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Нововолинську шахту введуть в 
експлуатацію вже наступного року 

Виробники й імпортери шин 
мають подбати про їх утилізацію

Забудовників за прострочення 
термінів не штрафуватимуть

Луцький аеропорт будуватиме 
київська фірма

Банки збирають досьє на клієнтів 

Нещодавно на Волині перебу-
вав перший заступник міні-

стра енергетики та вугільної про-
мисловості України Ігор Попович. 
Метою його поїздки було ознайом-
лення з діяльністю ДП «Волиньву-
гілля» і будівництвом шахти №10 
«Нововолинська». «Будівництво 
ведеться у рамках запланованих 
програм і графіків. Ми розрахо-
вуємо, що у 2012 році введемо в 
експлуатацію першу чергу шахти 
№10, — зазначив він. — Це підпри-

ємство є новою шахтою в Україні, 
і вона єдина, яка введеться в екс-
плуатацію за роки незалежності 
держави».

Крім того, зі слів першого за-
ступника чільника відомства, цей 
проект має соціальну спрямова-
ність, адже є майданчиком для 
працевлаштування людей. «Нині 
головне завдання як місцевої, так 
і центральної влади — якомога 
швидше ввести в експлуатацію цей 
об’єкт», — підкреслив він.

Набула чинності ініційована 
Мінприроди постанова Ка-

бінету Міністрів України «Деякі 
питання збирання, заготівлі та 
утилізації зношених шин». Згідно 
з нею, підприємства й організації, 
які виробляють та/або імпортують 
шини для транспортних засобів, 
зобов’язані самостійно забезпе-
чити подальше збирання й утилі-
зацію зношених шин або укласти 
договори про виконання цих робіт 
із відповідними організаціями.

«Зі всіх імпортерів чи виробни-
ків шин буде стягуватися необхід-
на плата для забезпечення утилі-
зації зношених шин. Це дозволить 
очистити величезні території на-
шої держави від старих шин і при-
пинити їх накопичення», — зазна-
чив міністр екології та природних 
ресурсів Микола Злочевський.

Згідно з постановою, Держав-
на митна служба буде подавати 

щомісяця Державній екологічній 
інспекції інформацію про митне 
оформлення шин задля здійснен-
ня контролю підприємств та орга-
нізацій, які виробляють в Україні 
шини або імпортують їх. 

«На сьогодні у Мінприроди 
вже є інформація про зацікавле-
ність п’яти потужних інвесторів, 
котрі готові побудувати на терито-
рії України заводи з утилізації ви-
користаних шин», — додав міністр 
екології.

Державний комітет із питань ре-
гуляторної політики та підпри-

ємництва відмовив у погодженні 
законопроекту, яким передбача-
лося збільшення фінансового на-
вантаження на платників податків, 

які займаються будівництвом. До-
кумент пропонує встановлювати 
розміри ставок будівельного збору 
в залежності від терміну введення 
об’єкта в експлуатацію: 1% — при 
перевищенні терміну прийняття 
об’єкта в експлуатацію від шести 
місяців до двох років, 2% — до чо-
тирьох років, 5,5% — до 10 років.

На думку комітету, нововведе-
ний збір за своєю суттю є видом 
штрафної санкції, що застосову-
ється за невиконання договірних 
зобов’язань. Тоді як у більшості 
держав-членів ЄС перевищення 
терміну введення об’єкта будівни-
цтва в експлуатацію не супрово-
джується введенням додаткових 
податків чи зборів.

Розбудовою цивільного лето-
вища на базі військового ае-

родрому на вулиці Ківерцівській 
у Луцьку займатиметься київська 
фірма «Шанті», пишуть «Волин-
ські новини».

До ЗІКу потрапив лист за під-
писом директора ТзОВ «Шанті» 
М.Березина до мера Луцька Мико-
ли Романюка. Як випливає із доку-
мента, саме це підприємство роз-
будовуватиме міський аеропорт.

Зокрема, у листі йдеться: «ТОВ 
«Шанті» на підставі договорів, 
укладених із командуванням Пові-
тряних сил Збройних сил України 
та військовою частиною А 3186, ви-
ступає експлуатантом військового 
аеродрому м. Луцьк. Ми прагнемо 
розвитку аеродрому та прилеглої 
транспортної інфраструктури, 

налагодження сприятливого ін-
вестиційного клімату регіону Во-
линської області та створення до-
даткових робочих місць».

Окрім того, як ідеться в до-
кументі, участь у будівництві ле-
товища братимуть і закордонні 
партнери фірми.

Нагадаємо, будівництвом ае-
родрому спільного використання 
у Луцьку займатиметься Анатолій 
Коротинський — колишній очіль-
ник військового летовища, на базі 
якого створять цивільне.

Коротинський 2 листопада 
звільнився з військової служби, 
ставши підполковником запасу. 
Проте столична фірма, що розбу-
довуватиме на місці військового 
аеродрому цивільне, запропонува-
ла йому керувати цим процесом.

