-4°C вдень, повідомив очільник 
Гідрометеоцентру Микола Кульбі-
да. «Розраховувати на істотне під-
вищення температури можна вже 
після 10-го числа, десь із 11-го. У 

цей період температура повітря 
в Україні підвищиться істотно й 
досить швидко: вночі — від -5 до 
-10°C, а вдень — до -2...-4°C», — 
сказав він. 

Кульбіда додав, що з 1 по 3 
лютого температура знизиться до 
мінімальних значень -22...-27°C, 
причому в західних, північних і 
центральних областях нічна тем-
пература знизиться до -28...-33°C, 
а денна становитиме -15...-20°C. 
За його словами, з 4 по 7 лютого 
температура повітря підвищиться 
до -14...-19°C у нічний час, а з 8 по 
10 лютого знову знизиться на два-
чотири градуси. 

А вже після цього піде значне 
потепління. 
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Події

НЕЛЕГАЛЬНИЙ БІЗНЕС 

РИЗИКОВАНИЙ КРОК 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ ПОВІДОМЛЯЄ ПРОГНОЗИ 

Обробляли деревину без 
дозвільних документів

«Ковельтепло» бере кредит на п’ять мільйонів гривень

Викрито змову супермаркетів «Сибірські» морози відступлять 
лише з 11 лютого 

Нелегальна деревообробна май-
стерня працювала у Луцьку. 

В спеціальному приміщенні роз-
пилювали й обробляли деревину 
без дозвільних документів на таку 
діяльність, інформує УПМ ДПА у 
Волинській області.

Оглянувши виробничі примі-
щення, що належать одній із луць-
ких фірм, співробітники подат-
кової міліції виявили обладнання 
спеціального призначення. Одначе 
закон передбачає його експлуата-

цію за умови наявності дозвіль-
них документів. Жодних дозволів 
на час перевірки правоохоронцям 
не надали. Тому дев’ять одиниць 
устаткування вартістю 300 тисяч 
гривень було вилучено.

Крім того, директор підпри-
ємства також не спромігся подати 
документи, які б підтверджували 
якість і походження деревини, що 
знаходилася на території фірми. 
Цю сировину правоохоронцям 
теж довелося вилучити.

Підприємство теплових мереж 
«Ковельтепло» хоче взяти в бан-

ках України кредит аж на п’ять міль-
йонів гривень, пише «ПроКовель». 

Директор підприємства Воло-
димир Бойко каже, що така сума їм 
необхідна для забезпечення корис-
тувачів тепловою енергією та гаря-
чою водою, а також для поповнення 
обігових коштів і покращення роз-
рахунків за енергоносії, матеріали й 
обладнання. З відповідним листом 
він звернувся до мерії міста. 

Кредит із шістьма нулями пан 
Бойко прагне взяти з терміном ви-
плати у 36 місяців і пропонує в за-
ставу передати майно, яке знахо-

диться на балансі підприємства, до 
списку якого увійшло аж 15 об’єктів 
ПТМ «Ковельтепло», серед них і 12 
котелень. До речі, за інформацією 
самого ж таки керівника організації, 
«Ковельтепло» ще не розрахувалося 
по кредитах із Ощадбанком і «Дель-
та Банком». Загальна сума боргу ся-
гає півмільйона гривень.

Ковельські депутати на своєму 
черговому сесійному засіданні до-
зволили ПТМ «Ковельтепло» від-
крити кредитну лінію в банках Укра-
їни. Але попередньо рекомендували 
брати кредит лише у тих банківських 
установах, які запропонують макси-
мальну річну відсоткову ставку по 

кредиту — 22%. Якщо ПТМ не вико-
нає перед банками своїх зобов’язань, 
то останні отримають повне право 
на відчуження усього зазначеного у 
запропонованому списку майна під-
приємства.

Торік працівники Волинського 
територіального відділення Ан-

тимонопольного комітету оштра-
фували порушників конкурентного 
законодавства на 515 тис. гривень. 
Про це на прес-конференції розпо-
вів голова обласного територіально-
го відділення АМКУ Віктор Гупало.

Серед найбільш резонансних ви-
криттів за минулий рік — розкриття 
«змови» супермаркетів. 

— Сім торговельних мереж 
Луцька змовилися і вимагали з това-
ровиробників додаткову плату за на-
дання переваг при розміщенні їхньої 
продукції на прилавках. Наприклад, 
ближче до каси або в інших «козир-
них» місцях. Крім того, супермар-
кети вимагали від виробників під-
писувати договори про повернення 
продукції. В результаті це впливало 
на її собівартість. Відповідно, страж-
дали всі споживачі. Супермаркети 
самі повинні нести певні економічні 
ризики, — наголосив Віктор Гупало 

Супермеркети було зобов’язано 
припинити порушення, на них на-

кладено у загальному 109 тисяч гри-
вень штрафів. Деякі торгові заклади 
погодилися з доводами антимоно-
польників, деякі пішли до суду.

