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ДОСЯГНЕННЯ  

Більшість українців хоче 
переїхати до США і Німеччини 
Згідно з результатами дослідження, проведеного 
компанією «Research & Branding Group», найбільш 
привабливою країною для еміграції українці вва-
жають США (22%). На другому місці — Німеччина 
(18%). Також популярні Канада (15%) й Італія (12%). 
У 10% випадків жителі Україні хотіли б переїхати 
до Росії. Працевлаштуватися більшість опитаних 
хочуть в Італії (25%), тоді як Німеччина і США менш 
привабливі (19 і 16% відповідно). При цьому 11% 
опитаних хотіли б виїхати на роботу в Росію.

40,3
таким є середній вік населення України 
на початок 2011 року. Для чоловіків 
він складав 37,5 року, для жінок — 42,7 
року. Про це повідомила заступник 
голови Державної служби статистики 
України Наталія Власенко.

Продажі автомобілів 
скорочуються
Об’єми українського автомобільного ринку про-
довжують скорочуватися. Відновлення ринку, 
що тривало з початку року, в останні два місяці 
змінилося падінням. У червні автодилерам 
вдалося продати 16,7 тисячі нових автомобілів (- 
0,05% до травня), а за підсумками шести місяців 
продажі виросли на 18%, до 93,81 тисячі, йдеть-
ся в опублікованому звіті. Найбільше зниження 
продажів показують японські марки.

БЮДЖЕТНИМ КОШТОМ 

Волиняни отримали 177,6 млн. 
гривень прибутку

Про це свідчать основні показ-
ники економічного і соціаль-

ного розвитку області у першому 
півріччі 2011 року. «Ці кошти вда-
лось отримати завдяки системній 
роботі обласної влади та її співп-
раці з бізнесовими структурами», 
— підкреслив голова облдержад-
міністрації, коментуючи показни-
ки піврічної діяльності волинської 
влади. «Це — пристойний резуль-
тат. Зберігаємо темпи, що наміти-
ли на початку року, і в добувній, і 
в переробній промисловості», — 
підкреслив Борис Клімчук.

Уже другий рік поспіль у нас 
забезпечується приріст промисло-
вого виробництва в сільськогос-
подарській галузі, нарощуються 
обсяги підрядних робіт у будівни-
цтві. Темпи розвитку складають 
102,3%. 

На загальнодержавному рів-
ні Волинь зберегла свою частку в 
с/г виробництві, і вона становить 
3,8%. Щодо регіонів, із якими зрів-
нялася Волинська область, то, за 
словами голови облдержадміні-
страції, це Львівська, Тернопіль-
ська, Рівненська, Хмельницька та 
Житомирська області. Частку 3,9% 
має лише Львівщина. 

Обсяги виконаних будівель-
них робіт за півроку становлять 
178,5%, що в абсолютних показни-
ках дають приріст більше ніж 100 
млн. грн. 

Позитив спостерігається як в 
оптовій, так і роздрібній сферах 
торгівлі. «Загалом Волинь зберігає 
позитивну тенденцію у сфері еко-
номіки. Індекс інфляції на Волині 
становить 105,1%, у той час як у ці-
лому по Україні — 105,9%. Область 
за цим показником займає дев’яту 
позицію в державі «знизу», — під-
креслив голова обласної державної 
адміністрації.

РЕФОРМИ 

Новопризначений міністр ЖКГ 
відмовляється від ЖЕКів

Новопризначений глава 
Міністерства житлово-

комунального господарства Ана-

толій Близнюк заявив, що ЖЕКи 
мають бути замінені об’єднаннями 
співвласників багатоквартирних 
будинків (ОСББ).

«У цій сфері (комунального 
господарства) необхідно побачити 
бізнесову частину. Якщо це буде 
так, то масово з’являться ОСББ, 
проводитимуться тендери, кон-
курси. Не треба буде тикати паль-
цем на ЖЕКи. Не потрібен ЖЕК 
— то ліквідуйте його. Наймайте 
того, хто вам найефективніше 
надасть усі послуги: відремонтує 
дах, прибере під’їзди, винесе сміт-
тя», — розповів Близнюк виданню 
«Коментарі».

У «Згоранах» дітей не лікують, а 
зарплату отримують з надбавками

Діяльністю протитуберкульоз-
ного дитячого табору «Згора-

ни», що у Любомльському районі, 
зацікавився чільник області Борис 
Клімчук. Він дивується, як за від-
сутності хворих діток заклад утри-
мує штат у майже триста праців-
ників, ще й виплачує їм надбавки. 
Про це губернатор розповів під 
час оперативної наради. 

