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На волинських митників чекають 
зміни — до початку Євро-2012 між-
народний пункт пропуску «Устилуг» 
реконструюють за гроші європей-
ського гранту, а новий митний пост 
«Луцьк» уже найближчим часом 
збудують луцькі бізнесмени.

Презентація проектів цих 
об’єктів відбулася днями за участі 
начальника Ягодинської митниці 
Геннадія Федика та голови облдер-
жадміністрації Бориса Клімчука. 
Посадовці розповідали про особли-
вості модернізації «Устилугу» під час 
прес-конференції з місцевими ЗМІ, 
а також побували на території май-
бутнього митного поста «Луцьк», що 
базуватиметься на території заводу 
«Модерн-Експо».

Як відомо, в рамках Програми 
прикордонного співробітництва 
«Польща — Білорусь — Україна» 
Держмитслужба України отримала 
кошти на реконструкцію міжнарод-
ного автомобільного пункту про-
пуску «Устилуг» у сумі 5,9 мільйона 
євро. Грант виділений на умовах 
співфінансування, тож українські 
митники зобов’язані додатково ви-
кроїти на цей проект іще 658 тисяч 
євро. 

Чільник Ягодинської митниці 
Геннадій Федик розповів, що рекон-
струкція митного пункту невдовзі 
розпочнеться, оскільки його роз-
будову планується завершити до 
Євро-2012. Зосередити увагу саме на 
«Устилузі» чиновників змусив той 
факт, що відстань від Києва до Усти-
луга становить 470 кілометрів, а це, 
за словами Федика, найкоротший 
шлях від столиці до західного кор-
дону. Крім того, зручне географічне 
розташування автопереходу спри-
яє інтенсивному руху через перехід 

«Устилуг-Зосін» — у середньому за 
добу ним користується більше пів-
тори тисячі легкових автомобілів 
і понад чотири тисячі громадян. 
Геннадій Федик каже, що за умови 
розбудови Устилузької митниці ці 
показники значно зростуть. Після 
реконструкції можна буде обслу-
говувати до трьох тисяч автівок, 
приблизно сім тисяч громадян і 
22 рейсових автобуси, тоді як за-
раз протягом доби через «Устилуг» 
можуть пропустити лише три паса-
жирських автобуси.

Борис Клімчук також зауважив, 
що нова митниця працюватиме за 
принципом «єдиного вікна», тобто 
водій сидітиме в автомобілі, тоді як 
документи перевірятимуть відповід-
ні служби без його участі.

Заплановано, що на «Устилузі» 
побудують адміністративну будів-
лю, пост поглибленого огляду, бу-
динок кінологічної служби й окреме 
холодильне приміщення. Геннадій 
Федик наголосив, що наразі нічого 
з переліченого митниця немає, тож 
часто виникають непорозуміння зі 
зберіганням вилученого майна. На 
запитання журналістів, коли ж роз-
почнеться будівництво, посадовці 
відповіли стисло: «Щойно Держмит-
служба оформить усі документи».

Того ж дня чиновники відвідали 
один із найпотужніших заводів не 
лише в Україні, а й у східній Європі 
— «Модерн-Експо». Він розташова-
ний на околиці Луцька. Підприєм-
ство спеціалізується на виробництві 
та збуті торговельного обладнання 
— стелажів, касових боксів тощо. 
Налагодивши контакти з країнами 

Європи, СНД і Близького Сходу, ге-
неральний директор заводу Петро 
Пилипюк каже, що добре розуміє, 
наскільки складно перетнути кор-
дон із вантажем. У водіїв «фур» ба-
гато часу займає збирання довідок, 
тому виникла ідея зосередити всі 
служби, які займаються замитнен-
ням і розмитненням товару, в одно-
му приміщенні. 

Петро Пилипюк презентував 
проект майбутнього посту «Луцьк», 
який отримав схвальні відгуки як 
від начальника Ягодинської митниці 
Геннадія Федика, так і від обласного 
керівництва. Таким чином, незаба-
ром митний пост «Луцьк» змінить 
свою адресу: з вулиці Ковельської 
«перекочує» на Рівненську. У прозо-
рих модернових офісах запрацюють 
екологи, державна служба з каран-
тину рослин, торгово-промислова 
палата та брокери. Крім того, діяти-
муть митний і ліцензійний склади, 
а водії-далекобійники зможуть ско-
ристатися послугами цілодобової 
їдальні та відпочити у побутових 
кімнатах із душем.

«Особливої комерційної прива-
бливості для нашого підприємства 
відкриття митного посту немає. Це, 
швидше, як заохочувальний елемент, 
зручність для брокерів, які не завжди 
мають час їхати в інший кінець міста 
для оформлення документів. Техніч-
не забезпечення ми беремо на себе, 
орендна плата буде умовною. Крім 
того, вважаю, що достойний митний 
пост сприятиме формуванню пози-
тивного іміджу області», — наголо-
сив пан Пилипюк.