У 2012-му серед пріоритетних 
сфер, які будуть у зоні особливої ува-
ги антимонопольників, — послуги з 
розробки технічної документації з 
землеустрою щодо переоформлення 
державного акта на земельну ділян-
ку; комплексні послуги з надання 
місць для торгівлі продовольчими та 
непродовольчими товарами; ринки 
світлих нафтопродуктів і скраплено-
го газу, ліків, бетону, цегли; послуги 
в зоні митного контролю; ветери-
нарні послуги; послуги зі страхуван-
ня «автоцивілки» й інше.

Наталка СЛЮСАР

По кому «вдарить» недофінансування освіти
У 2012 році бюджет освіти міста 
Луцька недофінансовано з дер-
жавного майже на 30 мільйонів 
гривень. У міській раді заговорили 
про режим жорсткої економії. На 
чому економитимуть освітяни міста 
і чи позначиться це на учнях, дізна-
валися «Відомості». 

Потреба освіти Луцька для нор-
мального функціонування у рік 
становить 276 мільйонів гривень. У 
державному бюджеті заклали на 29 
мільйонів 400 тисяч гривень менше. 

Різниця у сумі для обласного 
центру Волині — нечувана. Якщо 
ситуацію не виправити, то уже в 
листопаді нічим буде платити вчите-
лям зарплату, кажуть у міській раді. 

Начальник управління освіти 
міста Луцька Олег Гребенюк гово-
рить, що ситуація з нестачею грошей 
була прогнозованою. Адже держав-
не фінансування потреб луцьких 
освітян планувалося ще в серпні 
минулого року — перед збільшен-
ням мінімальної заробітної плати 
й інших виплат у 2012 році. Тільки 
через це, за словами Гребенюка, за-
бракло більше дев’яти мільйонів 
гривень. Начальник луцьких освітян 
наголосив, що є кілька шляхів вирі-
шення проблеми: економити за ра-
хунок «внутрішніх» резервів, нічого 
не робити або ж чекати додаткових 
фінансових надходжень. Найбільш 
реальними є перший і останній ва-
ріанти. Наразі у Луцьку вирішили 
не надто сподіватися на народних 
обранців, а натомість почати жити в 
режимі жорсткої економії. 

— Резерви є, — зазначив перший 
заступник Луцького міського голови 
Святослав Кравчук. — Адже річні 
витрати на одного учня у школах ко-
ливаються від 5 тисяч 964 гривень до 
8 тисяч 550 гривень. А це різниця у 
2,5 тисячі. 

Передусім вирішили економити 
на енергоносіях (за словами Гребе-
нюка, це 30% витрат по навчальних 
закладах). 

Тут заощадити можна, і багато. 
Але спершу потрібно вкласти гроші 
— в утеплення навчальних закладів, 

заміну тепломереж, вікон, подекуди 
навіть котелень. Із міського бюджету 
на 2012-й на заміну вікон у актових і 
спортивних залах шкіл передбачено  
мільйон гривень. 

Тому, як не крути, а основна еко-
номія припадає на зарплатний фонд. 
Це передусім вдарить по кишені 
вчителів. 

— На зарплату у дві тисячі гри-
вень і так ледве кінці з кінцями зво-
дила, — розповіла вчителька однієї з 
луцьких гімназій. — Повної ставки, 
тобто 18 годин на тиждень, у мене 
немає. Добираю їх класним керів-
ництвом, веденням гуртка й індиві-
дуальними годинами. Нам уже ска-
зали, що у разі недофінансування з 
вересня скорочуватимуть перш за 
все години, виділені на факультати-
ви, гуртки, індивідуальні заняття. 
В результаті особисто я можу недо-
отримати декілька сотень щомісяця. 
Дуже боюся цього.

Про те, що вчителів чекає «урі-
зання» в зарплаті, кореспондент 
«Відомостей» чула не від одного пе-
дагога Луцька. Суми, щоправда, на-
зивалися різні, але не менше 50 гри-
вень. Настрою до роботи вчителям 
ситуація не додає. 

У міській раді на освіту обіцяють 
дати 3,2 млн. грн. на додаткові години 
у школах.  

За словами Олега Гребенюка, на-
вантаження вчителя (від якого за-
лежить його зарплата) вирішується 
безпосередньо у кожному навчаль-
ному закладі під час засідання тари-
фікаційної комісії. Тому «Відомості» 
вирішили поговорити з керівниками. 