— Я досі не можу зрозуміти, 
яке відношення до медицини має 
протитуберкульозний оздоровчий 
дитячий табір «Згорани». Ну хоч 
убий мене, не можу! — зауважив 
Борис Петрович. — Надбавки пер-
сонал отримує величезні, жодної, 
слава Богу, інфікованої дитини за 
всі роки існування табору там не 
було. Набрати туди дітей, тобто 
заповнити 300 місць, не вдається. 
А затверджена штатна чисельність 
працівників закладу — 244 оди-
ниці. Це не вина того персоналу, 
а біда. Там розумні, мудрі люди, 
може, вони і хотіли б діток при-
ймати, але їх немає, бо немає такої 
потреби, це надумана проблема. 

Так іде рік за роком, усе нормаль-
но, всі Згорани там працюють. Ви-
ходить, що виловлюємо по області 
дітей, мало не «по етапу» їх туди 
відправляємо.

Незрозумілим для посадовця 
залишається й поняття «ліжко-
день», мовляв, його за нинішніх 
умов розвитку медицини взагалі 
не повинно бути. 

— План ліжко-днів у нас є. 
Чесно, я думав, що приїду й уже 
не буде ліжко-днів. Усе міняється, 
тільки радянська система організа-
ції і планування не міняється. Не-
має ніде в світі цих ліжко-днів. Ві-
римо, що депутати Верховної Ради 
проголосують за зміни до Бюджет-
ного кодексу, за якими плануван-
ня й організація медицини йтиме в 
першу чергу до хворого. Від Мініс-
терства фінансів до хворого, а не 
до ліжко-дня, — резюмував Борис 
Клімчук.

Отже, найближчим часом про-
титуберкульозний табір «Згорани» 
перепрофілюють.

Ірина КОСТЮК

компромісу

вашою інформацією, зловживань 
багато з землею?

— Не думаю, що є особливі зло-
вживання. У нас проблема в іншому 
— нікому віддати в оренду землі за-
пасу і навіть паї, які люди отримали. 
Та й якщо постійно віддавати землю 
в оренду, то що буде: бізнесмен ви-
тягне з неї все, що можна, і врешті 
позбудеться. Тому я — за ринок зем-
лі. Лише власник дбатиме про агро-
техніку, захист, вапнування ґрунтів, 
підвищення їх родючості і т.п. Якщо 
він виявиться ефективним, то на 
цій землі працюватимуть люди, ма-
тимуть робочі місця, добру оплату 
праці. Не захоче хтось продавати — 
буде сам господарювати. Але ринок 
землі має працювати. Що довше ді-
ятиме мораторій, то більше втрати-
мо у наших чорноземах. 

— Володимире Івановичу, ви за 
фахом освітянин, багато років від-
дали цій галузі. Ніколи не спадало 
на думку, що всі ці відділи освіти, 
районні, обласні, давно себе від-
жили? Ніхто краще не організує 
діяльність шкіл, як самі директо-
ри. А управління звести до трьох-
чотирьох чоловік, районні взагалі 
ліквідувати, щоб не заважали шко-
лам і не «з’їдали» бюджетні кошти.

— Якщо говорити конкретно, на 
районному рівні працює від трьох до 
п’яти чоловік — це відділ освіти рай-
держадміністрації. Але там є ще інші 
структури: методична служба, пред-
ставлена в кількості восьми-дев’яти 
чоловік, централізована бухгалте-
рія. Загалом, складається враження 
великої кількості штату. Погоджу-
юся, треба забрати низку функцій 
з відділу освіти, з якими успішно 
справляються директори шкіл. Від-
діли освіти повинні забезпечувати 
навчання кадрів, підвищувати їхню 
кваліфікацію. От і все. Можливо, ще 
якісь програми здійснювати, зокре-
ма, пов’язані з проведенням олімпі-
ад, роботою з обдарованими дітьми.  
Це стосується й охорони здоров’я, 
культури. Хоча культура не може 
похвалитися чисельністю працюю-
чих. Є райони, де в штаті лише двоє 
осіб. 

— Після прийняття обласною 
радою програми з розвитку водних 
ресурсів, орендарів зобов’язано 
видавати з гектара водного плеса 
200 кілограмів риби. Думаєте, на 
ринках з’явиться волинська риба? 

— Орендарів не зобов’язано. Це 
просто розрахунки, які свідчать про 
те, що можна досягти такого резуль-
тату. В області є більше 50-и водних 
об’єктів, до яких ми маємо претензії 
чи то по сплаті орендної плати, чи 

через те, що взагалі ніяка господар-
ська діяльність не ведеться. Догово-
ри уклали, а де й не уклали, риба ло-
виться, мальком не поповнюється, 
взяли з водойм усе, що можна було 
взяти, ще й людям не дозволяють 
купатися, відпочивати, з вудочкою 
посидіти, нічого не зроблено з бла-
гоустрою. В розрізі кожного об’єкта 
вивчили ситуацію і вже на сесії, яка 
відбулася восьмого липня, скасува-
ли 18 рішень про передачу в орен-
ду водойм певним користувачам. 
Висунули також вимогу: віднині не 
одна, а дві депутатські комісії будуть 
розглядати питання про надання 
в оренду того чи іншого об’єкта. 
Понад те, крім екологів, санітарно-
епідеміологічної служби, підключа-
ємо до цього процесу Волиньдерж-
рибохорону. Не знаю, чому їх раніше 
не задіювали. Аби вони візували 
рішення і контролювали його ви-
конання. Головне завдання — заго-
стрити увагу орендарів, щоб вони 
знали: коли береш об’єкт в оренду, 
маєш на ньому працювати і викону-
вати всі передбачені в угоді умови. 
Не в плані критики, деякі райдер-
жадміністрації це питання пустили 
на самоплив. 

