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В п’ятницю, 10 лютого, міський 
голова Луцька Микола Романюк 
провів зустріч із лучанами, на якій 
прозвітував перед громадою про 
те, що вдалося зробити та що чекає 
на мешканців обласного центру 
найближчим часом.

Уникаючи стандартних фраз, 
Микола Романюк наголосив, що по-
передній рік був важким, у першу 
чергу в фінансовому плані.

— Я неодноразово говорив 
про те, що ми прожили 2011 рік на 
«свої», так би мовити, гроші, без 
запозичень. Міська влада не взяла 
жодної копійки позик. Натомість 
ми змушені були реструктуризову-
вати та повертати борги попередніх 
років. Загалом сума виплат склала 
майже 16 мільйонів гривень, — по-
відав міський голова.

До речі, цьогоріч ситуація за-
лишається не менш складною. Вже 
у квітні Луцькрада повинна віддати 
банку «Форум» 10 мільйонів гри-
вень, а у 2013 році — вдвічі більшу 
суму. Микола Романюк каже, що 
за перший квартал цього року до 
бюджету розвитку така сума не на-
дійде, тому, ймовірно, доведеться 
домовлятися з кредиторами про ре-
структуризацію боргу. 

Крім цього боргу, на плечах у 
лучан лежить і виплата відсотків — 
ідеться ще про 8,6 мільйона гривень 
середньострокової урядової позики, 
яку було взято протягом 2009-2010 
років.

— Загалом місто має ще 87 міль-
йонів гривень боргів попередніх 
років, які так чи інакше доведеть-
ся повертати. На сьогодні це наше 
основне завдання, що стосується ви-
даткової частини бюджету, — резю-
мував Микола Ярославович.

2011 рік міський голова назвав 
роком поступального розвитку. В 

багатьох галузях вдалося добитися 
результатів, на які, можливо, ніхто 
не очікував. По-перше, до Дня Неза-
лежності завершилося будівництво 
пішохідного переходу від Привок-
зального майдану до Завокзального 
ринку, який будувався 14 років. 

По-друге, завершено комплексну 
реконструкцію Театрального майда-
ну, який виклали новою бруківкою. 
Оновився й фасад облмуздрамтеа-
тру. За словами мера, на ці роботи 
з обласного бюджету було виділено 
10 мільйонів гривень. По-третє, в 
місті поступово почали наводити 
лад із дорогами. На поточний і ка-
пітальний ремонт доріг із міського 
бюджету торік було виділено п’ять 
із половиною мільйонів гривень, ще 
майже три мільйони місто отримало 
з бюджету області.

Пишається Микола Романюк і 
тим, що найближчим часом заліз-
ничний вокзал міста набуде при-
стойного вигляду. Ремонтні роботи 
там повинні закінчитися вже цього 

літа. 
Одним із головних завдань у цьо-

му році стане продовження будівни-
цтва 27-ї школи та дитячого садочка 
у районі вулиці Чорновола. Як відо-
мо, цей навчальний заклад отримав 
субвенцію з державного бюджету на 
суму 4 мільйони 750 тисяч гривень.

У січні за фінансової підтримки 
обласної державної адміністрації 
розпочалася реконструкція мемо-
ріального комплексу «Вічна слава». 
Перші роботи міська влада планує 
завершити до 9 травня.

У своєму виступі Микола Рома-
нюк звернув увагу і на туристичні 
принади міста, подякував за гарно 
організовані фестивалі, зокрема, 
джазовий і «Ніч у Луцькому зам-
ку». Мер наголосив, що цього року 
історико-культурна спадщина міста 
зазнає пильної уваги. Чимало зусиль 
і коштів буде спрямовано на покра-
щення екології в місті (програма 
«Питна вода») й охорону здоров’я 
лучан.

Українські банкіри пропону-
ють ввести часткову заборону 

на зняття депозитів. За минулий 
рік населення поклало у банки 36 
млрд. грн. 