— У нашій школі навчається 
1268 учнів. Педагогічних працівни-
ків — 97. Практично всі вони мають 
повне навантаження, — зазначив 
директор 23-ї загальноосвітньої се-
редньої школи Віктор Мартинюк. — 
Аби «дотягнути» до кінця року, нам 
треба заощаджувати десять тисяч 
щомісяця. Принаймні на сьогодні 
ця цифра така. Ми сіли, порахува-
ли. Це цілком реально. Ми не брали 
працівників на «декретні» місця, а 
це 10 учителів, є дві вільні вакансії 
техпрацівників. Їх ми також запо-

внювати наразі не будемо. Навчаль-
ний заклад має додаткові фінансові 
витрати, коли вчитель іде на курси 
підвищення кваліфікації, бо ж його 
хтось має заміняти, а цю заміну тре-
ба оплачувати. Це стосується й того, 
коли працівник іде на лікарняний. 
Щодо курсів, то ми розробляємо 
план заміщення. Тобто коли один 
учитель на курсах, то замість нього 
свої години вичитує інший, а потім 
педагог виходить і проводить свої 
уроки. Так і гроші на заміні економ-
ляться, і учні не страждають. 

За словами Віктора Семеновича, 
так званих необов’язкових додат-

кових годин у школі не критично 
багато: тут втілюється лише одна 
експериментальна програма регіо-
нального рівня, на яку виділено 48 
годин у тиждень. Завдяки їй діти 
вчать логіку, польську мову, ритмі-
ку, відвідують літературну студію, 
студію художньої кераміки тощо. 
Тобто школярі займаються тим, що 
їм до душі. Й оплачують ці заняття 
не батьки, а бюджет. Звичайно, буде 
шкода, якщо ці години знімуть. 

У Луцькій гімназії №21 уже «за-
крили» факультатив із християн-
ської етики для учнів п’ятих класів і 
дискусійний клуб. 

— Нам необхідно економити до 
30 тисяч гривень щомісяця, — по-
відав директор гімназії Олег Коваль-
чук. — Учнів у нас 1259. Працює 101 
учитель плюс 16 викладачів вузів, 
які приходять читати спецкурси. У 
нас же гімназія. Хочу наголосити, 
що жоден учитель нашого закладу 
не має навантаження менше 18 го-
дин у тиждень. Є такі, що мають і по 
20-25 годин. У декого ми забрали по 
годині-дві. На зарплату це критично 
не впливає. Я особисто відмовився 
від години, один із заступників ска-
зав, що може «пожертвувати» своїми 
0,25 ставки. Ми зменшили доплату 
за завідування кабінетами (від 15 до 
10%). Також ми збирали колектив, і 
усі вирішили, що, коли виникне така 
потреба, напишуть заяву на один-
два дні відпустки за власний раху-
нок. У тому числі й директор. Але це 
справа абсолютно добровільна. У за-
кладі є певні вакансії, які не будуть 
заповнюватися. 

Обидва керівники наголосили, 
що така ситуація буде до кінця цього 
навчального року. Що очікує освіту 
з 1 вересня, невідомо. 

Олег Ковальчук зізнався: якщо 
фінансування не додадуть, дове-
деться ще «урізатися». Передусім 
постраждати можуть обдаровані 
діти. Адже скорочуватимуть години, 
виділені для підготовки до олімпіад, 
написання наукових робіт тощо. 

Так що, як не крути, проте, щоб 
бюджетна ситуація не позначилася 
ні на платні педагогів, ні на можли-
вості учнів реалізувати свої здібнос-
ті, потрібне додаткове фінансування 
з держбюджету. Народні депутати 
наразі мовчать. Вони переймаються 
іншими проблемами. Інакше пояс-
нити, чому прийнято держбюджет 
із дефіцитом зарплати у два місяці, 
просто неможливо. Адже така ситу-
ація по всій Україні. 

Наталка СЛЮСАР
P. S. Зазначимо, що грошей у бю-

джеті на зарплату до кінця року не 
вистачає не лише вчителям, але й ме-
дикам. Тільки останні чомусь наразі 
мовчать.

Азаров запровадив ліміт на 
чиновницький транспорт 
Кабмін вирішив зекономити на машинах держслуж-
бовців, встановивши ліміт легкових автомобілів, 
які обслуговують чиновників. Найбільшу кількість 
авто для центрального апарату виділили Державній 
податковій службі (15 машин), Міністерству обо-
рони (12), Міністерству фінансів (10). Мінекономіки, 
Мін’юст і Мінрегіон можуть мати для обслуговування 
центрального апарату по вісім легковиків. Крім того, 
встановлено ліміт для обласних і районних держав-
них адміністрацій.

Шість мільйонів українців 
працює нелегально
Таку цифру назвав віце-прем’єр міністр Сергій Тігіп-
ко. За його словами, з 20,5 млн. економічно активно-
го населення тільки 14 млн. платить пенсійні внески, 
решта отримує зарплату в конвертах і не має офіцій-
ного працевлаштування. Раніше Тігіпко заявляв, що 
уряд підготував пакет законопроектів, спрямованих 
на детінізацію зарплат. Згідно з дослідженням Світо-
вого банку, у 2009-2010 роках кількість неформально 
зайнятих українців становила 23% від загальної 
кількості працюючого населення.

72
стільки мільйонів гривень 
сягнули збитки від діяльності 
колишнього глави Держслуж-
би зайнятості Володимира 
Галицького. Про це повідомив 
Генпрокурор України Віктор 
Пшонка.


