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Митний пост «Луцьк», який вва-
жається однією з найпотужніших 
митних структур Волині, віднині 
діє за новою адресою. З вулиці 
Ковельської він «перекочував» на 
підприємство «Модерн Експо», що 
по вулиці Рівненській, 4. 

8 квітня відбулось урочисте від-
криття цього митного поста, на яке 
з’їхалися міські й обласні чиновни-
ки. У прозорих модернових офісах з 
минулих вихідних запрацювали еко-
логи, Державна служба з карантину 
рослин, торгово-промислова палата 
та більше десятка брокерських фірм. 
Крім того, тут функціонують мит-
ний і ліцензійний склади, а водії-
далекобійники можуть скористати-
ся послугами цілодобової їдальні та 
відпочити у побутових кімнатах із 
душем.

— До зони цього митного поста 
відносяться місто Луцьк, а також 
Луцький, Ківерцівський, Горохів-
ський, Рожищенський і Локачин-
ський райони. Наразі акредитовано 
майже півтори тисячі учасників 
зовнішньоекономічної діяльності, 
кількість яких, до речі, зростає. У 
порівнянні з першим кварталом ми-
нулого року їх стало більше на тре-
тину. Для акредитації почали навіть 
звертатися суб’єкти з центральних 
областей України. Завдяки цьому 
збільшуються й об’єми митних пла-
тежів, — повідав начальник Ягодин-
ської митниці Геннадій Федик.

Лише з початку року працівники 
митного поста «Луцьк» оформили 
більше п’яти тисяч митних вантаж-
них декларацій і забезпечили мит-
них платежів на суму 110 мільйонів 
гривень.

Геннадій Федик також розповів, 
що переміщення поста було виму-
шеним кроком, зважаючи на те, які 
умови були запропоновані дирекці-
єю «Модерн Експо». 

— Коли ми зважували всі момен-
ти доцільності перенесення митного 
поста, то пріоритетом для нас стали 
належні умови та розширена інфра-
структура для забезпечення митно-
го контролю й оформлення товарів. 
Як бачите, тут є все для швидкого 
обслуговування транспорту: тери-
торія велика, більше одинадцяти ти-
сяч квадратних метрів, прокладений 
асфальт, є огорожа. Працюватимуть 
величезні склади тимчасового збе-
рігання, до всього ж забезпечується 
цілодобова охорона.

У приміщенні «єдиного офісу» 
облаштовані службові приміщен-
ня для митників і контролюючих 
служб. Оформляти документи на-
багато легше, адже принцип «єдино-
го вікна» передбачає безконтактну 
технологію. Іншими словами, від-
мітки, які ставить одна служба, ав-
томатично з’являються в локальній 
комп’ютерній мережі, і їх можуть 
бачити інші контролюючі органи.

— Усе це робиться з метою по-
силення та поглиблення державно-
приватного партнерства, — заува-
жив голова Волинської ОДА Борис 
Клімчук. — Ми тільки-но зустрі-

чалися півтора місяця тому для об-
говорення проекту митного поста 
«Луцьк», тепер уже його урочисто 
відкриваємо. Це важливий проект із 
точки зору моральності. Державно-
приватне партнерство. Митний пост 
і до цього функціонував, але що 
було, те було, я нікого не ганьблю. 
Проте відтепер починається ефек-
тивна, швидка, достойна робота но-
вого поста.

Генеральний директор заводу 
«Модерн Експо» Петро Пилипюк ви-
словив сподівання, що таке партнер-
ство відкриватиме нові можливості 
як для влади, так і для бізнесу.

— Вигідно особисто нам чи не 
вигідно — це діло останнє. Вигідно 
експортерам і в першу чергу водіям, 
які матимуть де відпочити, поїсти, 
прийняти душ. Комерційної прива-
бливості для нашого підприємства 
відкриття митного посту не має. Це, 
швидше, заохочувальний елемент, 
зручність для брокерів, які не за-
вжди мають час їхати в інший кінець 
міста для оформлення документів, 
— наголосив пан Пилипюк.