Українські банки заявляють, 
що право населення забрати де-
позити у будь-який момент не дає 
сформувати довгострокові фінан-
сові ресурси, які могли б піти на 
кредитування підприємницького 
сектора. Тому банкіри вважають, 
що необхідно на законодавчому 
рівні запровадити чітку диферен-
ціацію між терміновими і поточ-
ними депозитами й умовами їх об-
слуговування. 

В Асоціації «Український 
кредитно-банківський союз» упев-
нені, що розвиток малого бізнесу 
неможливий без надання підпри-
ємцям доступних довгострокових 
кредитів. На сьогодні, стверджу-
ють в асоціації, згідно з чинним за-
конодавством (зокрема, ч.2 ст.1060 
ЦКУ), за договором банківського 
вкладу, незалежно від його виду, 
банк зобов’язаний видати депозит 

або його частину на першу вимо-
гу вкладника. За таких умов усі 
залучені банківською системою 
кошти населення (на 1 січня скла-
ли 306 млрд. грн.) по суті є «підві-
шеними» коштами, що позбавляє 
економіку вкрай необхідного для 
розвитку довгострокового кредит-
ного ресурсу. Банкіри впевнені, що 
видача довгострокових кредитів в 
умовах, коли всі депозити фактич-
но є поточними, супроводжується 
високими ризиками. 

У Львові декілька десятків людей 
пікетувало будівлю «Західінком-

банку», вимагаючи повернути їхні 
грошові вклади. Про це повідомляє 
«Газета по-українськи».

«З 2008 року ми намагаємося 
повернути свої гроші. Але банкіри 
говорять, що не мають грошей, аби 
нам виплатити. Ми вже і в суди хо-
дили, і в прокуратуру, скрізь писали. 
А реакції жодної, гроші не вертають. 
Мені 21 тисячу гривень винні. Буває, 
як зі здоров’ям погіршає, то грошей 
на таблетки не вистачає», — розпо-
віла одна з мітингувальників Лілія 
Пілінкевич.

«Західінкомбанк» створений у 
березні 1993 року в Луцьку. На офі-
ційному сайті стверджується, що 
банк «зарекомендував себе як надій-
ний і стабільний», одначе протесту-
вальники стверджують, що власни-
ки фінансової установи заборгували 
людям уже понад 4 млн. грн.
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СПІВПРАЦЯ 

«ПАНЧОХА» НАДІЙНІША 

СПРИЯННЯ 

Журналістів хочуть судити за 
статтю про картоплю по 7 гривень

Спрощений контроль на митниці 
залишиться і після Євро-2012

Банки не хочуть віддавати 
депозити на першу вимогу 

Щоб селяни могли впливати 
на ціну овочів і фруктів, 
їм треба об’єднуватись у групи Заходи щодо спрощення прохо-

дження через митний кордон 
України залишаться і після Євро-
2012. Про це під час брифінгу по-
відомив голова Держмитслужби 
Ігор Калетнік. 

«На останній зустрічі з поль-
ськими колегами ми домовились 
про те, що в моніторинговому 
центрі української митниці під час 
проведення Євро-2012 будуть пра-
цювати польські митники і при-
кордонники, а українські будуть 
знаходитись у відповідному центрі 
у Варшаві для того, аби було від-
повідне координування митних 

відомств двох країн», — сказав 
Калетнік. За його словами, дуже 
важливим напрямком є підготовка 
інформаційних матеріалів. «У най-
ближчий час великим тиражем ми 
плануємо випустити відповідні до-
відники, в яких буде описано пра-
вильне переміщення через кордон 
країн ЄС, СНД, зокрема й України, 
на час проведення Євро-2012», — 
зауважив Ігор Калетнік.

Він підкреслив, що особа, яка 
буде в рамках проведення Євро-
2012 пересуватися через митний 
кордон, користуватиметься низ-
кою спрощених функцій. 

