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Події

Волинським даішникам знову 
змінили керівника
Волинську державтоінспекцію очолив львів’янин 
Володимир Гайовий. До цього він працював заступ-
ником начальника управління ДАІ на Львівщині з 
питань організації діяльності автотехнічної інспекції 
та ревізійно-екзаменаційної роботи. Нагадаємо, по-
передником Гайового на посаді начальника управлін-
ня ДАІ у Волинській області був Василь Підгаєцький, 
якого у листопаді 2011-го перевели на Волинь із 
Львівщини.

За рік волинян побільшало 
на 1400 осіб
Чисельність населення області на 1 грудня ста-
новила 1038,5 тис. осіб. З початку року кількість 
жителів збільшилася на 1399 осіб. У січні — листо-
паді народилося 13,5 тис. дітей, на кожну тисячу 
жителів області припадало в середньому по 14,2 
малюка. Найвищий рівень народжуваності був у 
Камінь-Каширському районі, а найнижчий — у 
Володимирі-Волинському. 
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З обмороженнями госпіталізовано 
дев’ятеро людей

Сфера послуг Волині така ж, 
як на Рівненщині й Тернопільщині

Луцьк більше не є осередком 
криміналу

Клімчук обіцяє більше грошей для фермерів 
та сердечників

Волиняни сплатили за комуналку 
майже 550 мільйонів гривень

За період із 27 січня, коли по-
чався моніторинг ситуації у 

зв’язку з похолоданням, і до кінця 
місяця на Волині госпіталізовано 
дев’ятеро осіб із обмороженням. 
Про це на прес-конференції по-
відомив заступник начальника 
управління охорони здоров’я об-
лдержадміністрації Іван Грицюк.

— Наразі задіяно 65 бригад 
«швидкої допомоги»: 45 — лікар-
ських і 20 — фельдшерських, — по-
відав Іван Петрович. — З 27 січня 
госпіталізовано дев’ятеро волинян 
із різними ступенями уражен-
ня шкіри внаслідок дії низьких 
температур — у Луцькому, Горо-
хівському, Маневицькому, Ко-

вельському, Камінь-Каширському 
районах. На жаль, здебільшого об-
мороження пов’язане з алкоголь-
ним сп’янінням.

За словами Івана Грицюка, в 
основному постраждалі потра-
пляють у лікарні з обмороженням 
рук і носа. Обставини отримання 
травми пояснюють по-різному: у 
когось був вологий одяг і взуття, 
хтось пішов на рибалку і заснув.

— Вживати алкоголь за таких 
умов неприпустимо, — наголосив 
начальник УОЗ. — Так, в області 
потрапив на лікарняне ліжко по-
ляк. В обставинах хвороби зазна-
чено: «заснув на вулиці». Ясно, що 
чоловік був нетверезий.

Як уберегтися від тріскучих 
морозів на вулиці, розповів завіду-
ючий пульмонологічним відділен-
ням Волинської обласної клінічної 
лікарні Олег Яковенко.

— Дихайте через ніс, оскіль-
ки повітря краще прогрівається у 
верхніх дихальних шляхах, — на-
гадав Олег Костянтинович. — Не 
розмовляйте на морозі, також не 
варто щось пити чи їсти на вули-
ці. Діти ж звикли дихати ротом, 
тому батьки мають стежити, аби 
дихальні шляхи малечі були при-
криті, наприклад, шарфом.

Ольга ЮЗЕПЧУК

В 2011 році кожен волинянин 
спожив послуг на 2,2 тисячі 

гривень проти 1,9 тисячі в 2010 
році. Профільними підприєм-
ствами області торік реалізовано 
послуг на суму 2,2 мільярда гри-
вень (майже 30% — населенню), 
що (з урахуванням зміни цін) на 
5,6% перевищило рівень попере-
днього року, поінформували в 
головному управлінні статисти-
ки Волині.

Питома вага сфери послуг Во-

лині в загальних обсягах України 
перебуває приблизно на рівні Рів-
ненської, Житомирської і Терно-
пільської областей (біля 1%).

