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ОЛеКсАНДр БАшКАЛеНКО: 
«ЖиттЯ зМІНЮЄтЬсЯ. ЦиФри тА 
ФАКти ГОВОрЯтЬ сАМІ зА сеБе»

Тому за стіл переговорів ми за-
просили усіх керівників обласних, 
міських і районних осередків цих 
громадських об’єднань. Результа-
том такого діалогу стало громад-
ське обговорення реформування 
пільг. З’ясувалося, що люди проти 
заполітизованості цього процесу, 
підтримують ревізію пільг, виступа-
ють за їх монетаризацію  і, навіть, 
згодні оплачувати 50% вартості 
проїзду, аби мати гарантію, що 
вони цим правом скористаються, а 
не так, як зараз: водій захотів – взяв 
пільговика, не захотів – не взяв.  

Членами цих громадських орга-
нізацій, є люди з різними політич-
ними уподобаннями, але раціо-
нальність, конструктивізм – це те, 
що їх об’єднує.

Зараз триває робота над підго-
товкою меморандуму з порушених 
питань, який і буде головним до-
кументом про порозуміння влади і 
цих об’єднань.

Щодо сум на соціальний захист 
у 2012 році.

Уряд планує, і ці параметри уже 
закладені у бюджеті на наступний 
рік:

Підвищити прожитковий міні-
мум протягом 2012 року на 290 
гривень.

Вже з 1 грудня 2011 прожитко-
вий мінімум становитиме 953 грн 
(зараз 911 грн). Протягом 2012-го 
він зростає на 290 грн і складе 
1243 грн. Ну, а ви знаєте, що про-
житковий мінімум – це основа для 
багатьох нарахувань. В тому числі 
і пільг. 

Підняти мінімальну пенсію на 
116 гривень

Також з 1 грудня 2011 мінімальна 
пенсія становитиме 800 грн. (зараз 

764 грн).
А наступного року «мінімалка» 

буде 916 грн, а середня – 1 424 
(зараз 1283).

Збільшити середню зарплату 
на 18%

За даними Держкомстату, у 
травні середня зарплата в Україні 
склала 2,573 тис. грн. Тобто в се-
редньому по країні зарплата може 
піднятися більш ніж на 440 гривень 
і скласти понад 3000 гривень.

Збільшити допомоги при наро-
дженні дитини

При народженні першої дитини 
- до 26,6 тис. грн, (зараз - 24 950 
грн) – другої - до 53,2 (зараз 49 
920 грн) третьої - до 106,5 тис. грн  
(зараз 99 840 грн).

– Багато людей працюють на 
ринках... Ще більше є там по-
купцями. Нещодавно на нараді 
Ви дали зрозуміти, що законо-
давство має виконуватись у цій 
сфері, але чому контролюючі так 
вперто не бачать порушень?

– Бачать і фіксують, але усува-
ються ці порушення набагато по-
вільніше, ніж хотілося би. Причини 
різні – об’єктивні, як от: судові про-
цеси, чи суб’єктивні, як, наприклад, 
торби і торбиночки, які підприємці 
вручають інспекторам. 

В області 55 ринків і жодного, 
який би відповідав усім вимогам. 
Серед головних порушень – від-
сутність планів евакуацій з тери-
торій ринків, експлуатація торгових 
павільйонів-кіосків, встановлених 
без дозволу, перевищення кількості 
контейнерів в одному торгівельно-
му ряді, відсутність проїздів для 
пожежних машин, невідповідність 
встановлення електричних мереж, 
розташування ринків на газогонах 
високого тиску. 

На переважній більшості ринків 
немає водопроводу і каналізації, 
як тоді працюють м’ясні ряди? І 
про це говориться роками. Плату з 
працівників ринків дирекції беруть 
справно і не малу, а облаштувати 

нормальні умови не можуть. 
Маю претензії і до контролюючих 

служб. Знайшов інформацію, як за 
день продавці обважують волинян. 
Це - тонни. За день доходить до 
п’яти тонн. І це – незроблена ро-
бота контролерів. 

Я особисто об’їздив усі ринки 
у кількох районах, і відвідаю ко-
жен, можете не сумніватися. На 
усунення порушень даємо час 
до березня. Потім ще одна комп-
лексна перевірка торгових площ 
і прийматимемо рішення. Ми не 
в кам’яному віці живемо. Третє 
тисячоліття зараз і ринки повинні 
мати цивілізований вигляд. 

– Важливим критерієм для 
будь-якого регіону є притік 
інвестицій... Про що говорить 
статистика, чи бачать іноземні 
інвестори майбутнє для свого 
бізнесу на території Волині, чи 
стали більше наші внутрішні 
(власне українські) інвестори 
вкладати свої гроші?

