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Події

У Володимирі-Волинському збудують 
каналізацію 

Про факти перевірки бізнесу 
просять повідомляти 
прокуратуру 
Якщо службові особи правоохоронних органів та 
органів контролю незаконно втручаються в діяльність 
господарюючих суб’єктів, то про такі факти можна 
повідомляти в прокуратуру міста Луцька. Телефон 
«гарячої лінії» 77-60-06 працює в робочі дні з 9 до 18 
години. За всіма без винятку повідомленнями буде 
організовано перевірки та вживатимуться заходи для 
поновлення порушених прав і законних інтересів. 

Проїзд у луцьких тролейбусах 
подорожчав 
Із 1 квітня вартість проїзду в міському електротран-
спорті Луцька зросла на 25 коп. і тепер становить 
1,25 гривні. Крім того, вартість проїзду учнів ЗОШ, 
професійно-технічних навчальних закладів, студен-
тів ВНЗ тепер 0,60 гривні, вартість місячного про-
їзного квитка в міському електротранспорті — 75 
гривень, проїзного для учнів загальноосвітніх шкіл, 
професійно-технічних навчальних закладів, студен-
тів ВНЗ — 37,50 гривні, річного проїзного квитка для 
населення — 625 гривень. 

11,1
на стільки відсотків у 2012 році 
зросли доходи українців порів-
няно з 2011 роком і становили 
1,407 трильйона гривень, по-
відомляє Держстат. Готівковий 
дохід на душу населення у 2012 
р. становив 23,9 тис. гривень. 

Держфінінспектори у Старовижівському 
районі виявили мільйонні порушення 
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У січні 2013 року Держфінін-
спекція в області провела ре-

візію бюджету Старовижівського 
району. Загалом контрольними за-
ходами охоплено ресурси на суму 
понад 68 мільйонів гривень. Вста-
новлено фінансових операцій, 
проведених із порушеннями за-
конодавства, на понад один міль-
йон гривень. Про це повідомили у 
прес-службі відомства. 

Ревізіями виявлено, що не-
доотримано 295,7 тисячі гривень 
надходжень. Найпоширенішими 
фактами є ненадходження до бю-
джетів коштів через використан-
ня земельних ділянок і майна без 
укладання угод оренди або недо-

тримання умов підписаних дого-
ворів і заниження орендної плати. 

Виявлено витрати бюджетних 
коштів, проведені з порушенням 
законодавства, на суму 523,4 ти-
сячі гривень. Найбільшу частку в 
них становлять факти незаконно-
го використання грошей на кому-
нальні послуги та заробітну плату. 

За порушення бюджетного 
законодавства застосовано вісім 
фінансових санкцій у вигляді зу-
пинення операцій із бюджетними 
коштами. Про результати вияв-
лених порушень у всіх випадках 
проінформовані правоохоронні 
органи області. 

Директора Луцького вищого 
професійного училища №9 

Геннадія Батова визнали винним 
у скоєнні злочину, передбаченого 
частиною 2 статті 183 Криміналь-
ного кодексу України (незаконна 
вимога оплати за навчання у дер-
жавних чи комунальних навчаль-
них закладах). Суд постановив 
йому заплатити 10 тисяч гривень 
штрафу та дотриматися заборони 
один рік обіймати будь-яку посаду 
в освітніх закладах. 

Раніше ми повідомляли, що 
прокуратура проводила перевірку 
й виявила, що директор Луцького 
ВПУ №9 у період 2009-2011 років 
вимагав у батьків і учнів, які всту-
пили до ВПУ, переказувати кошти 
на рахунок благодійного фонду, 
створеного при училищі. Крім 
того, відправляючи вихованців на 
проходження виробничої прак-
тики та виробничого навчання, 
керівництво ставило перед ними 
вимогу про сплату 50% заробітку, 
які потрібно було перерахувати 
навчальному закладу від імені під-

приємств, де ті гроші й було заро-
блено. 

Сам Геннадій Батов сказав, що 
буде подавати апеляцію, оскільки 
винним себе не вважає. 

— Шістдесят так званих по-
терпілих не визнали себе такими, 
— прокоментував свою позицію 
Батов. — Сказали в суді, що не 
мають претензій до училища та 
директора особисто. Я собі нуль 
цілих нуль десятих узяв. Гроші з 
благодійного фонду йшли на роз-
виток матеріальної бази. 

