
Завершується 2012 рік. Чи будуть 
мати зарплату працівники бюджет-
ної сфери Луцька, чи буде взимку 
тепло у квартирах, як працюватиме 
влада з обраним депутатом-мажо-
ритарником — ці та інші питання 
«Відомості» поставили Луцькому 
міському голові Миколі Романюку.

— Миколо Ярославовичу, на 
початку року було багато розмов 
про те, що у бюджеті не заклали до-
статньої кількості грошей для ви-
плати заробітної плати вчителям 
і медикам. На дворі листопад. Які 
реалії?

— Гроші на заробітну плату осві-
тянам є. Медикам так само, у них 
виявився навіть зайвий мільйон. 
Що стосується премій, надбавок, 
винагород, то коштів, звичайно, не 
вистачає. У Луцьку в освіті взагалі 
ситуація унікальна. Якщо в цілому 
по Україні галузь фінансується з 
державного бюджету, то ми змушені 
введені свого часу додаткові став-
ки в гімназіях та ліцеях оплачувати 
за рахунок місцевого бюджету. А 
це немало небагато — 16 мільйонів 
гривень. Незважаючи на фінансові 
складнощі, ми все-таки скорочень 
не робитимемо. Але реалії такі, що 
саме на виплату зарплат по цій сотні 
додаткових ставок попередня влада 
взяла кредити. І тепер ми вимушені 
їх віддавати. До речі, у 2013 році нам 
треба буде віддати банкам 35 міль-
йонів гривень. 

— Якщо говорити про бюджет 
2013-го, то остаточно його пара-
метри, зрозуміло, для міста будуть 
відомі лише після прийняття Дер-
жавного бюджету. Що стосується 
власних надходжень, чи має місто 
звідки їх брати, що плануєте (і чи 
плануєте) продавати і чи змінюва-
тимете ставки орендної плати?

— Що стосується бюджету на-
ступного року, то 7 листопада від-
будеться засідання Асоціації міст 
України (розмова відбувалася 2 лис-
топада, — авт.). Ми обов’язково під-
німатимемо питання про перегляд 
податкової бази для місцевого само-
врядування. Наші бюджетні  можли-
вості сьогодні дуже обмежені.

Щодо приватизації. 2012 рік був 
дуже вдалий для продажу об’єктів не-
рухомості. Свого власника знайшли 
колишні приміщення військкомату 

по вул. Грабовського, 5, багатостраж-
дального готелю «Луцьк», що на вул. 
Крилова, 1 та декілька інших  нежит-
лових об’єктів, які були виставлені на 
продаж ще п’ять років тому. 

У 2013 році плануємо подати 
на конкурс нежитлове приміщення 
по вул. Лесі Українки, 37,  надавши 
можливість викупити його декіль-
ком орендарям. Загалом до бюджету 
розвитку передбачаємо надходжень 
в сумі близько 3,5 млн. грн.

Підхід до нарахування орендної 
ставки ми змінили в лютому 2012 
року. Глобальних змін не передбача-
ється, збільшення орендної ставки 
можливі хіба що для окремих кате-
горій орендарів. Сума, яку очікуємо 
від оренди — 2,5 млн. грн.

— Згідно даних статистики, 
жителі області заборгували за ко-
мунальні послуги майже 100 міль-
йонів гривень. Половина цих бор-
гів належить лучанам. Найбільше 
боргують за централізоване опа-
лення та гаряче водопостачання. 
При цьому варто відзначити, що 
опалювальний сезон у місті роз-
почався без проблем. Чи таким же 
безпроблемним буде його завер-
шення і як міська влада бороти-
меться з боржниками? 

— Робили і робитимемо все, 
щоб обласний центр не мав про-
блем із газом. Адже боргує не лише 
населення, а й бюджетні організації. 
Луцький національний технічний 
університет має більше 800 тисяч 
заборгованості перед «Луцьктепло». 
Попри це, ми подали тепло у гурто-
житки вузу, навчальні корпуси. 800 
тисяч — це гроші серйозні. Ректор 
обіцяє вирішити питання найближ-
чим часом. Щодо лучан-боржників, 
практика показує, що, як правило, 
не платять ті, хто може це робити. 
Можливо, повернемося до практики 
вивішування списків боржників на 
дошках оголошень під’їздів, публі-
куватимемо їх у пресі. Інша справа, 
коли у людей складна життєва си-
туація. Тоді вони можуть виробити 
субсидію. По кожній сім’ї треба роз-
биратися. На жаль, багато жильців 
не розуміє, що за все треба платити. 

— Після того, як обвалився бу-
динок на Рівненській, голова ОДА 
розпорядився перевірити весь 
житлових фонд. У Луцьку працює 
спеціальна комісія. Чи є результа-

ти роботи? 
— На сьогодні обстежено близь-

ко ста будинків з виїздом на місце.    
Дано висновки Волинському філіалу 
ДП «Державний науково-дослідний 
та проектно-вишукувальний інсти-
тут «Дніпроектреконструкція»  на 
виготовлення  проектно-кошторис-
ної документації для усунення де-
фектів на 13-ти будинках і технічної 
документації на паспортизацію 15-
ти житлових будинків.