Начальник нового митного по-
ста Олена Міщук розповіла, що як 
для неї, так і для працівників митни-
ці це новий незвичний формат ро-
боти, проте це європейський підхід, 
до якого треба звикати.

Ірина КОСТЮК
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Події

Готель ВР купив люстри за 
півмільйона
ДП «Готельний комплекс «Київ» управління справами 
апарату Верховної Ради за результатами тендеру 6 
квітня уклав угоду з ТОВ «Бароко Стиль» на постачання 
люстр, бра та світильників на 473 тисячі гривень. Про 
це повідомляється в «Віснику державних закупівель». 
ТОВ «Бароко Стиль», засноване Олегом Семеновим, 
спеціалізується на архітектурно-будівельних послугах із 
елементами розкоші. У грудні ця ж фірма виграла тендер 
на реконструкцію приміщень «Києва». У цьому готелі, як 
відомо, проживають іногородні нардепи.

129 держпідприємств не 
пустили до себе КРУ
Під час проведення національного аудиту у 2010 
році 129 державних підприємств не пустили до 
себе на перевірку працівників Державної фінан-
сової інспекції (колишнє — КРУ). Про це в інтерв’ю 
«Дзеркалу тижня» розповів керівник установи 
Петро Андреєв. Серед таких, зокрема, підпри-
ємства Держрезерву й Аграрного фонду, а також 
«Київенерго» (міноритарний власник — ДПЕК 
Рината Ахметова).

23
стільки відсотків штатних 
працівників (530 чоловік) 
скоротила компанія НАК 
«Нафтогаз України», провівши 
реформування своєї організа-
ційної структури.

ОФІЦІЙНО  

Кабмін прийняв постанову, якою 
скасував виділення коштів на 

реставрацію Андріївської церкви. 
Натомість уряд планує відрестав-
рувати Києво-Печерську лавру. 
Попереднім розпорядженням Мі-
ністерству регіонального розвитку 
планувалося виділити 57450 тис. 
грн., у тому числі 17450 тис. — для 

здійснення заходів із відзначення 
1000-річчя заснування Софійсько-
го собору та проведення протиава-
рійних і ремонтно-реставраційних 
робіт в Андріївській церкві. Тепер 
ця постанова втратила чинність. 
У новій постанові Кабміну Софія 
Київська й Андріївська церква вже 
не зазначені.

ПЕРСПЕКТИВИ  

ЗАГРОЗА  

Брищенський полігон сміття переповниться 
за два роки

Обласному центру Волині та 
прилеглим до нього населеним 

пунктам загрожує екологічна ката-
строфа. Полігон твердих побутових 
відходів, що у селі Брище Луцького 
району, переповнений, захоронення 
сміття проводиться неналежним чи-
ном, від чого потерпають мешканці 
сусідніх сіл — Маяків та Рокинь.

Обласні чиновники, які днями 
зібралися для обговорення цієї про-
блеми, не розуміють, куди діваються 
державні кошти, що постійно виді-
ляються на потреби полігона. Адже 
в минулому році уряд виділив для 
брищенського сміттєзвалища пів-
тора мільйона гривень, а цьогоріч є 
заявка ще на 2,8 мільйона. 

— Видно, що там господаря не-
має: стільки державних грошей 
витратити та не навести порядку 
на полігоні... — наголосив Віталій 
Карпюк. — Дорога до сміттєзвали-
ща перетворилася на смітник, запах 
огидний, а це ж траса міжнародного 
значення. Туди не повинні звозити 
тваринні відходи з м’ясних комбі-
натів, небезпечні лампи. До терно-
пільського варіанту нам залишилося 
недовго.