Ірина КОСТЮК
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Держмитслужба звільнила 
дев’ять працівників із 
«липовими» дипломами
Державна митна служба України здійснила перевірку 
поданих митниками дипломів. Про це повідомляє 
прес-служба відомства. Для перевірки справжності 
документів Держмитслужба направила відповідні 
запити до вищих навчальних закладів. У результаті 
з’ясувалося, що дипломи дев’ятьох митників із різних 
регіонів України — несправжні. В зв’язку з цим «липо-
ві дипломники» були звільнені з митних органів.

Швейцарські банки розкриють 
відомості про своїх клієнтів 
Швейцарія має намір полегшити урядам іноземних 
держав одержання інформації про тих, хто використо-
вує рахунки у банках країни для приховування податків, 
пише «Компаньон». У Мінфіні Швейцарії заявили, що 
готові надати інформацію про власників рахунків, якщо 
іноземні держави нададуть хоча б номер рахунку, який 
необхідно перевірити, або іншу інформацію, наприклад, 
номер соціального страхування. Досі для одержання 
детальної інформації про рахунок банки вимагали повні 
дані про номер рахунку, а також ім’я й адресу власника.

51%
стільки жителів України бояться 
настання світової продовольчої 
кризи. 50% опитаних вважають, 
що вона загрожує Україні. Про це 
свідчать дані опитування, опри-
людненого компанією «Research & 
Branding Group». 

У міліції — 30% скорочення

Протягом січня-лютого міністр 
внутрішніх справ Анатолій 

Могильов скоротив штат централь-
ного апарату на 30% з метою опти-
мізації роботи відомства. Про це 
повідомив начальник департаменту 
кадрового забезпечення МВС Юрій 
Казанський, інформує ТСН. 

Казанський зауважив, що з 
3900 співробітників центрального 
апарату в результаті скорочення 
залишається дві тисячі 678. Також 
Казанський зазначив, що протя-
гом першого кварталу цього року 
на 30% будуть скорочені штати 
регіональних апаратів органів 
внутрішніх справ. Скорочення не 

стосуватиметься співробітників 
ППС, дільничних інспекторів і 
працівників карного розшуку.

Зі слів Казанського, скорочен-
ня чисельності особового скла-
ду міліції дозволить підвищити 
зарплатню тим співробітникам, 
які залишаться працювати, а опти-
мізація роботи дозволить скоро-
тити на 40% генеральські посади, 
тобто зі ста генеральських посад 
залишиться 60. Також чільник де-
партаменту зауважив, що цьогоріч 
у зв’язку з проведенням пенсійної 
реформи призупинився масовий 
відтік кадрів із міліції, що спосте-
рігався наприкінці минулого року.

ХОЧ БИ ПОСОРОМИЛИСЬ!  

У Львові затримали медиків, які 
брали хабарі з інвалідів

Медиків-хабарників затримали 
у Львові. Вони вимагали гро-

ші за встановлення інвалідності. 
Про це інформує «5 канал».

Це п’ятеро осіб — голова ко-
місії, два лікарі та дві медсестри. 
Платити змушували всіх хворих. 
За один день заробляли від 15 до 
30 тисяч гривень.

До міліції звернулися самі па-
цієнти. Медиків упіймали на га-
рячому, коли вони ділили денну 
виручку. У них вилучили 20 тисяч 
гривень. Затриманим загрожує до 
десяти років позбавлення волі.

«Сказали, що якщо не дам 1500 

гривень, то не отримаю належну 
мені третю групу інвалідності», — 
розповів журналістам потерпілий.

«Система полягала в наступ-
ному: кожен, хто заходив, за рік 
продовження терміну інвалідності 
зобов’язаний був дати 200 доларів 
— 1600-1500 гривень, — прокомен-
тував начальник УБОЗ ГУ МВСУ у 
Львівській області Василь Телиця. 
— Якщо людина хотіла продовжи-
ти інвалідність на два роки, вона, 
відповідно, повинна була дати три 
тисячі, на три роки — чотири з по-
ловиною. Пожиттєво, щоб інвалід 
уже не ходив,  — вісім тисяч».

Митний пост «Луцьк» змінить адресу, 
а «Устилуг» розбудують європейці

ДОПЛАТА  

СПІВПРАЦЯ 

ТОЧКА ЗОРУ 

Розробники змін до Консти-
туції спробують до 2015 року 

продовжити повноваження пар-
ламенту нинішнього скликання, 
пише «Правда України». Таку 
думку висловив член депутатської 
групи «Реформи заради майбут-
нього» Тарас Чорновіл на прес-
конференції в Києві.

