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Події

Затія чиновника робить лучан абсолютно 
беззахисними перед зловмисниками

Волинь отримала перші мільйони від 
держави на програми підтримки селян

Банки збільшують відсотки 
по депозитах
Через дефіцит коштів вітчизняні банки почали 
підвищувати депозитні ставки, що дає громадянам 
шанс непогано заробити. Так, 19 липня середня 
ставка за роздрібними гривневими вкладами пере-
вищила 17% річних. За словами самих банкірів, 
і це ще не межа:  ставки на ринку цілком можуть 
досягти 25% річних. За даними компанії «Просто-
банк Консалтинг», зараз найдорожче річні гривневі 
вклади залучають банк «Таврика» і «Євробанк» — 
по 23,5%.

Цьогорічний урожай картоплі 
буде на 20-25% меншим
Спекотна весна та літо призведуть до того, що 
українці не зберуть очікуваний урожай картоплі, 
вважає керівник проекту «АПК-Інформ: овочі 
і фрукти» Тетяна Гетьман. Найбільше врожай 
бараболі постраждав у Східному та Центральному 
регіонах, у деяких областях дощів не було з 
початку літа і, за оцінками окремих виробників, 
бульби вони зберуть на 20-25% менше, ніж 
минулого року. 

55%
стільки українців, які працюють, 
вважають, що їхня зарплатня 
не відповідає отриманій освіті, 
а також професійним знанням і 
навичкам. Такими є результати 
опитування, проведеного ка-
дровим порталом rabota.ua.

Дітей шахтарів держава вчитиме 
безплатно 

Волинь отримала найбільше ко-
штів із державного бюджету, 

які надходять за програмами під-
тримки агропромислового комп-
лексу. Про це під час оперативної 
наради сказав заступник голови 
ОДА Віталій Карпюк. 

— В область надійшло 3,6 
мільйона гривень за утримання та 
збереження молодняка великої ро-
гатої худоби, — зазначив Карпюк. 
— Це найбільша сума. Для порів-
няння: наступна у списку Вінниць-
ка область отримала 1,4 мільйона 
гривень. Загалом Волині нарахо-
вано субвенцій на 3 мільйони 920 
тисяч гривень, а кількість молод-
няка, поданого на відшкодування, 
сягає 10 тисяч 201 голови. Отже, 
за кожну голову віком до 1,3 року 
селянин щокварталу отримува-
тиме 250 гривень компенсації від 
держави. 

Заступник губернатора похва-
лився також, що з іншої державної 
програми, яка стосується закупів-
лі доїльних апаратів, волинські се-
ляни отримають 2,6 мільйона гри-
вень із 3,1 мільйона, передбачених 
для всієї країни.

У Волинській ОДА нагадують, 
що сьогодні ще формуються доку-
менти відповідно до вікових груп 

тварин для подання їх на дотацію 
станом на 1 серпня. Крім цього, 
відповідно до змін, внесених по-
становою Кабміну від 25 червня 
2012 року №593, вікова група тва-
рин, які підлягають дотації, збіль-
шилася від 11 до 15 місяців. Тому 
господарям необхідно активізу-
ватися й подати до сільських, се-
лищних, міських рад документи на 
отримання державних коштів.

З роботою найбільшого у Західно-
му регіоні ПуАТ «Нововолин-

ський ливарний завод» ознайомився 
під час робочої поїздки до міста го-
лова ОДА Борис Клімчук. Керівник 
області оглянув виробництво за-
воду, основними видами продукцiї 
якого є вироби для рухомого складу 
залiзницi, вiдливки зі сталей, сiрого 
чавуну, алюмiнiєвих сплавiв, за-
пчастини до автомобілів і сільгосп-
техніки, а також церковнi дзвони. 
За останні роки ПуАТ «Новово-
линський ливарний завод» утричі 
збільшив обсяги випуску продукції, 
а підприємство зі збиткового стало 
прибутковим. Саме з прибутку за 
останні 16 місяців більше 65 мільйо-
нів гривень інвестовано в розвиток 
виробництва.