— До мисливських угідь коли 
дійдете? Не може гектар оренди 
угіддя коштувати 4 гривні 50 копі-
йок. Як при таких цінах можна на-
повнити сільський бюджет?

— Мисливські угіддя, які орен-
дуються державними, комунальни-
ми підприємствами, — там питань 
немає. Де оренда в приватних руках, 
потрібно серйозно займатися. Може, 
навіть настане такий час, коли треба 
буде підключати правоохоронні ор-
гани. 

— Для сільських жителів за-
вжди було і є проблемою добратись 
до райцентру, в інше місто, навіть 
до траси. Якщо по одних населених 
пунктах ситуація втрясається, ав-
томатично виникає в інших. 

— Це питання дуже болюче, 
перебуває на постійному контр-
олі в управлінні промисловості та 
транспорту облдержадміністрації. 
Перевізники здебільшого приватні. 
І на кожен рейс за кожним водієм 
контролера не поставиш. Треба від-
працювати таку систему, яка б не да-
вала можливості для зловживань. З 
іншого боку, водії не хочуть їхати в 
те чи інше село через якість доріг. На 
жаль, на сьогодні фінансових ресур-
сів не вистачає, щоб відремонтувати 
всі комунальні дороги. 

— Минулої сесії депутати про-
голосували за ліквідацію «Воли-
ньагролісу». Це п’ять підприємств, 

на яких були задіяні люди. За ва-
шими підрахунками, наскільки 
рішення є економічно обґрунтова-
ним? Як збираєтеся працевлашто-
вувати звільнених? 

— Із працевлаштуванням про-
блем немає. Колісник Богдан Івано-
вич не втомлюється повторювати, 
що готовий усіх охочих прийняти 
на роботу в державні лісогосподар-
ські підприємства. Не всі бажають: 
когось використовували певні по-
літичні сили, хтось, можливо, сам 
не хоче. Проте немає жодного нарі-
кання від людей, що їх не працевла-
штовують. Та, зрештою, напевно, це 
питання вже відходить, тим більше, 
коли прозвучала заява одного з уря-
довців про те, що всі ліси в Украї-
ні будуть підпорядковані державі. 
Зверніть увагу, в області лише 32 лі-
сових господарства, а 400 комерцій-
них структур продавали круглий ліс 
за кордон. Не все так просто, але по-
ступово ця цифра зменшиться. Була 
проведена контрольно-ревізійна пе-
ревірка, виявлені порушення. 

— Три мільйони обласна рада 
готова виділити з бюджету проф-
спілкам, аби ті відмовилися від 
своїх претензій на санаторій «Про-
лісок». Володимире Івановичу, чим 
викликане таке рішення? Адже 
юридично профспілки ніколи не 
мали своєї частки в цьому санато-
рії. Наше видання досліджувало 
цю тему, дали кілька публікацій. 
До речі, сьогодні профспілками в 
Україні тісно займається Генпроку-
ратура. Порушено 10 кримінальних 
справ за фактами незаконного від-
чуження майна, яке знаходиться в 
користуванні Федерації профспі-
лок. Можливо, не варто було поспі-
шати? Три мільйони — для області 
сума солідна.

— За попередньої каденції не 
зовсім правильно були підписані 
мирові угоди між обласною владою 
та Федерацією профспілок. Я аб-
солютно з вами згідний: не можна 
профспілкам давати грошей. Але, 
щоб вийти з глухого кута, домови-
лися, що кошти будуть виділені на 
програму з оздоровлення дітей сана-
торію «Супутник». Головним розпо-
рядником ремонтних робіт у таборі, 
який належить обкому профспілки 
працівників освіти та науки, висту-
пає управління капітального будів-
ництва облдержадміністрації, яке й 
буде безпосередньо, відповідно до 
виконаних робіт, перераховувати 
кошти підряднику. Так що усе га-
разд. Гордіїв вузол розрубали з ко-
ристю для дітей.

Розмовляла Галина ФЕДОРЕНКО

ОГОЛОШЕННЯ 

Продається квартира (півбудинку) в центрі Локач. 
Три кімнати, велика кухня. Жила площа 60 кв.м. Подвір’я, прибудинкові 
будівлі. Газ підведений до будинку. Вода в будинку. Може бути під мага-
зин. Розглянеться варіант обміну на однокімнатну в Луцьку. 
Телефон: (050) 378-04-03, (050) 378-04-33.