Віталій Карпюк мав на увазі ви-
падки, коли мешканці Тернополя 
й Івано-Франківська, не бажаючи 

більше дихати забрудненим пові-
трям із полігона, блокували в’їзд до 
нього. Щось подібне минулого року 
вже робили й мешканці Брища, коли 
протягом трьох діб не пропускали 
сміттєвози на полігон.

Як розповів начальник обласної 
екоінспекції Анатолій Гетьманчук, 
наразі на сміттєзвалищі експлуа-
тують уже третю чергу полігона. 
Перша площею дев’ять гектарів по-
вністю себе вичерпала, другу (4,6 га) 
почали використовувати у 2002-му 
році, проте в 2010-му вона вже була 
заповнена. Та навіть із ними є про-
блеми, оскільки засипати ґрунтом, 
як того вимагають екологи, немож-
ливо через брак землі. Третю чергу 
вже почали експлуатувати, вона за-
ймає 2,6 га. Передбачається, що цієї 
площі має вистачити на п’ять років. 
Проте в такі прогнози не вірять ні 
екологи, ні представники влади.

— Об’єми сміття щороку зрос-
тають, — каже Анатолій Гетьманчук. 
— На брищенське звалище вивозять 
сміття з Луцька, Рожищ і прилеглих 
сіл. Лише один лучанин створює 2,5 
кубічних метра відходів щороку. До-
дайте до цього будівельне сміття та 
зрізані дерева, і виходить, що п’яти 
років для третьої черги забагато. Її 
заповнять за років два. 

Анатолій Гетьманчук також роз-
повів, що на сміттєзвалищі відсут-
ній навіть елементарний паркан, а 
транспорт при виїзді з полігона не 
дезінфікується.

Природоохоронне управління, 
екологи, міська влада Луцька нео-
дноразово під час наради наголо-
шували, що вирішити проблему пе-
ревантаження відходами допоможе 
будівництво переробного заводу. 
Одначе Віталій Карпюк заявив, що 
не варто сподіватися на його появу 
найближчим часом, а проблема дов-
го не чекатиме. Як відомо, майже 
п’ять років тому ТзОВ «НЕП», яке 
очолює Віктор Кобринчук, заявило 
про наміри побудувати сміттєпере-
робний завод у Брищі, проте за цей 
час нічого зроблено не було через 
відсутність інвесторів.

Крім того, відкритим залишаєть-
ся питання лімітів на вивіз сміття у 
«Луцькспецкомунтрансу». За слова-
ми заступника міського голови Ла-
риси Соколовської, ліміти підприєм-
ство має до серпня цього року. Тоді 
як в обласному природоохоронному 
управлінні кажуть, що вони відсут-
ні, а це дає зелене світло для контро-
люючих органів, які сміливо можуть 
застосовувати штрафні санкції.

Ірина КОСТЮК

НОВЕ У ЗАКОНОДАВСТВІ 

Мешканцям багатоквартирних 
будинків потрібно буде 
встановити газові лічильники

Верховна Рада з 2018 року вво-
дить обов’язковий комерцій-

ний облік природного газу для всіх 
категорій споживачів. Газ буде по-
стачатися тільки в разі наявності 
приладів обліку.

Зокрема, для населення, що 
проживає у квартирах і приватних 
будинках, у яких газ використову-
ється комплексно і для опалення, 
обов’язковий комерційний облік 
вводиться з 1 січня 2012 року; для 
підігріву води та готування їжі — з 
1 січня 2016 року; тільки для готу-
вання їжі — з 1 січня 2018 року. Для 
інших споживачів облік вводиться 
з 1 квітня 2011 року. У разі відмо-
ви споживачів, зокрема населення, 
від встановлення лічильників, по-
ставки газу будуть припинятися з 
дат, зазначених вище.