Пріоритетними серед видів ді-
яльності є послуги транспорту, по-
шти і зв’язку. 

Попитом у споживачів ко-
ристуються послуги з охорони 
здоров’я людини, освіти, прове-
дення розслідувань, забезпечення 
безпеки, а також операції з неру-
хомим майном.

Згідно з повідомленням органів 
внутрішніх справ, за рік, що ми-

нув, у області зареєстрували 8439 
злочинів проти 8262 у 2010 р. Ріст 
злочинності зафіксували у 15 регі-
онах області, крім м. Луцька, Лю-
бешівського, Ратнівського, Старо-
вижівського та Шацького районів, 
а найбільший — у Маневицькому, 
Ковельському, Локачинському ра-
йонах і Нововолинську.

З загальної кількості зафіксо-

ваних кримінальних проявів 39% 
— тяжкі й особливо тяжкі. 

Від скоєних злочинів потерпі-
ло 6058 осіб (на 1,4% більше, ніж у 
2010 р.), зокрема, 2074 жінки, 352 
особи у віці до 18 років і 486 пенсі-
онерів. Найбільша кількість потер-
пілих — від крадіжок (3801 особа, 
або 62,7%). Пограбовано 267 осіб, 
серед них третину становлять жін-
ки. Внаслідок злочинних діянь за-
гинуло 132 особи.

У 2011 році за житло та кому-
нальні послуги волиняни 

сплатили, враховуючи погашен-
ня боргів попередніх років, 547,7 
млн. грн., або на 16% більше, ніж у 
2010 р. Про це повідомили у прес-
службі обласної ради.

Збільшився і рівень сплати: 
якщо в 2010 р. він становив 95,7%, 
то в 2011 р. — 98,4%. Нижчий цей 
показник у Луцьку (97,1%), а також 
у Луцькому, Турійському та Ко-
вельському районах (94,1-97,5%). 

За рік борги населення збіль-
шилися на 9,1% і на 1 січня поточ-
ного року становили 96,7 млн. грн. 
Найбільше громадяни заборгували 
за централізоване опалення та га-

ряче водопостачання — 35,5 млн. 
грн., за спожитий газ — 35 млн.
грн. Жителям обласного центру 
належить 48,4% загального боргу 
(46,8 млн. грн.). 

Крім цього, в області борг на-
селення за електроенергію стано-
вив 19,9 млн. грн. 

Субсидії на відшкодуван-
ня витрат на оплату житлово-
комунальних послуг у грудні 
отримали 21,3 тис. сімей, або 6,3% 
їх загальної кількості. Протягом 
2011 р. субсидії призначено 33,3 
тис. сімей. Середній розмір при-
значеної субсидії в розрахунку на 
одну сім’ю за рік зріс із 137,9 грн. 
до 152,4 грн.

Рожищани платять за холодну воду 
більше, ніж мешканці Луцька
На фоні заяв Прем’єра Миколи 
Азарова щодо недопустимості 
необґрунтованого підвищення та-
рифів ситуація, що склалася у місті 
Рожище, свідчить про зворотне. 
З 2008 року тарифи, зокрема на 
воду, зросли вчетверо. Рожища-
ни шоковані, кажуть, що такого 
здирництва не чекали й не хочуть 
платити за куб холодної води вісім 
гривень. Для порівняння, мешканці 
Луцька сплачують за кубічний метр 
холодної води 4 гривні 56 копійок, 
ще 2,16 гривні — за стоки. Чому та 
за що рожищани повинні платити 
більше, з’ясовували «Відомості». 

Нещодавно на засіданні Кабміну 
Азаров доручив міністру ЖКГ Ана-
толію Близнюку передавати право-
охоронцям матеріали про необґрун-
товане підвищення тарифів, а також 
попросив Генпрокуратуру взяти це 
питання під контроль. Натомість си-
туація, яка склалась у Рожищі, обу-
рює місцевих жителів. Вони кажуть, 
що міська влада їх не чує. Рожищанин 
Олександр Гаврук під час зустрічі з 
журналістом «Відомостей» узагалі 
назвав мерію «закритим товариством 
сліпих, німих і глухих», мовляв, до 
думки громадян не прислухаються, 
громадські обговорення проводять у 
себе в кабінетах, на звернення будин-
кових комітетів не реагують.