Нині тут триває реконструкцiя 
та модернiзацiя виробництва. За 
цей час створено 210 нових робочих 
місць. Загалом на заводі працює 591 
людина, а середня заробітна плата 
перевищує чотири тисячі гривень. 
За минулий рік податків до бюдже-
тів усіх рівнів надійшло близько 44 
мільйонів.
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Логіку луцьких чиновників 
останнім часом важко зрозуміти. 
Кілька років поспіль вони активно 
переконують: за ЖЕКами майбут-
нього немає, тож єдиний вихід 
— створення об’єднань співвлас-
ників багатоквартирних будинків. 
Скрізь рекламоване ОСББ уже 
набило оскому, але говорити про 
нього не припиняють. Бажання 
владців зрозуміле — перекласти 
відповідальність за стан будинку 
зі своїх плечей на плечі мешканців 
і зекономити кошти міської казни. 
Лучан не обдуриш, але якщо вже 
чини взялися вести таку політику, 
то нехай би і надалі дотримувалися 
курсу. А тут — на тобі! Поки міський 
голова у відпустці, його заступник 
Василь Байцим надумав підтримати 
ЖКГ. Причому не новими трактора-
ми чи газонокосарками, а програм-
ним забезпеченням, яке потягне на 
кілька мільйонів гривень. Де логіка, 
з’ясовували «Відомості».

Презентувати новацію у роботі 
комунальних господарств приїхали 
до Луцька представники харківської 
фірми «ЕнТехЕко», яка є партнером 
американської Microsoft. Харків’яни 
вже виграли тендери на впрова-
дження програми «Автоматизована 
система управління об’єктами ЖКГ» 
у Вінниці та Чернівцях. На чолі з 
Василем Байцимом вони вирішили 
публічно продемонструвати роботу 
програми і для Луцька.

На перший погляд, система дій-
сно продумана, тим паче, що неза-
баром у Луцьку запрацює Центр 
адміністративних послуг, якому без 
толкової бази даних робити буде ні-
чого. Але не більше. Пропозиція ж 
харківської фірми, змушує задума-
тися: чи не стане така «штуковина» 
путівником для злодіїв і шахраїв. 

Технічний директор фірми Сер-
гій Миронов почав із того, що про-
понована ними система повністю 
адаптована до українського законо-
давства в галузі ЖКГ і будівельних 
норм. 

— На базі американського про-
дукту Microsoft створений адаптова-
ний український, про який схвально 
висловилася науково-технічна рада 
Міністерства ЖКГ. В основі «Управ-
ління об’єктами ЖКГ» — єдина база 

даних усіх об’єктів житлово-кому-
нального господарства. Тобто пер-
шим етапом розвитку системи буде 
створення електронного паспорта 
кожного будинку міста. У ньому 
вказуватиметься інформація про те, 
до якого ЖЕКу належить будинок, 
рік будівництва, коли проводився 
капітальний ремонт, коли — по-
точний. Також міститимуться дані 
про те, з чого побудований будинок, 
які перекриття, яка загальна площа 
земельної ділянки під будівлею, — 
каже пан Миронов.

— Кожен лучанин, який уміє ко-
ристуватися системою, зможе пере-
глянути ці дані, — перехопив слово 
заступник луцького мера Василь 
Байцим. — Зараз, після обвалу на 
Рівненській, від городян надходить 

безліч прохань перевірити техніч-
ний стан їхніх житлових будинків. 
Аби зняти напругу, було б добре 
прописати у системі закладку «Тех-
нічний стан будинку».

Крім того, завдяки розумній 
програмі керівники ЖКП зможуть 
легко формувати план робіт по кож-
ному будинку на наступний місяць.

Тільки от спроба Сергія Миро-
нова показати, як виглядає такий 
план у Вінниці, видалася не зовсім 
вдалою. Коли відкрили план робіт 
для одного з вінницьких будинків, 
на здивування пана Миронова, поля 
у ньому аж рябіли червоним, що 
свідчить про невиконання заплано-
ваного. «Немає грошей», — посміха-
ючись, констатував пан Байцим. 

А в Луцьку їм звідки взятися? 

Пробачте, але купувати таку дорогу 
програму лише для того, аби задля 
галочки складати плани, щонаймен-
ше нерозумно.

Йдемо далі. Розхвалюючи власне 
програмне забезпечення, технічний 
директор перейшов до пункту, який 
насторожив.