Хочу зазначити, що у першу 
чергу ми обстежували ті багато-
поверхівки, де на перших поверхах 
були добудови. Кричущих фактів 
порушень не виявили. Проте у нас є 
проблема з панельними будинками. 
В багатьох із них усе, що було у швах,  
повилітало. В результаті між панелі 
потрапляє вода. Це рано чи пізно 
призведе до ржавіння металу у кон-
струкціях.  На наступний рік плану-
ємо у бюджеті закласти кошти, щоб 
позаробляти шви у цих будинках. 

Гроші виділятимемо на ті будинки, 
де вкрай необхідний такий ремонт. 

 — Закінчилися вибори. Лучани 
обрали депутата-мажоритарника, 
тобто, людину, яка має відстоюва-
ти безпосередньо їх інтереси у Вер-
ховній Раді. Ви як міський голова 
уже намітили  «точки» співпраці?

— Ми зустрічалися з Ігорем Пе-
тровичем Палицею. До кінця лис-
топада більш детально узгодимо 
наші дії. Але напрямок його роботи 
залишається незмінним: продовжу-
ватиме по школах встановлювати 
футбольні поля зі штучним покрит-
тям, сприяти відкриттю спортивних 
клубів, під які ми готові надавати 
приміщення. Облаштовуватимуть-
ся спортивні майданчики і у дворах 
багатоповерхівок. Є певні напра-
цювання по Старому місту у плані 
розвитку туристичної інфраструк-
тури. Ігор Палиця протягом перед-
виборчого періоду вивчав ситуацію 
у Луцьку в цілому, що потрібно 

зробити по кожному мікрорайону. 
Таким чином виявили проблеми і 
будемо спільно працювати над їх 
вирішенням. Тим паче, він обіцяв 
солідну суму щороку виділяти для 
розвитку Луцька зі свого благодій-
ного фонду.  

Що стосується державного бю-
джету, то тут луцькому депутату 
також потрібно буде попрацюва-
ти. Продовжується будівництво 
27-ї школи-садка. До речі, на свято 
Миколая маємо відкрити садочок. 
Повністю заклад зі спортивною за-
лою, басейном плануємо завершити 
у 2014 році. Тому гроші на будівни-
цтво мають бути прописані окремим 
пунктом у державному бюджеті. Та-
кож вже зробили проект і хочемо 
здати першу чергу каналізації у мі-
крорайоні Вересневе. Потрібні гро-
ші з державного бюджету. Розумію, 
що більше взяти наступного року 
навряд чи вдасться.

Розмовляла Наталка СЛЮСАР
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Події

Новим директором Інтерполу вперше 
стане жінка

Волинські бізнесмени — у сотні 
багатіїв, які заробляють на 
тендерах
Журнал «Forbes Україна» опублікував список бізнесме-
нів, які заробляють на тендерах. До нього потрапили і 
троє волинян. Заслужений будівельник України,голова 
правління ВАТ «Луцьксантехмонтаж №536» Віктор 
Чорнуха посів 45 місце. Нещодавно обрані народні 
депутати Ігор Єремеєв і Степан Івахів займають  69 і 70 
місця рейтингу. А очолюють його Олександр Янукович і 
Ринат Ахметов. 

У Кабміні депутатську лікарню 
планують «покращити» на  
півмільярда 
Уряд затвердив проект капремонту з 
переоснащенням лікувального 3-го корпусу клінічної 
лікарні «Феофанія» вартістю 465,8 млн гривень. Про 
це йдеться в розпорядженні № 858 від 5 листопада. 
Нагадаємо, нещодавно «Феофанія» уклала низку 
угод на будівельні роботи на загальну суму 49,39 млн 
гривень. Як повідомлялося, лікарня також закупила 
устаткування і холодильників на шість мільйонів.

49%
стільки жителів України — неза-
лежно від своєї національності 
— насамперед вважають себе 
українцями. Про це свідчать дані 
соціологічного дослідження, про-
веденого компанією Research & 
Branding Group.

Луцький міський голова Микола РОМАНЮК: 

3

Француженка Мірей Бале-
страцці очолить міжнародну 

структуру кримінальної поліції. 
На саміті Інтерполу, що проходив 
у Римі, в якому брали участь пред-
ставники 170 поліцій світу, було 
прийнято рішення про те, що но-
вим директором міжнародної по-
ліцейської структури стане саме 

Мірей Балестрацці. У її послужно-
му списку — полювання за Жаком 
Месріном, «ворогом французької 
держави номер один» та повер-
нення 9 безцінних картин (Моне, 
Ренуара, Морізо і Нарюзе), викра-
дених групою бандитів з паризько-
го музею Мармоттан-Моне в 1985 
році.

 ПОГОДА

Держфінінспекція провела реві-
зії у Пенсійному фонді та його 

підрозділах щодо нарахувань пенсій 
псевдочорнобильцям. Про це пові-
домляє прес-служба Кабміну.