В Україні практично неможливо 
скористатися послугами банку, 

не розповівши йому про своє майно 
та публічну діяльність. Такими є ре-
зультати дослідження, проведеного 
радіо «Свобода» після того, як Нац-
банк своєю постановою зобов’язав 
фінансові установи збирати цю ін-
формацію про клієнтів.

У жовтні та на початку листопа-
да в Києві підприємства й органі-
зації почали отримувати листи від 
банків, які обслуговують їхні зарп-
латні рахунки.

Фінансові установи у ввічливій 
формі просять усіх своїх зарплатних 
клієнтів заповнити анкети, де їм, зо-
крема, потрібно вказати своє майно 
та рахунки в інших банках, а також 
розповісти, чи займаються вони 
публічною діяльністю. Банки поси-
лаються на зміни до Закону України 
«Про запобігання легалізації зло-
чинних доходів» і відповідну поста-
нову НБУ.

У постанові Нацбанку йдеться 
про те, що банки зобов’язані вклю-
чити до своїх анкет запитання про 
те, чи належить клієнт до публічних 

осіб і чи має «контролера» (ідеть-
ся про довірених осіб і фінансових 
радників). НБУ зобов’язав банки 
зібрати дані про їхніх клієнтів до 22 
жовтня, але вони не встигли, і тер-
мін збору анкет був подовжений.

За даними «Свободи», у того, хто 
бажає відкрити депозит, вимагають 
розповісти про свій майновий стан і 
публічну діяльність дві третини опи-
таних банків. У того, хто хоче взяти 
кредит, вимагають відповісти на всі 
запитання анкети НБУ 85 відсотків 
перевірених фінансових установ.

Кожен п’ятий банк готовий при-
йняти кошти на депозит, не запитую-
чи у клієнта про публічну діяльність. 
І лише один банк із усіх перевірених 
погодився відкрити депозит лише 
за паспортом та ідентифікаційним 
кодом і надати кредит без запитань 
про громадську активність.

Журналісти з’ясували цікаву за-
кономірність: усі банки з іноземним 
капіталом вимагали заповнення ан-
кет. Їхні працівники в неофіційних 
розмовах пояснюють, що таким чи-
ном материнський банк перестрахо-
вується, щоби його філія в Україні не 

мала проблем із владою.
З іншого боку, всіма нечисленни-

ми банками, які не задають клієнтам 
особистих питань, володіють укра-
їнці, наближені до чинної влади.

Коли ж кореспондент говорив, 
що не хоче так багато розповідати 
про себе, в половині випадків пра-
цівники банків неофіційно радили 
йому просто написати, що він не є 
публічним діячем і не має ніякого 
коштовного майна.

Луцький міський голова Микола Романюк: 

Минув рік, як лучани обрали місь-
ким головою колишнього чільника 
Волинської облдержадміністрації, 
банкіра Миколу Романюка. Мер 
зібрав прес-конференцію, аби 
розповісти, що в місті зроблено за 
цей час і які плани на наступний 
рік. Микола Романюк відмітив, що 
на посаді голови ОДА доводилося 
займатися політикою, а в мерсько-
му кріслі в основному вирішує 
господарські питання, що цікавіше, 
бо швидше видно результат. Але 
робити більше в першу чергу не 
дозволяють фінанси.

— За дев’ять місяців бюджет 
Луцька перевиконаний, — нагадав 
Микола Ярославович. — Але є значні 
кредитні зобов’язання: у 2011-му по-
гашено 10 млн. гривень ПАТ «Банк 
Форум» за облігаціями 2008 року. 
«Форуму» необхідно повернути ще 
20 мільйонів протягом наступних 
двох років, а також у 2013-му збігає 
термін погашення заборгованості у 
сумі 10 млн. перед Ощадбанком за 
облігаціями 2009 року. Зате з «Захі-
дінкомбанком» вдалося домовитися 
про повернення депозиту міськради 
— з 3,5 мільйона гривень банк віддав 
1,8 мільйона.

За словами градоначальника, ба-
гато проектів здійснюється за спри-
яння обласної влади та соціально 
відповідальних бізнесменів.

— З обласного бюджету ви-
ділено майже 10 мільйонів для 
музично-драматичного театру імені 
Шевченка, відремонтовано фасад, 
встановлено нові вікна. За сприяння 
голови ОДА Бориса Клімчука розпо-
чалося будівництво школи №27 і ди-
тячого садочка в 55-му мікрорайоні 
Луцька. 38 мільйонів витрачено на 
реконструкцію шести вулиць і капі-
тальний чи поточний ремонт 64-х, у 
місті полагоджено майже всі мости. 
Почалася реконструкція залізнич-
ного вокзалу та Привокзальної пло-
щі, закінчується облагородження 
Театрального майдану.