Цифри говорять самі за себе: 
2008 рік — куб холодної води вартує 
2,41 гривні, 2009 рік — 3,95 гривні, 
2010 рік — 4,06 гривні, та цього ж 
року дорожчає до 5,27 гривні. Но-
вий рік почався з сюрпризів — 17 
січня на засіданні виконкому було 
затверджено вже нові тарифи. Не 
встигли рожищани оговтатися від 
попередніх, як міська влада виріши-
ла, що населення повинне платити 
за куб води 4,03 гривні, а за водовід-
ведення — 3,97 гривні. Разом — ві-
сім гривень. За утримання будинку 
плата різна, та одну з найбільших у 
Рожищі повинні вносити жителі бу-
динку №5 на вулиці Незалежності. 
Чільниця будинкового комітету Ма-
рія Мартинюк каже, що останнього 
разу за утримання цього будинку за-
платила майже 44 гривні. Розповіла 
пані Мартинюк і про те, в який спо-
сіб відбувалося минулорічне підви-
щення тарифів на холодну воду. 

— Торік у квітні місяці зібрало-
ся кілька осіб у комунгоспі, начебто 
провели громадські слухання. Вода 
після того подорожчала з 2 гривень 
28 копійок до 5 гривень 27 копійок. 
Ми обурилися, бо ж як це так, щоб 
долю дев’яноста квартир виріши-
ло всього кілька людей. Я пішла до 
мера Алієва та запропонувала йому 
з’явитися на справжні громадські 
слухання, біля будинку, аби мешкан-
ці це бачили. Він згодився. Вийшло 
до нього з нашого будинку 68 людей, 
— розповіла Марія Данилівна.

Протокол громадських зборів 

від 8.04.2011 р. направили до місь-
кої ради. Відповідь не забарилася. 
Жодним словом не відреагувавши 
на скарги жителів будинку, міський 
голова Афган Алієв зосередився на 
роз’ясненні, чому тариф не може 
бути єдиним для всіх будинків. Мов-
ляв, порядок формування тарифів 
затверджений постановою Кабінету 
Міністрів №529 від 20.05.2009 р. Ним 
визначено, що тарифи на послуги з 
утримання будинків розраховують-
ся індивідуально для кожного бу-
динку. Аби ще більше підтвердити 
свою правоту, пан Алієв повідомив, 
що на громадських слуханнях пред-
ставники міської ради нарахували 
не 68 мешканців, а всього два десят-
ки, тому рішення зборів громадян 
міська рада визнає неправомочним.

Що завадило мерові побачити 
ще п’ять десятків людей, «Відомос-
ті» поцікавилися у нього особисто. 
Пан Алієв повідомив, що мешканців 
трохи зібралося, та рахували владці 
лише тих, хто брав активну участь в 
обговоренні. Їх було 19. Виходить, 
що інші люди вийшли для масовки?

Що стосується різкого підви-
щення тарифів, то Афган Алієвич 
відповів, мабуть, уже добре завчени-
ми словами.

— У Луцьку споживачів більше, 
тому послуги водопостачання дещо 
дешевші. В нас менше споживачів, 
витрати розраховуються на кож-
ного. Врахуйте, що минулого року 
мінімальна заробітна плата, яку 
отримують працівники комуналь-
ного підприємства, зростала чотири 
рази. Вдвічі подорожчала електро-
енергія. Вода до Рожища надходить 
зі свердловини, яка знаходиться за 
два кілометри від міста, а це ж ви-
трати. Комунальне підприємство, і в 
цьому його вина, вчасно не надава-
ло нам інформацію, тому тарифи не 
переглядалися. Хоча кожного разу, 
коли йде коригування тарифів, на-
приклад, на електроенергію, кому-
нальне підприємство мусить про-
вести перерахунок і подати його на 

розгляд виконкому. За півтора року 
наше комунальне підприємство до-
працювалося до того, що свої ви-
трати змогло покрити лише на 50%. 
Антимонопольники порушень у під-
вищенні тарифів не побачили, вони 
обґрунтовані. Якби у нас були навіть 
найменші сумніви, ми б повернули 
тарифи назад, — розповів мер.

