
10 жовтня під стінами управ-
ління Державного казначей-

ства у Волинській області луцькі 
активісти ВО «Батьківщина» про-
вели мітинг-пікет. Більше трьох 
десятків мітингувальників вима-
гали від казначеїв повернути місту 
заборговані кошти, а це майже 5 
мільйонів гривень

— Органи місцевого само-
врядування, в тому числі Луцька 
міська рада, отримують кошти 
соціального призначення, на про-
грами розвитку, дороги тощо з 
державного бюджету через казна-
чейство. Але тими коштами, які 
мають йти, наприклад, до Луцька, 
уряд затикає дірки, що утворилися 
в державному бюджеті внаслідок 
недолугої політики, — заявив під 
час пікету голова Луцької міської 
партійної організації ВО «Батьків-
щина» Сергій Григоренко.

Найбільше недофінансовани-
ми є Луцька міська рада (4 млн 
760 тис грн), Ківерцівський район 
(3 млн 079 тис грн), Ковельська 
міська рада (2 млн 267 тис грн) та 
Нововолинська міська рада (2 млн 
400 тис грн). Затримує казначей-

ство кошти і для місцевих бюдже-
тів Ковельського району — трохи 
більше мільйона гривень, анало-
гічна ситуація у Локачинському 
районі. 

«Біло-сердечні» схвильовані 
й тим, що податківці та управлін-
ня Пенсійного фонду накладають 
штрафи на комунальні підприєм-
ства за несвоєчасну сплату подат-
ків, єдиних соціальних внесків за 
роботи, які оплачені та виконані 
у повному обсязі, але не проведені 
через органи казначейства.

Натомість міський голова Ми-
кола Романюк на своїй сторінці в 
соціальній мережі Фейсбук проко-
ментував протест «Батьківщини», 
назвавши його безпідставним.  
«Казначейство повністю постійно 
проводить платежі по заробітній 
платі,енергоносіях,харчуванню 
дітей та хворих в лікарні, меди-
каментах, виплатах по допомо-
зі дітям і всі соціальні програми 
уряду. Заборгованість відсутня. 
Стосовно фінансування капіталь-
них видатків, то станом на сьогод-
ні проводяться поточні платежі», 
— написав мер.
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Сьогодення
Депутати 
відмовилися 
урізати собі пенсії

Обласна рада ймовірно залишиться 
без автогосподарства

Верховна Рада провалила за-
кон про зменшення депутат-

ських пенсій — його підтримали 
всього 198 депутатів з 327 наяв-
них в сесійні залі. 

Зокрема, з Партії регіонів за-
конопроект підтримали тільки 
три нардепа, з «Батьківщини» 
— 77, «УДАРу» — 35, «Свободи» 
— 34, КПУ — 31 та 18 позафрак-
ційних депутатів, передає ТСН.

У разі прийняття змін, за-
пропонованих в законопроек-
ті, Президент України, нардепи 
всіх скликань та колишні члени 
уряду мали б отримувати пен-
сію на загальних підставах. У 
пояснювальній записці до зако-
нопроекту зазначається, що на 
тлі «принизливо низьких пенсій 
більшості пенсіонерів» збере-
ження особливого принципу 
нарахування пенсій для Прези-
дента України, членів Кабміну 
та народних депутатів є неви-
правданим. Один з авторів за-
конопроекту, «ударівець» Павло 
Розенко зазначив, що на сьогодні 
середній розмір пенсії для про-
стих людей становить приблиз-
но від 900 до 1,2 тис. грн.

Разом з тим, у митників сьо-
годні пенсія складає 6,5 тис. грн, 
у суддів та прокурорів — 7,5 тис., 
у колишніх народних депутатів 
та чиновників вищого рівня пен-
сія сягає15 тис. грн.

На наступній сесії обласної ради 
депутати вирішуватимуть долю 
комунального підприємства «Авто-
господарство Волинської облради» 
та частини приміщень, що нале-
жать ДВТП «Волиньфармпостач». 
Ці об’єкти є важким фінансовим 
тягарем для обласної казни, відтак 
цілком ймовірно, що автогоспо-
дарство, яке вже нині має півміль-
йона боргів, ліквідують, а частину 
складів, які «Волиньфармпостач» не 
використовує, доведеться прода-
ти. Чи дійсно це єдиний вихід для 
комунальних об’єктів, депутати об-
лради мали можливість з’ясувати, 
відвідавши ці підприємства.

Голова Волиньради Володимир 
Войтович розповів, що обранців 
громади недаремно привезли саме 
на ці об’єкти — вони проблемні, 
оскільки є непосильними для облас-
ного бюджету. У відділі майна облас-
ної ради стверджують, що, зокрема 
на автогосподарстві нераціонально 
використовуються бюджетні кошти.  

— Борги по заробітній платі рос-
туть, заборгованість до пенсійного 
фонду, податкової наростають як 
снігова лавина. Без вливання бю-
джетних грошей ці борги нереально 
погасити, а ми маємо право лише 
поповнювати статутний фонд ко-
мунального підприємства, яке, на 
жаль, не має права використати ці 
кошти на ліквідацію заборгованості 
із заробітної плати, — сказав Воло-
димир Войтович.