До речі, суд не врахував свід-
чення потерпілих на судовому 
засіданні, відзначивши, що на до-
судовому слідстві вони говорили 
зовсім про інше. 

Процес може бути показовим 
для решти керівників навчальних 
закладів. Адже не секрет, що у 
кожній освітній установі Луцька 
батьки сплачують благодійні вне-
ски на її розвиток. У масштабах 
міста ця сума вимірюється міль-
йонами. 

Наталка СЛЮСАР

Директор училища заплатить 10 тисяч 
штрафу за збір благодійних внесків 

Мільйон гривень на будівни-
цтво каналізаційних мереж 

у Володимирі-Волинському  виді-
лено цього року. З них 700 тисяч 
— із обласного бюджету, 300 — із 
міського. Про це повідомив мер 
Володимира-Волинського Петро 
Саганюк. 

— Після того як наш цукро-
вий завод продали недобросовіс-
ним людям і він із часом перестав 
працювати, виникла проблема з 
опаленням будинків селища цьо-
го підприємства, оскільки до того 
часу тепло подавалося від за-
водської котельні, — зазначив 
міський голова. — Ми збудували 

нову котельню та подаємо тепло у 
квартири. Пізніше на баланс міста 
прийняли електричні мережі. Се-
лище цукрового заводу має свою 
каналізаційну мережу та каналі-
заційно-насосну станцію (КНС), 
яка перекачує нечистоти на поля 
фільтрації. Завод уже визнали бан-
крутом, платити за електроенергію 
немає чим. Завдяки втручанню гу-
бернатора КНС не від’єднали від 
електропостачання. Якщо станція 
зупиниться, ситуація може вийти 
з-під контролю, адже фекалії опи-
няться в Лузі, далі — у Західному 
Бузі. А це вже надзвичайна ситуа-
ція міжнародного масштабу. 

 ПОГОДА

У західних областях 4 квітня 
похмуро, дощитиме. Температура 
вночі +2...+3°C, вдень +4...+5°C. 5 
квітня хмарність, передбачають-
ся опади. Вночі +3...+4°C, вдень 
+7...+9°C. 6 квітня хмарно, без 
опадів. Температура повітря вно-
чі становитиме +2...+3°C, вдень 
+5…+8°C. 

У північних регіонах 4 квіт-
ня хмарно, короткочасний дощ. 
Нічна температура становити-
ме +1...+2°C, денна +6...+8°C. 5 
квітня змінна хмарність, дощи-
тиме. Температура повітря вно-
чі +2...+3°C, вдень +8...+10°C. 6 
квітня похмуро, без опадів. Уночі 
+3...+4°C, вдень +6...+8°C.

У Києві 4 квітня хмарна 
погода, дощ. Температура вно-
чі +2…+3°C, вдень +7...+8°C. 5 
квітня похмуро, дощитиме. Вно-
чі +4…+5°C, вдень +8...+9°C. 6 

квітня змінна хмарність, без опа-
дів. Температура вночі +3...+4°C, 
вдень +9...+12°C.

У східних регіонах 4 квіт-
ня переважно ясно, сухо. Вночі 
+7...+8°C, вдень +14…+15°C. 5 
квітня змінна хмарність, без опа-
дів. Температура вночі станови-
тиме +7...+8°C, вдень +15...+16°C. 
6 квітня хмарність, дощитиме. 
Температура вночі +9...+10°C, 
вдень +12...+13°C.

У південних областях 4 квіт-
ня хмарність, короткочасні опа-
ди. Температура повітря вночі 
становитиме +10...+11°C, вдень 
+14...+16°C. 5 квітня змінна хмар-
ність, похмуро, дощитиме. Вночі 
+9...+10°C, вдень +11...+12°C. 6 
квітня хмарно з прояснення-
ми, можливі опади. Нічна тем-
пература повітря становитиме 
+9...+10°C, денна +12...+14°C. 