– Без сумніву, інвесторам цікава 
Волинь і це доводять їх вкладен-
ня в економіку краю. За 9 місяців 
цього року вкладено 28 млн. дол. 
США прямих інвестицій, що на 40% 
більше відповідного періоду мину-
лого року. 96,6% загального обсягу 
іноземних інвестицій вкладено кра-
їнами Європейського Союзу.

Найбільше інвестицій надійшло 
в економіку Луцька та  Новово-
линська, а також Ковельського 
та Луцького районів. По галузях 
це - деревообробні підприємства, 
машинобудування, сільське госпо-
дарство, торгівля та інші.  

Загальний обсяг прямих іно-

земних інвестицій, внесених в об-
ласть за весь період інвестування, 
становить майже 250 млн. дол., 
або в середньому 240 дол. на 
одного жителя області. Інвестиції 
надійшли з 36 країн світу. Осно-
вними країнами-інвесторами, на 
які припадає майже 82% загаль-
ного обсягу прямих інвестицій, є: 
Австрія, Польща, Швеція, Кіпр. До 
речі, зазначу, що минулого року 
Волинь посіла третє місце в Україні 
за темпами залучення інвестицій. 
Думаю, і за підсумками цього року 
будемо не гірше виглядати.

Щодо вітчизняних інвесторів. Ін-
вестиційна діяльність безпосеред-
нім чином залежить від наявності 
власних коштів для фінансування 
інвестицій. Що більше вкладається 
в розвиток власних коштів, тим 
більше можливостей отримати іно-
земні інвестиції. Волинський бізнес 
активно реінвестує свій капітал. 
За половину цього року сума вну-
трішніх інвестицій перевищила 700 
мільйонів гривень. Є динаміка до 
збільшення вітчизняних інвестицій, 
щоправда обсяги менші, як інозем-
ні. Але тенденції – втішні. 

– Чи очікуєте Ви виходу з тіні 
малого бізнесу у зв’язку зі змі-
нами до Податкового кодексу 
щодо спрощеної системи опо-
даткування та малого підпри-
ємництва?

– Зразу скажу, що ця норма 
податкового кодексу спрямована 
не на тих, хто чесно вів свій ма-
ленький бізнес і сплачував єдиний 
податок. Зміни потребувалися, 
щоб навернути в законодавче 
поле діяльність «хитрунів», які 
організували розгалужений бізнес 
з мільйонними оборотами і, прак-
тично, нічого не сплачували до 
бюджетів, оскільки їх виконавцями 
і найманими працівниками були так 
звані «єдинщики». 

Навпаки тим, хто працює про-
зоро ми виказуємо довіру. Напри-

клад, на Волині від фактичних 
перевірок малого бізнесу відмо-
вились зовсім. Підприємці платять 
взаємністю. Рівень добровільної 
сплати податків малим і середнім 
бізнесом у нас перевищує 90%. 

В цілому ж надходження до 
Державного бюджету в області 
цьогоріч зросли на 125%, з них, 
на стільки ж, збільшилась сплата 
податків малим та середнім біз-
несом. 

– Один з індикаторів стану 
економіки - темпи будівництва. 
Як нововведення у Законі «Про 
регулювання містобудівельної 
діяльності» відображаються на 
будівничих справах?

– Спершу про темпи будівництва. 
За 9 місяців  вони у нас склали 132 
% минулорічних обсягів. За цим 
показником область перебуває на 
другому місці в Україні.

Будівельні підприємства області 
з початку року виконали робіт на 
суму більше 400 млн. гривень. Іще 
більше роботи, можу гарантувати, 
волинські будівельники матимуть і 
наступного року.  

Що ж до нового Закону про 
містобудівну діяльність, то його 
ефективність я проілюструю на 
індивідуальному будівництві, що 
значно більше цікавить наших 
громадян. 

Раніше, аби дозволити вам роз-
почати будівництво власного дому, 
щонайменше 4 рази мала зібрати-
ся і винести рішення сесія місцевої 
(міської, районної, селищної чи 
сільської) ради. 

Перше – про погодження місця 
розташування, друге – про дозвіл 
на розробку технічної документації, 
третє – про дозвіл на будівництво і 

четвертий раз – після завершення 
будівництва -  затвердити акти ви-
конаних робіт. 

А сесії скликаються в середньо-
му раз на три місяці. Тому період 
збирання папірців часто дорівню-
вав періоду будівництва. Потім вам 
треба було обов’язково виготови-
ти, і представити на погодження в 
органи місцевого самоврядування 
проект. Що теж  і дорого і довго.

Новоприйнятий Закон значно 
спростив дозвільно-погоджувальну 
систему як для будівельних ком-
паній, так і для індивідуальних 
забудовників. Окрім того, у Законі 
чітко визначений перелік необхід-
них документів.