Виконуючий обов’язки дирек-
тора КП «Автогосподарство Волин-
ської обласної ради» Юрій Моколюк 
розповів, що у 2010 році автогос-
подарство мало збитки 47%, у 2011 
році збитки  на підприємстві сяг-

нули 42%, а в 2012-му підприємство 
було збитковим на 28%. Для деяких 
підприємливих  депутатів було не 
зовсім зрозуміло, яким чином мож-
на працювати у збиток, якщо гараж-
ні бокси автогосподарства розта-
шовані у самому центрі Луцька – на 
вулиці Парковій. Так, верхні гаражі 
зараз використовуються як стоянка 
не лише для автівок обласної ради, 
яких, до слова на балансі підпри-
ємства є 11, а й для інших автомо-
білів. Щоправда місця там небагато 
– вміщується близько  20 машин. 
Приносить стоянка майже 120 тисяч 
гривень на рік, та, на думку депутата 
Олександра Прокопчука, територія 
автогосподарства – ласий шматок, 
де можна заробляти ще більші гро-
ші, як не як, а центр міста.

Юрій Моколюк погодився із тим, 
що заробітки могли б бути більши-
ми, однак пояснив: аби привернути 
увагу клієнтів до автостоянки чи 
майстерні, потрібно розвивати ма-
теріальну базу, а про який розвиток 
може йти мова, коли працівникам, 
яких у штаті нараховується 18 осіб, 

не виплачується заробітна плата. 
Шукаючи варіанти виходу із 

кризи, не так давно автогосподар-
ство віддало частину своїх гаражів в 
оренду бізнесмену. За словами пана 
Моколюка, це рішення поки себе 
виправдовує. В одному із нижніх 
гаражних боксів площею 200 ква-
дратних метрів облаштована перша 
в Україні парова мийка «Автобаня». 
Особливість її у тому, що автівки 
миються парою, без використання 
величезної кількості води. Процеду-
ра, за словами директора «Автобані» 
Івана Іщука, триває близько двох го-
дин і коштує таке задоволення неде-
шево – в межах 150 гривень.  По су-
сідству із надсучасною автомийкою 
– ще один комунальний  гараж пло-
щею трохи більше 300 квадратних 
метрів, однак це приміщення про-
стоює і потребує грошових вливань.

Побували депутати обласної 
ради і на території ДВТП «Волинь-
фармпостач», що на вулиці Львів-
ська, 89а. Директор підприємства 
Михайло Півнюк намагався пере-
конати обранців громади, що склади 

площею майже тисяча квадратних 
метрів стали тягарем.  Ці приміщен-
ня не опалюються у зимовий період, 
а відтак гостро постало питання  
щодо їх подальшого ефективного 
використання. Пан Півнюк припус-
тив, що складські приміщення мож-
на продати разом із землею загаль-
ною площею майже 2,5 тисячі метрів 
квадратних. У такому випадку для 
розмежування майна необхідно за 
рахунок покупця облаштувати за-
лізобетонну огорожу, протяжніс-
тю майже 200 м, а також перенести 
склад медичних газів із цієї терито-
рії.

Яким буде депутатське рішен-
ня стосовно автогосподарства та 
складів «Волиньфармпостачу», ді-
знаємося найближчого сесійного 
засідання, яке заплановане на вось-
ме листопада. Однак, судячи із тих 
розмов, які велися серед депутатів 
під час відвідин проблемних під-
приємств, можна спрогнозувати, що 
обласний бюджет швидше за все по-
збудеться фінансового тягаря. 

Ірина КОСТЮК

Італія продає історичні замки, 
щоб скоротити дефіцит бюджету 
Італійський уряд планує продати віллу Великого інквізито-
ра, форт Папи Римського і один з островів венеціанської 
лагуни. За даними місцевих ЗМІ, близько 50 пам’яток 
повинні принести в скарбницю € 500 млн. Продаж до 
приватних рук частини нерухомості, що належить державі, 
покликаний зберегти дефіцит бюджету в 2013 році на 
рівні не більше 3% ВВП, як цього вимагає Євросоюз. Крім 
безпосереднього отримання доходів, уряд сподівається, 
що вілли і замки будуть перетворені в ресторани, музеї та 
готелі, що дозволить створити нові робочі місця.

Міліція купила 19 автівок по 
півмільйона за штуку
МВС за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ «По-
рше Інтер Авто Україна» на придбання спецавтомобілів 
Volkswagen на суму 10,89 млн грн. Про це повідомля-
ється в «Віснику державних закупівель», пишуть «Наші 
гроші». Придбано 19 седанів Volkswagen Passat по 485 
тис. грн та три позашляховики Volkswagen Touareg по 
560 тис. грн. Всі автомобілі чорного кольору повинні 
мати додаткове обладнання, яке робить їх автомобілями 
спеціалізованого призначення.

45,4
на стільки відсотків у січні-верес-
ні впав в Україні випуск легкових 
автомобілів — до 30 тис. машин. 
Про це повідомили в асоціації 
«Укравтопром». У вересні було 
вироблено 3 794 тис. авто, що на 
34,3% менше, ніж у серпні.
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У Луцьку пікетували волинське 
казначейство