 тільки невдахи 

піталом. От чого я буду боротися 
за зарплату на ПАТ «СКФ Україна», 
флагмані машинобудування? Я ду-
маю, що це найуспішніший проект 
іноземних інвестицій за роки неза-
лежності в машинобудуванні Укра-
їни. Там середня зарплата сьогодні 
майже 5 тисяч гривень. Або для чого 
я буду регулювати стосунки робо-
тодавців і найманих працівників на 
заводі «Кромберг енд Шуберт», коли 
там зарплата 5-6 тисяч гривень? Се-
редня заробітна плата на Волині за 
три останні роки виросла. І темпи 
її приросту в нас значно вищі, ніж у 
середньому по Україні. 

Звичайно, бувають і конфлік-
тні ситуації між роботодавцями та 
найманими працівниками. У нас 
спеціально створено комісії для вре-
гулювання цих конфліктів. Але на 
Волині немає великих конфліктів, 
тому що в людей є право вибору. 
Сьогодні існує дефіцит робочих рук 
із серйозних робітничих професій, 
які високо оплачуються. Робото-
давці чекають на кваліфікованих 
зварювальників, бульдозеристів, 
трактористів, яких готують про-
форієнтаційні центри. Треба тільки 
пройти навчання, отримати серти-
фікат, і ти вже працюєш. За «золо-
ті» робочі руки сьогодні у світі йде 
серйозна конкуренція. Є люди, які 
працюють і добре заробляють у біз-
несменів. А є ледарі, яких влаштовує 
оплата праці в тисячу гривень. 

У разі конфлікту між хазяїном 
і найманими працівниками ОДА 
не повинна кидатись у різні боки. 
ОДА, оскільки ми державний орган, 
повинна чітко знати об’єктивну ін-
формацію та спрямовувати всі дії в 
правове русло. Конфліктний спосіб 
вирішення ситуації — не найліпший 
вихід. 

— Наскільки, за Вашою оцін-
кою, може збільшитися площа об-
роблюваних сільгоспземель і обсяг 
продукції, що вирощується, у разі 
скасування мораторію на купівлю-
продаж цих земель? 

— Я так думаю, що скасування 
мораторію не обов’язково призве-
де до різкого зростання посівних 

площ. Торік у нас залучено в обро-
біток 20,6 тис. га ріллі, що не вико-
ристовувалася. Посіви займали 519 
тис. га. За два роки з мораторієм ми 
ввели в обіг понад 80 тис. га ріллі. Ті 
аграрії, які вміють, хочуть і можуть 
працювати, ефективно працюють 
уже який рік поспіль. Наші облас-
ні програми підтримки сільського 
господарства сьогодні стосуються 
фермерів і дрібних присадибних гос-
подарств. У 2012-му ними охоплено 
майже 30 тис. селян. А розвиток ве-
ликого агробізнесу ми сьогодні не 
стимулюємо, в цьому немає потре-
би. Слава Богу, сьогодні агробізнес 
відбувається успішно. Принаймні 
менеджери волинського агробізне-
су не ниють. Скаржаться та плачуть 
тільки невдахи, неуспішні. Такі є. Їм 
дай землю чи у власність, чи в орен-
ду, вони однаково будуть погано 
господарювати, бо не вміють цього 
робити, не навчилися, не хочуть, 
не знають. Тут ми чинимо жорстко. 
Йдемо на конфлікт, кажемо селянам: 
розривайте договори. Ми, як орган 
влади, або через суд, або напряму 
відбираємо цю землю. Є інспекція, 
вона робить висновки, є контролю-
ючі органи. З іншого боку, на Волині 
є, для прикладу, німецькі інвестори, 
які взяли в оренду землю та поки що 
її не засівають, але обробляють. Се-
лянам за паї платять справно, вище 
середнього по області. Вони знають, 
що таке бізнес і кон’юнктура ринку. 
Я міг би вимагати з них: нарощуйте 
посівні. Але, як на мене, земля пови-
нна оброблятися, на ній не має бути 
бур’янів. Вона потребує ефективно-
го господаря. І це вже його справа — 
що, як і коли сіяти. 

— Чи близька Вам ідея вибор-
ності губернаторів для зміцнення 
місцевого самоврядування? 