Приблизно 70-80% аграрної 
продукції в Україні вирощу-

ють селяни-одноосібники та фер-
мери. Але продати плоди своєї пра-
ці можуть переважно тільки через 
посередників. Ті ж у свою чергу 
формують додану вартість про-
дукції, яка після етапів сортуван-
ня, пакування, транспортування і 
рекламування врешті потрапляє 
до споживача. Так і виходить, що 
у магазини овочі й фрукти надхо-
дять за ціною, що на 50-75% пере-
вищує собівартість. Не забувайте 
також про торгову націнку. Отже, 
у збитку залишається не лише по-
купець, а й дрібний виробник, се-
лянин, який виростив на своєму 
полі картоплю чи моркву, а прода-
ти вигідно не може.

Проект Агентства США з між-
народного розвитку «АгроІнвест», 
що почав втілюватись минулого 
року та розрахований до 2016-го, 
одним із завдань ставить створен-
ня регіональних і місцевих оптових 
ринків. Але цьому має передувати 
етап розгортання мережі заготі-
вельних пунктів і пунктів перед-
продажної підготовки плодово-
овочевої продукції. 

— Потрібно сприяти 
об’єднанню дрібних сільгоспви-
робників у групи для спільного 
зберігання, сортування, пакуван-
ня продукції, формування біль-
ших партій товару, — каже керів-
ник напрямку «Розвиток ринкової 
інфраструктури» проекту «Агро-
Інвест» (USAID) Микола Грицен-

ко. — Сьогодні в Україні почали 
будувати великі овочесховища, 
на 50, 100 тисяч тонн. Це добре, 
але зберігати там свою продукцію 
зможуть тільки великі виробни-
ки чи посередники, а не селяни-
одноосібники. Скупивши великі 
партії продукції, власники овочес-
ховищ зможуть диктувати свою 
ціну на ринку.

Микола Гриценко запевняє, 
що у деяких видах продукції до-
дана вартість доходить до 75%. 
Це витрати на сортування, миття, 
пакування (фірмова упаковка), 
перевезення, сушіння, заморозку 
тощо, прибутки з яких отримує 
посередник. Бо селянин чи фермер 
сам неспроможний осилити всю 
передпродажну підготовку. 

— 80% замороженої плодово-
ягідної продукції у торговій мере-
жі — імпорт, переважно з Польщі, 
— продовжує Микола Гриценко. 
— Якби фермери об’єднались у 
невеликі групи, змогли б постави-
ти свого представника торгувати 
на оптовому ринку. Могли б за-
купляти для себе обладнання для 
заморожування, сушіння, пере-
робки. Разом формувати великі 
партії уже відсортованої продукції 
і постачати в супермаркети та на 
експорт. Аби сприяти створенню 
таких груп, проект запроваджує 
конкурс, програми-переможці 
якого отримають гранти на безпо-
воротній основі у сумі 25 тисяч до-
ларів. Цього вистачить для старту.      

Ольга ЮЗЕПЧУК

ПРОТЕСТ 

У Львові пікетували 
«Західінкомбанк»

Луцький міський голова Микола Романюк:

У західних областях 16 люто-
го прогнозують похмуру погоду, 
без істотних опадів. Температу-
ра повітря вночі -11...-6°C, вдень 
-10...-7°C. 17 лютого буде хмарно, 
опадів не очікується. Вночі -18... 
-15°C, денна температура -15... 
-9°C. 18 лютого похмуро, без іс-
тотних опадів. Температура вночі 
-16...-14°C, вдень -9...-2°C. 

У північних регіонах 16 лю-
того хмарно, опадів не очікуєть-
ся. Температура вночі -18...-15°C, 
вдень -14...-10°C. 17 лютого по-
хмуро, переважно без опадів. 
Уночі -21...-17°C, вдень -19...-15°C. 
18 лютого прогнозують похмуру 
погоду, без опадів. Нічна темпера-
тура -20...-19°C, денна становити-
ме -15...-10°C.