— Спочатку йде загальна ін-
формація про квартири: скільки 
три-, дво-, однокімнатних квартир 
у будинку, яка їх площа. Програма 
дозволяє ввести й дані паспортного 
столу, що дасть можливість перегля-
нути інформацію про те, хто прожи-
ває у квартирах, хто відповідальний 
квартиронаймач, скільки квадрат-
них метрів становить жила площа, 
яка площа балконів, лоджій. Можна 
переглянути історію змін, які відбу-

валися з мешканцями квартир, на-
приклад, зміна прізвища, прописка, 
виписка. До цього додається також 
інформація про стан розрахунків за 
квартири, — повідомив пан Миро-
нов.

Зачекайте. А як же захист персо-
нальних даних? Чому це будь-який 
умілий користувач Інтернету матиме 
змогу переглянути, де проживає, з 
ким і чи платить за квартиру цікавий 
йому мешканець обласного центру?

Вгледівши обурення в очах не-
довірливих журналістів і керівників 
житлово-комунальних господарств, 
Сергій Миронов сказав: «Цю інфор-
мацію не обов’язково бачитимуть 
усі. На неї можна поставити фільтр».

У цей момент, мабуть, і Василе-
ві Федоровичу захотілося забрати 
назад свої слова про те, що «кожен 
лучанин зможе переглянути ці дані».

При всій повазі до команди 
луцького мера хотілося б відмітити, 
що Василь Байцим «блиснув» над-
мірною креативністю не вперше. 
Згадайте лишень його спільні ідеї 
з директором КП «АвтоПаркСер-
віс» Олександром Кралюком про 
евакуатори, таксі-електромобілі й 
екологічний транспорт, який він 
побачив у тій самій Вінниці. А GPS-
навігатори в луцьких маршрутках? 
Пригадується момент, коли Микола 
Романюк, представляючи своїх за-
ступників, назвав пана Байцима, 
віддавши йому повноваження за-
лучати інвестиції в економіку міста. 
Чомусь поки виходить навпаки. 

Щодо вартості програмного за-
безпечення, то Сергій Миронов не 
назвав чіткої суми. За його словами, 
що більше параметрів матиме про-
грама для Луцька, то дорожчою вона 
буде. Вінниця заплатила за цей про-
ект п’ять мільйонів гривень. 

Заступник мера наголосив, що 
кошти для придбання програмного 
забезпечення у бюджеті брати точ-
но не будуть. Чиновник припустив, 
що їх можна зняти з затвердженої 
міськрадою програми добросусід-
ства між Польщею та Україною. На-
разі останнє слово — за депутатами 
міської ради. Сподіваємося, що їм 
вистачить розуму не дати згоди на 
тринькання грошей і втручання в 
приватне життя городян.

Ірина КОСТЮК

Із 25 липня 2012 року набуває 
чинності Закон України №5082-

VI «Про внесення зміни до статті 5 
Закону України «Про підвищення 
престижності шахтарської праці», 
згідно з яким діти шахтарів будуть 
навчатися за кошти державного 
бюджету, повідомляє сайт Мініс-
терства освіти і науки, молоді та 
спорту.

Зокрема, зміною передбачено, 
що пільги отримають шахтарі, які 
мають стаж підземної роботи не 

менш як три роки. Також це сто-
сується осіб, які здобули загальну 
середню освіту протягом трьох 
останніх років і батьки яких є шах-
тарями зі стажем підземної роботи 
не менше 15 років, загинули вна-
слідок нещасного випадку на ви-
робництві чи стали інвалідами I 
або II групи. 

Всі, хто потрапляє у цю кате-
горію, зараховуються поза кон-
курсом за особистим вибором 
спеціальності до державних і кому-
нальних вищих і професійно-тех-
нічних навчальних закладів Украї-
ни для навчання за рахунок коштів 
державного і місцевих бюджетів із 
наданням місць у гуртожитках на 
час навчання та гарантованою ви-
платою з казни держави стипендії 
в обсязі прожиткового мінімуму, 
встановленого законом для пра-
цездатних осіб.

Зазначені особи після закін-
чення навчання працевлашто-
вуються відповідно до договору, 
укладеного між відповідним орга-
ном виконавчої влади, керівником 
навчального закладу та випускни-
ком.

Форму договору та порядок 
його підписання затверджує Кабі-
нет Міністрів України.