Як повідомили «Відомостям» у 
прес-службі ПАТ «Волиньгаз», на-
разі газовики нікого не змушують 
встановлювати газові лічильники. 
Це справа добровільна. Сам газо-
вий лічильник коштує 350 гри-

вень. Якщо до цієї суми додати 
плату за встановлення, то кварти-
ронаймачу доведеться «викласти» 
до тисячі гривень. До 2008 року 
лічильники населенню встановлю-
вали безплатно — гроші виділя-
лися за умовами відповідної дер-
жавної програми. Як наголосили 
у «Волиньгазі», всім, хто написав 
заяву до 2008 року, лічильник таки 
встановлять безплатно. Решті ж 
доведеться платити.

Наталка СЛЮСАР

Митний пост «Луцьк» відтепер на 
вулиці Рівненській 

До Євро-2012 з Києва до Львова 
можна буде дістатися за 4,5 години

Після запровадження швид-
кісного залізничного руху 

до Євро-2012 з Києва до Львова 
можна буде дістатися за 4 години 
30 хвилин. Про це у Львові на роз-
ширеному засіданні Регіонального 
комітету з економічних реформ 

щодо розвитку спортивної та ту-
ристичної інфраструктури в кон-
тексті реалізації національного 
проекту «Олімпійська надія-2022» 
повідомив віце-прем’єр-міністр — 
міністр інфраструктури Борис Ко-
лесніков, повідомляє ЗІК.

Він зазначив, що в 2011 році 
буде зданий в експлуатацію аеро-
порт, який на час Євро-2012 зможе 
приймати 2100 пасажирів за годи-
ну. А за рахунок нового термінала 
потік людей можна буде збільшити 
до п’яти тисяч, що задовольнить 
потреби олімпіади. Крім того, є 
п’ять допоміжних аеропортів у су-
сідніх областях.

Віце-прем’єр також зазначив, 
що Львів треба буде приєднати до 
розгалуженої сітки європейських 
автошляхів.

Територія для митних вантажів

Геннадій Федик, Борис Клімчук та Петро Пилипюк відкривають новий офіс митниці

ПОГОДА 

У західних областях 14 квіт-
ня хмарно, можливий дощ. Тем-
пература повітря вночі -1...+1°C, 
вдень +6...+9°C. 15 квітня очіку-
ється хмарність, опадів не перед-
бачається. Вночі +1...+3°C, денна 
температура +7...+10°C. 16 квіт-
ня буде хмарно, дощитиме. Тем-
пература вночі +1...+3°C, вдень 
+7...+9°C. 

У північних регіонах 14 квіт-
ня очікується хмарність, йтиме 
дощ. Нічна температура +4...+6°C, 
денна +6...+7°C. 15 квітня змін-
на хмарність, без опадів. Уночі 
-2...+1°C, вдень +9...+10°C. 16 
квітня перемінна хмарність, пе-
редбачається дощ. Температура 
вночі +1...+4°C, удень +7...+10°C. 

У Києві 14 квітня хмарно, вно-
чі дощитиме. Температура вночі 
+4...+6°C, вдень +8...+9°C. 15 квіт-
ня хмарно, сухо. Вночі +3…+7°C, 

вдень +8...+10°C. 16 квітня хмар-
но, вдень очікується дощ. Нічна 
температура +4…+7°C, денна ста-
новитиме +7...+9°C.

У східних регіонах 14 квіт-
ня хмарність, очікується дощ. 
Вночі +2...+5°C, вдень +2…+6°C. 
15 квітня хмарість, дощитиме. 
Нічна температура становити-
ме +3...+5°C, денна +5...+10°C. 
16 квітня хмарність, можливий 
дощ. Температура вночі +2...+6°C, 
вдень +9...+10°C.

У південних областях 14 
квітня змінна хмарність, дощи-
тиме. Температура повітря вно-
чі становитиме +4...+7°C, вдень 
+8...+10°C. 15 квітня буде хмарно, 
очікується дощ. Вночі +5...+7°C, 
вдень +6...+8°C. 16 квітня пере-
мінна хмарність, очікуються опа-
ди. Нічна температура +4...+6°C, 
денна +9...+10°C. 

Кабмін передумав фінансувати 
реставрацію Андріївської церкви 