Вочевидь, для заспокоєння в ме-
рії кажуть, що рожищани і так пла-
тять лише за чотири послуги з 18, 
передбачених Кабміном. Однак і їх, 
за словами мешканців, надають не в 
повному обсязі.

— Є в нас такі будинки, напри-
клад, на вулиці Пушкіна, яким біль-
ше сорока років, а їх комунальна 
служба і пальцем не зачепила, — 
розповіла Марія Мартинюк.

Із розмови з міським головою 
стало зрозуміло, що й цього року ба-
гатоповерхівкам мало що світить. 

— На цей рік ми заклали в бю-
джеті 90 тисяч гривень для ремонту 
дахів чотирьох будинків. Ідеться про 
будинки №22, 67 і 89, що по вулиці 
Незалежності, та про Марка Вовчка, 
16, — повідав Афган Алієв.

Скаржиться на безпідставне 
збільшення плати за вивіз сміття 
уже згадуваний на початку рожища-
нин Олександр Габрук. Чоловік про-
живає у приватному секторі та каже, 
що раніше за вивіз сміття брали 3,6 
гривні з одного будинку, а з минуло-
го року вже нараховують по п’ять із 
половиною гривень з однієї людини. 

— Якщо ми сім’єю назбираємо 
відерце сміття, то невже за нього 
повинні платити таку астрономічну 
суму. Інакше як здирництвом це не 
назвеш. У часи кризи наші чиновни-
ки не думають, як зекономити, вони, 
навпаки, роздувають штати. Кому-
нальну службу розділили: нечисто-
тами займається одна служба, ЖЕК 
— друга служба, — поскаржився пан 
Габрук, назвавши ще одну причину, 
через яку місцеві жеківці не можуть 
покрити свої витрати. 

Ірина КОСТЮК

Соціальні програми для волинян 
вимагають більшого фінансу-

вання. Йдеться, зокрема, про під-
тримку сімейних ферм і програму 
«Волинькард». Про це розповів го-
лова ОДА Борис Клімчук. 

— Я розмовляв із десятком сво-
їх колег на тему державних дотацій 
АПК. Ми згодні й будемо наполяга-
ти на певному зміщенні акцентів у 
частині державної допомоги АПК в 
областях через прийняті програми. 
Це означатиме, що частина дотацій, 
виділених Кабміном на аграрний 
сектор, має бути направлена в регіон 
для підкріплення цих програм. На-
приклад, коли ми почали програму 
«Доїльний апарат у кожну сімейну 
ферму», то розраховували на 900 

тисяч гривень. Коли ж люди зрозу-
міли, що це реальна програма, вони 
почали легалізуватися, і сімейних 
ферм стало більше, — повідомив Бо-
рис Петрович.

В управлінні АПР кажуть: якщо 
на початку вересня минулого року 
сімейних ферм нарахували 860, то 

станом на 1 січня 2012 року їх уже 
2479. 

Розповів губернатор і про під-
тримку волинян-сердечників.

— Ми маємо збільшити фінансу-
вання програми «Волинькард» іще 
на мільйон гривень, аби забезпечити 
стентами всіх, хто цього потребує. 
Не ділимо на багатих і бідних. То-
рік дали тридцять стентів, розра-
хунок цього року — близько сотні. 
Тридцять врятованих життів уже є. 
Програма «Волинькард» продовжує 
працювати, ми охоплюємо все біль-
ше людей, які мають потребу в стен-
туванні. В ліпшому разі без цього ми 
мали б три десятки інвалідів першої 
групи, — наголосив Борис Клімчук.

Ірина КОСТЮК