— Це непогана ідея для зміц-
нення місцевого самоврядування, 
але нам насамперед треба дбати про 
зміцнення Української держави. Я у 
владі вже більше ніж 20 років. Улітку 
1992-го мене обрали головою облас-
ної ради. Тоді я був наймолодшим 
головою облради в Україні, зараз 
— досвідчений губернатор. Я також 

уже був обраним губернатором. У 
1994 році в Україні відбулися перші 
й останні вибори голів облвиконко-
мів і одночасно голів обласних рад. 
У 1995 році Президент Леонід Кучма 
і голова Верховної Ради Олександр 
Мороз підписали спільну угоду, і я 
серед інших (але не всіх), обраних 
у 1994 році голів облвиконкомів і 
обласних рад, указом Президента 
Кучми був призначений головою 
обласної державної адміністрації. 
Як відомо, у 1996 році була ухвале-
на Конституція України, де ця угода 
вже була узаконена як конституцій-
на стаття. І я знову був призначений. 
І до 1998 року суміщав дві посади, 
чотири роки сидів на двох кріслах. І 
хочу сказати, що танки на проспек-
тах і вулицях не стояли, журналістів 
ми не переслідували. Ми були біль-
ше відкриті. Хоча тоді було більше 
біди. Зарплату платили каструлями, 
велосипедами, холодильниками, 
гречкою, прасками. Це був важкий 
час для України. Як ми його прожи-
ли, як ми його витримали, не знаю. 
Але я йшов до вчителів, до ветеранів 
і казав: «Дякую, що ви терпите. Я ра-
зом із вами». Ми терпіли і будували 
державу Україна. І таки збудували. 
Ефективну державу. 

Ідея виборності губернаторів 
сьогодні не на часі. Якщо ми хочемо 
мати потужну Українську соборну 
державу, ми будемо мати сильного 
Президента, вольову центральну ви-
конавчу владу, міцну владу згори до-
низу. Ви мені скажіть, чому нас про 
це сьогодні запитують, чому підки-
дають такі рецепти? Ідею виборності 
губернаторів, ідею зміцнення місце-
вого самоврядування, ідею зміцнен-
ня парламентаризму? Пам’ятаю, 
років шість-сім тому Володимир 
Путін сказав: «Ідея парламентариз-
му хороша, ефективна, але років із 
п’ятдесят, а може, навіть і сто в Росії 
пройде, коли ми станемо говорити 
про відхід від президентської форми 
правління». Ми що, не такі, як вони? 
То нам кажуть, що в нас нібито мало 
парламентаризму, що треба перехо-
дити на парламентсько-президент-
ську модель. Це експеримент, який 
загубить державу. Я, будучи послом 
в Азербайджані, не провів жодно-
го засідання міжурядової комісії 
Україна — Азербайджан. Хоча був 
діалог президентів, Ющенко й Алієв 
зустрічалися разів п’ять. А на рівні 
урядів такого діалогу не було. Мені 
азербайджанські урядовці казали: 
«Так. Треба сісти в літак і полетіти. 
Але до кого? З ким домовлятися?». 
Отаку країну ми мали, де влада була 
так заорганізована, що не було до 
кого їхати, не було з ким домовля-
тися, підписувати угоди. І коли во-
сени 2009 року Хав’єр Солана, вже 
перебуваючи на пенсії, читав лекції 
у Гарварді, він говорив не про демо-
кратію, а про країни з поганим уря-
дуванням. Цитую: «Головна дилема 
сучасної дипломатії — це країни, що 
погано управляються. Вони, ці кра-
їни, і населення, що їх заселяє, є за-
грозою нам, цивілізованому світу». 
Він зробив аналіз по Азії, по Афри-
ці, а потім сказав, наскільки неефек-
тивно управляють Україною. Це 
було ще до президентських виборів 
2010 року. Хав’єр Солана прямо ка-
зав, наскільки неефективно управ-
ляють країною Президент Ющенко і 
прем’єр Тимошенко. Він їх посадив у 
один човен, що правильно. Бо якщо 
ви взялися за цю роботу, то треба її 
робити ефективно. Демократія, як 
кажуть сьогодні європейці, повинна 
бути ефективною і результативною. 
Влада, чого і вимагає Президент 
України Віктор Янукович, повинна 
бути ефективною, професійною 
та відповідальною. А Україна має 
бути соборною, великою, самодос-
татньою європейською державою. І 
буде такою! 