Тому, якщо ви хочете збудувати 
дім або дачний будиночок, для 
цього вам треба в органи архі-
тектури подати заяву, документ, 
що підтверджує право на землю, 
ескіз намірів забудови, і, якщо є, то 
проект будівництва (останній – не 
обов’язковий для індивідуальних 
забудовників). Все. Через 10 днів 
ви БЕЗПЛАТНО отримуєте буді-
вельний паспорт. До речі, щодо 
термінів отримання дозволу на 
будівництво. Вони однакові для 
всіх об’єктів: чи то атомний реак-
тор, чи то садовий будиночок – 10 
робочих днів і документи мають 
бути готові.

Далі – упродовж тижня ви спо-
віщаєте, навіть електронною по-
штою,  місцеву раду про початок 
будівництва. І, упродовж 7 днів, 
про його завершення. 

– Чи йде розбудова інфра-
структури на Волині згідно з 
графіками? Капітальні видатки з 
державного і місцевих бюджетів 
дозволяють втілювати запла-
новане?  Як щодо будівництва 
об’єктів соціально-культурної 
сфери?

– Так. Без сумніву. Про розвиток 
інфраструктури області у сумах 
та об’єктах ми не раз уже з вами 
говорили. Скажу лише, що на 

соціально-економічний розвиток 
Волині з державного бюджету у 
2010 році ми отримали у 4,5 рази 
більшу фінансову підтримку, ніж у 
2009-му. І у 13 разів більшу – цього 
року. 

Хотів би зупинитися на намірах 
2012 року. Ми плануємо рекон-
струкцію, завершення і будівництво 
цілого ряду соціальних об’єктів. 

За кошти державного бюджету 
(а їх передбачено для області 105 
мільйонів гривень), це:

- 8 дитячих садків у селах Бузаки 
(Камінь-Каширський район), Силь-
не та Жидичин (Ківерцівський р-н),  
Кримне (Старовижівський р-н), За-
ставне (Іваничівський район), смт 
Турійськ, Крухиничі (Локачинський 
р-н) та Залісці (Рожищенський р-н), 
Любитів (Ковельського району);

- 3 навчально-виховних комплек-
си (школа/садок), в тому числі, і у 
55 мікрорайоні Луцька;

- 10 шкіл у селах Старовижів-
ського, Камінь-Каширського, Рат-
нівського, Ківерцівського, Ковель-
ського, Турійського районів;

- 4 медичні установи, капремонт 
пологового будинку та будівництво 
нової поліклініки у м. Ковель, будів-
ництво Іваничівської центральної 
районної лікарні, ІІ черга Шацької 
поліклініки;

– будівництво водопроводу у смт 
Ратне та нової котельні у Ковелі.  

Уже в Держбюджеті закладено 
88 мільйонів гривень на ремонт 
та реконструкцію доріг (цього року 
було 68 млн. грн). Знову ж таки, це 
– без урахування фінансування бу-
дівництва доріг у рамках підготовки 
до Єврочемпіонату. 

Наголошую, це тільки кошти 
Державного бюджету. Окрім того, 
капітальні видатки будуть, я впев-

нений, ще не менші, ніж цього року, 
і з обласного бюджету, і з міських 
та районних бюджетів. Зараз ці 
параметри на стадії узгодження. 
Так що перелік відновлених і но-
возбудованих соціальних об’єктів, 
доріг, зовнішнього освітлення буде 
значно ширшим. 

– Для багатьох волинян неви-
рішеною є житлова проблема. 
Що пропонує сьогодні Державна 
іпотечна установа, чи варто го-
ворити про відновлення доступ-
ного житлового кредитування?

– Так, згоден, це проблема.  
Як свідчить практика, найбільш 
затребуваними є довгострокові 
безвідсоткові кредити (як програ-
ма «Власний дім» цьогоріч нею 
скористалося близько 40 родин у 
сільській місцевості) та безоплатна 
передача громадянам житла, при-
дбаного за державні кошти, (так 
працює Державна іпотечна уста-
нова). Тоді як програмою здешев-
лення кредитів по лінії молодіжного 
житлового будівництва цьогоріч 
скористалися близько 10 сімей. 

Так от, Державна іпотечна уста-
нова цього року оплатила волиня-
нам 87 квартир. 16 – у Ковелі та 
71 – у місті Нововолинськ. 

Скажу, що практика придбання 
та безоплатної передачі житла із 
залученням Державної іпотечної 
установи була започаткована ще 
у 2009 році. Тоді було роздано 
людям квартир (в масштабах 
держави) вартістю на 1,5 мільяр-
да гривень. Однак, попередній 
уряд не забезпечив на це жодної 
копійки коштів. Тобто люди жили 
без жодної певності, що житло таки 
залишиться їхнім. Можу заспокоїти 
волинян: теперішній уряд віднай-
шов можливість і погасив борги 
своїх попередників. Люди можуть 
впевнено готувати документи на 
приватизацію квартир. 