У Києві 16 лютого буде по-
хмуро, йтиме невеликий сніг. Ніч-
на температура -18...-13°C, денна 
-12...-7°C. 17 лютого хмарно, опа-

дів синоптики не прогнозують. 
Уночі -21...-14°C, вдень -16...-11°C. 
18 лютого похмуро, опадів не очі-
кується. Температура вночі -21... 
-18°C, вдень -18...-12°C. 

У східних регіонах 16 люто-
го похмуро, без істотних опадів. 
Вночі -8...-5°C, вдень -7...-3°C. 17 
лютого буде похмуро, йтиме не-
великий сніг. Нічна температура 
-9...-6°C, денна -10...-7°C. 18 лю-
того подекуди буде похмуро, сні-
житиме. Вночі -12...-11°C, вдень 
-12...-10°C.

У південних областях 16 
лютого похмуро, йтиме дощ із 
мокрим снігом. Температура вно-
чі становитиме -4...-3°C, вдень 
-1...+2°C. 17 лютого похмуро, йти-
ме невеликий сніг. Вночі -3...+1°C, 
вдень -4...-2°C. 18 лютого прогно-
зують хмарну погоду, без істотних 
опадів. Нічна температура -13... 
-9°C, денна -11...-8°C. 

Проти Росії можуть застосувати 
санкції СОТ, якщо українські 
сири виявляться якісними
Услід за заявами глави Росспоживнагляду Геннадія Они-
щенка, що в українських сирах міститься пальмова олія, 
Україна вирішила провести скрін-тести (так звані «сліпі 
експертизи»). Для цього відібрали 300 зразків сиру, які 
зараз перевіряють за кордоном у незалежних лабора-
торіях. Якщо заяви Росії не підтвердяться, проти неї по-
чнуть діяти санкції СОТ. Однак усе вказує на те, що «сирна 
війна» здатна перерости в повномасштабну товарну.

Чиновники продовжують 
тринькати державні кошти 

У 2011 році чиновники витратили на держзакупівлях 
майже 136 млрд. бюджетних грошей, що на 75% біль-
ше за 2010 рік, коли сума склала 77 млрд. гривень, 
повідомили у Держстаті. Зокрема, за цінами, що 
перевищують граничні суми, були закуплені легкові 
автомобілі для декількох держпідприємств. На цьому 
акцентує увагу і Президент Віктор Янукович, заявля-
ючи, що за рік у кишенях чиновників осіло близько 
7 мільярдів бюджетних доларів, а сама процедура 
тендерних закупівель є однією з найкорупційніших.

$25
на стільки мільйонів планує 
скоротити наступного року 
президент США Барак Обама 
фінансову допомогу Україні.

ПОГОДА 

Журналіста, який написав ма-
теріал про тендерні закупівлі 

продуктів харчування для шкіль-
них їдалень за завищеними ціна-
ми, начальник управління освіти 
Донецької міськради Валентин 
Лактіонов хоче засудити. 

На його думку, в донецьких 
ЗМІ піднялася хвиля «істерії і про-
вокацій» у зв’язку з інформацією 
видання «Донецьк. Коментарі» 
про ціну продуктів, закуплених 
для шкільних їдалень. «Я просив 
автора ознайомитися з цим пи-

танням. Він не побажав ознайоми-
тися. Не бажає — значить, будемо 
з’ясовувати в суді, чому він вико-
ристовує моє прізвище», — заявив 
Лактіонов. 

Прізвище журналіста чинов-
ник відмовився називати. Нагада-
ємо, наприкінці січня 2011 року 
стало відомо, що управління осві-
ти Донецької міськради через тен-
дери закупило для шкіл картоплю 
по 6,60 грн. за кілограм, у той час 
як ринкова ціна складала дві-три 
гривні за кілограм.

Вдалося добитися результатів, 
на які ніхто не очікував