Згідно з повідомленням, під час 
ревізій було виявлено ряд порушень, 
що призвели до збитків державному 
бюджету, на суму понад 63 млн. гри-
вень.

Установлено 1575 випадків не-
підтвердження статусу учасників 
ліквідації аварії на ЧАЕС та постраж-
далих унаслідок Чорнобильської ка-
тастрофи. Зокрема, в управліннях 
Пенсійного фонду в Дніпропетров-
ській, Херсонській, Тернопільській, 
Миколаївській, Волинській, Сум-

ській, Харківській, Хмельницькій, 
Вінницькій, Івано-Франківській, 
Черкаській і Луганській областях та 
АР Крим і м. Севастополь установ-
лено непоодинокі випадки нараху-
вання та виплати пенсії на підставі 
судових рішень, що базувалися на 
документах, достовірність яких ре-
візійними діями не підтверджена. 
Унаслідок цього громадянам випла-
чено пенсії (доплат до пенсії) на за-
гальну суму 6,7 млн. грн.

Під час контрольних заходів в 
управліннях Пенсійного фонду у Во-
линській, Житомирській, Сумській, 
Закарпатській, Київській, Микола-
ївській, Тернопільській, Вінницькій, 
Хмельницькій, Херсонській облас-
тях, у містах Києві та Севастополі 
встановлено 132 випадки встанов-
лення статусу учасників ліквідації 
аварії на ЧАЕС на підставі довід-
ки про підвищену заробітну плату, 
факт виплати якої не підтверджено. 
Як наслідок – громадянам незакон-
но виплачено пенсії та доплат до 
пенсії на загальну суму 7,4 млн. грн.

Виявлено 344 випадки безпід-
ставного надання статусу потер-
пілих унаслідок Чорнобильської 
катастрофи громадянам, які фак-
тично перебували за межами зони 
відчуження або взагалі за межами 

України. Це призвело до незаконних 
виплат пенсій та доплат до пенсії 
майже на 6,9 млн. грн.

Практично в кожній області ви-
явлені випадки невідповідності до-
кументів, наданих для встановлення 
статусу й призначення пенсій, запи-
сам у трудових книжках (особистих 
картках, наказах на відрядження 
тощо). Через це громадянам неза-
конно виплачено пенсії та доплати 
до пенсій на суму 20,5 млн. грн.

Інформацію про виявлені ви-
падки невідповідності статусу учас-
ників ліквідації аварії на ЧАЕС і по-
терпілих унаслідок Чорнобильської 
катастрофи направлені правоохо-
ронним органам, за результатами 
розгляду яких порушено 161 кри-
мінальну справу. Матеріали про ви-
явлені факти невідповідності доку-
ментів, на підставі яких громадяни 
отримали статус «чорнобильця», те-
риторіальні органи Держфінінспек-
ції України скерували до Комісій зі 
спірних питань визначення статусу 
постраждалих осіб від наслідків ава-
рії на ЧАЕС при Мінсоцполітики 
та при облдержадміністраціях для 
прийняття відповідного рішення. 
На сьогодні за рішеннями комісій 
507 громадянам скасовано статус 
постраждалих осіб.

Ревізори  взялися за чорнобильців: 507 особам скасували статус 
постраждалих

У західних областях 8 лис-
топада хмарність, опади. Вночі 
+4...+5°C, вдень +6...+7°C. 9 лис-
топада хмарно з прояснення-
ми, дощ. Вночі +5...+6°C, вдень 
+6...+8°C. 10 листопада перемінна 
хмарність, без опадів. Вночі +2... 
+4°C, вдень +6…+7°C. 

У північних регіонах 8 лис-
топада похмуро, незначні опади. 
Нічна температура  +2...+4°C, 
денна +6...+7°C. 9 листопада 
хмарно, дощ. Температура    вно-
чі +5...+6°C, вдень +7...+8°C. 10 
листопада похмуро, опади не 
очікуються. Температура вночі 
+1..+2°C, вдень +2...+3°C. 

У Києві 8 листопада хмарно, 
без опадів. Температура вночі 
+2…+3°C, вдень +5...+7°C. 9 лис-
топада похмуро, дощитиме. Вночі 

+5…+6°C, вдень +6...+8°C. 10 лис-
топада хмарно з проясненнями, 
без опадів. Нічна температура 
+2… +3°C, денна +2...+4°C.

У східних регіонах 8 лис-
топада змінна хмарність, сухо. 
Вночі +2...+3°C, вдень +5…+7°C. 
9 листопада похмуро, без опадів. 
Вночі +3...+5°C, вдень +6...+8°C. 
10 листопада змінна хмарність, 
без дощу. Вночі +3...+6 C, вдень 
+6...+9°C.

У південних областях 8 лис-
топада перемінна хмарність, сухо. 
Вночі +5...+6°C, вдень +8...+10°C. 
9 листопада хмарно з прояснен-
нями, короткочасний дощ. Вночі 
+7...+10°C, вдень +12...+14°C. 10 
листопада хмарно, незначний 
дощ. Вночі +9...+10 °C, вдень 
+10...+11°C. 

У Луцьку є серйозна проблема з панельними будинками