Cвітлана ЗАДОРОЖНА.

ОФІЦІйНО
 зАБезпечити КВАЛІФІКОВА-

НиМи КАДрАМи БуДІВеЛЬНе 
ВирОБНиЦтВО

Днями у селі Карпилівка голови райдер-
жадміністрації Леонтій Кричкевич та район-
ної ради Михайло Марчук спільно із голова-
ми Дубищенської, Дернівської, Карпилівської, 
Сильненської, Грем‘яченської сільських та 
Цуманської селищної рад працювали над 
вирішенням проблемних питань забезпечен-
ня кваліфікованими кадрами будівельників із 
вищезазначених рад для проведення робіт 
по будівництву другої черги Карпилівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

 рОБОчА пОїзДКА ГОЛІВ 
рАйДерЖАДМІНІстрАЦІї тА 

рАйОННОї рАДи
Нещодавно голови райдержадміністрації 

Леонтій Кричкевич та районної ради Михайло 
Марчук відвідали відкрите акціонерне товари-
ство “Кульчинський силікатний завод”.

Генеральний директор Сергій Троцюк озна-
йомив із реконструкцією підприємства для орга-
нізації випуску виробництва блоків із газобетону.

  рОБОчА зустрІч ОчІЛЬНи-
КІВ рАйОНу  Із КерІВНиКОМ 
тзОВ ВВ “АГрО” у КІВерЦІВ-

сЬКОМу рАйОНІ
Керівники району - голови районної дер-

жавної адміністрації Леонтій Кричкевич та ра-
йонної ради Михайло Марчук провели робочу 
зустріч із керівником товариства з обмеженою 
відповідальністю ВВ “Агро” у Ківерцівсько-
му районі Андрієм Маньком та обговорили 
перспективи розвитку цього підприємства на 
території села Покащів.

У ході зустрічі Андрій Манько поділився з 
очільниками району досвідом вирощування, 
заготівлі та зберігання підприємством насіння 
кукурудзи. Адже вперше у нашому районі 
запроваджено один із способів реалізації 
режиму зберігання зернових мас в герме-
тичних умовах –  використання полімерних 
зернових рукавів, у яких безкисневі умови 
досягаються природним накопиченням оксиду 

карбону (вуглекислого газу) і втратою кисню 
в результаті дихання усіх живих компонентів, 
від чого і виникає самоконсервування (авто-
консервування) зерна кукурудзи. При цьому 
дуже важливо мати мінімальний запас кисню 
в мішку-рукаві, а це досягається повним його 
завантаженням без порожнин.

Зберігання сирої кукурудзи в зерні на 
кормові потреби в зернових рукавах (на фото) 
економічно вигідно, тому що вилучається про-
цес сушіння, що вимагає великих грошових 
затрат. Таке зерно вологістю до 35% добре 
автоконсервується.

Батьківщиною зберігання зерна в поліетиле-
нових зернових рукавах є Аргентина. З 2009 
року випуск поліетиленових зернових рукавів 
налагоджено в Україні. Вітчизняний виробник 
на екструзійному обладнанні випускає весь 
необхідний асортимент зернових рукавів. 

Відділ з питань внутрішньої політики, 
зв’язків із засобами масової 
інформації та громадськістю 

апарату райдержадміністрації.

зАсІДАННЯ ОБЛАсНОї КО-
МІсІї з питАНЬ техНОГеННО-

еКОЛОГІчНОї БезпеКи тА НАД-
зВичАйНих ситуАЦІй

рОБОчА зустрІч з 
ІНВестОрАМи

Голови районної державної адміністрації 
Леонтій Кричкевич та районної ради Михай-
ло Марчук зустрілися із датськими інвестора-
ми по питанню виділення земельної ділянки 
та приміщення у селі Хопнів для створення 
комбінату по вирощуванню поголів’я свиней.

Під головуванням першого заступника голо-
ви ОДА Олександра Башкаленка відбулося 
засідання обласної комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 

   За повідомленням Юрія Куца - начальника 
Головного управління містобудування, архітек-
тури та житлово-комунального господарства 
ОДА біля 50% каналізаційних очисних споруд 
потребують реконструкції та удосконалення 
технологічного процесу і обладнання. Діє 
регіональна програма “Екологія 2011 – 2015 
та прогноз до 2020 року”, якою передбачено 
будівництво каналізаційних мереж і очисних 
споруд. У 2012 році на ці потреби всі районні 
державні адміністрації повинні запланувати 
потрібні кошти у місцевих бюджетах.

Участь у засіданні комісії взяв перший за-
ступник голови РДА Микола Вашкевич.

(Закінчення. Поч. на 1 стор.).