За його словами, змінювати 
Конституцію з метою посилення 
президентської вертикалі влади 
не потрібно, оскільки, за нормами 
чинного Основного закону, до-
статньо внести потрібні зміни до 
законодавства, а у Верховній Раді є 
300 голосів для їх ухвалення. 

Водночас Чорновіл перекона-
ний, що влада хоче ухвалити новий 
Основний закон України з метою 
скасування норми про безкоштов-
ну медицину й освіту. Також мова 
йтиме про можливість скасування 
існуючих соціальних пільг. «Все це 
буде завуальовано в гарні фрази та 
винесено на всеукраїнський рефе-
рендум», — вважає він.

«Також в проекті тихенько за-
ховають пункт пролонгації дії цьо-
го парламенту до 2015 року з тим, 
щоб проводити вибори Президен-
та та парламенту одночасно», — 
переконаний Чорновіл.

За його словами, це потрібно 
для того, щоб Верховна Рада пого-
дилася затвердити нову редакцію 
Конституції. «Я майже впевнений, 
що у 2012 році у нас буде проведено 
голосування на референдумі, не за 
текст Конституції, а за п’ять ключо-
вих положень, які визначатимуть 
систему влади, а потім як хабар 
Верховній Раді в текст Конституції 
буде вписано положення про 15-й 
рік», — наголосив Чорновіл.

Нардеп вважає, що існує дуже 
висока вірогідність ухвалення но-
вої Конституції.

ОПТИМІЗАЦІЯ  

До Польщі можна буде їздити за 
менші гроші 

З 1 березня вартість польської 
візи коштуватиме 20 євро за-

мість 35. Одначе здешевлення 
стосується тільки польських наці-
ональних віз, які діють у межах од-

нієї держави. На шенгенські візи, 
які відкривають двері до Євросо-
юзу, знижка в 15 євро не поширю-
ється. Вони, як і раніше, коштують 
35 євро, повідомляє ЗІК.

Знизити візові ціни для гро-
мадян України вирішив міністр 
закордонних справ Польщі. Ця 
сума не залежить від місця прожи-
вання чи місця подачі документів 
на польську національну візу, по-
яснив деталі Генеральний консул 
Республіки Польща в Харкові Ян 
Гранат.

Нагадаємо, що з 9 лютого візи 
для українців скасував Ізраїль. 
Громадяни України можуть пере-
бувати там 90 днів протягом пів-
року та не реєструватися.

Переговори про введення без-
візового режиму для українців 
тривають також із урядами Туреч-
чини та Греції.

На дітях зекономили 1,5 млрд. 
гривень в рік 

Верховна Рада підняла виплати 
при народженні дітей. Як відо-

мо, за першу дитину тепер будуть 
платити 26 050 гривень, за другу — 
50 100 гривень, за третю — 100 200 
гривень. Ці гроші видаватимуть 
батькам частинами: при наро-
дженні дитини — десять прожит-
кових мінімумів, решту грошей за 
першу дитину видадуть упродовж 
двох років, за другу — протягом 
чотирьох років, за третю та кож-
ну наступну — впродовж шести 
років. Законопроект був внесений 
Президентом України Віктором 
Януковичем. У пояснювальній за-
писці йдеться: «Завдяки реалізації 
положень законопроекту в 2011 
році видатки на виплату допомоги 
при народженні дитини буде змен-
шено на 1,451 млрд. гривень».

«Ця економія буде досягнута 
за рахунок новонароджених дітей 

та їх мам, — зазначив під час прес-
конференції у Луцьку народний 
депутат України (фракція «БЮТ-
Батьківщина») Віктор Олійник. — 
Адже при збільшенні суми виплат 
збільшується і термін, протягом 
якого ці гроші виплачуватимуть. У 
результаті зменшиться щомісячна 
допомога від держави на дитину. 
Приміром, сьогодні сім’я, у якої є 
одна дитина, отримує від держави 
щомісяця 905 гривень. Буде — 695. 
Ті, хто мають двоє дітей, щомісяця 
отримують 1253 гривні, будуть — 
870. Сім’ї, де виховується троє та 
більше малюків, отримують 1880 
гривень, будуть — 1275. Таким 
чином, реально українським роди-
нам зменшиться сума бюджетних 
виплат на дитину. Самі розумієте, 
що таке тисяча гривень сьогод-
ні, та що вона вартуватиме через 
шість років».

Борис Клімчук з гендиректором «Модерн-Експо» Петром Пилипюком

Вхід до нового митного поста «Луцьк»

Чорновіл: Раді хочуть продовжити 
життя до 2015 року

ВВП УКРАЇНИ 

ЦІНИ НА ПАЛЬНЕ 