До речі, навколо головної пло-
щі міста піднявся шумок — через 
нібито браковану бруківку, на яку з 
державного бюджету видали більше 
мільйона гривень.

— Із держбюджету майже 1,3 
млн. і мільйон із благодійного фон-
ду Ігоря Палиці «Новий Луцьк», — 
уточнив Микола Романюк. — Так, 
будівельники казали, що деяка бру-
ківка була невистояна. Але більшої 
шкоди їй завдали КАМАЗи, що во-

зили пісок, бо бруківка пішохідна, не 
розрахована витримувати таку вагу.

Серед інших вагомих досягнень 
міський голова назвав освітлення. 
За звітний період встановлено 294 
світлоточки. Додати світла місту бе-
руться спонсори: на вулиці Боженка 
встановлено 20 світлоточок за кошти 
ВАТ «СКФ Україна», за реставрацію 
35 ліхтарів на вулиці Лесі Українки 
заплатили бізнесмени Ігор Єремеєв і 
Степан Івахів, засвітилася централь-
на алея парку, а також встановлено 
45 нових лавочок для відпочинку 
городян.

Одним із пріоритетів міської 
влади є енергозбереження в бю-
джетній сфері. У Луцьку провели 
енергоаудит і для початку відібрали 
дві школи та чотири дитсадки, на 
модернізацію яких будуть залучені 
проектні кошти (близько 3 млн. грн. 
під 3-4% річних). Наступного року 
планується завершити встановлен-
ня пластикових вікон в актових і 
спортивних залах усіх шкіл. 

— Майже рік співпрацюємо з 
Європейським банком реконструк-
ції і розвитку, — додав мер. — Роз-
раховуємо отримати 10 млн. євро 
кредиту та 5 млн. гранту. Грантові 
кошти дозволено використовувати 
на підготовку проектів, аудит, на 
встановлення теплових пунктів у 
багатоповерхівках. Позику ж тре-
ба брати, щоб замінити пальники в 
котельнях, що збільшить коефіцієнт 
корисної дії котлів на 20%. Потрібно 
розібратися з підвальними та не-

ефективними котельнями, що фак-
тично опалюють кілька квартир. А 
головне завдання — замінити хоча 
б найбільші магістральні системи, 
адже через зношеність мереж втра-
чається ледь не половина тепла й 
стаються серйозні аварії. 

Ще одна інвестиція у майбутнє 
— здоров’я молоді. У гімназії №18 
нещодавно відкрили спортмай-
данчик: 12 вуличних тренажерів 
на гумовому покритті. За словами 
Миколи Романюка, аналогічна пло-
щадка ще цього року з’явиться у 
школі-інтернаті, а наступного року 
благодійний фонд «Новий Луцьк» 
пообіцяв майданчики з тренажера-
ми в усіх школах міста.

Плани на 2012-й вагомі: комп-
лексний благоустрій проспекту Волі, 
запровадження двостороннього 
руху на Парковому узвозі, віднов-
лення Привокзального майдану, 
продовження ремонтів на дорогах і 
в дворах. Сподівається Микола Ро-
манюк, що наступного року дійде до 
проектування будівництва нового 
житлового мікрорайону на терито-
рії колишнього військового містечка 
(вулиці Привокзальна та Стрілець-
ка). За словами мера, Міноборони 
доручило запросити незалежного 
аудитора для оцінки майна, щоб ви-
значитись із кількістю квартир для 
військовослужбовців. До того ж до-
ведеться робити перепланування на 
10 гектарів, бо на початках ішлося 
про значно більшу площу. 

Ольга ЮЗЕПЧУК

В Україні — найдорожчий 
вертолітний майданчик у світі
В Україні будують найдорожчий у світі вертолітний 
майданчик за 100 мільйонів гривень бюджетних 
коштів, заявив заступник голови ВР Микола Томенко. 
Він нагадав, що гелікоптерний майданчик із паса-
жирським терміналом пропускною здатністю 50 
пасажирів на годину був збудований у селі Пекарі 
Канівського району Черкаської області. До його 
складу входять посадковий майданчик, однопо-
верховий пасажирський термінал (зали очікування, 
конференц-зал і кімнати відпочинку).

Українці часто сидітимуть 
узимку без світла
Узимку буде велика кількість небезпечних явищ, 
пов’язаних із посиленням вітру, хуртовинами, сніго-
вими заметами й ожеледдю. Про це заявив директор 
Укргідрометцентру Микола Кульбіда. За його словами, 
ці погодні явища можуть призвести до порушення 
енергопостачання в населених пунктах на величезних 
територіях. «Стан енергомереж — не найкращий, тому 
посилення вітру до 15-18 м/с призведе до спрацьову-
вання систем захисту та відключення електроенергії в 
населених пунктах», — зазначив він.

335
до стількох позицій у 2012 році 
розширять споживчий набір і 
введуть його у практику роз-
рахунку індексу споживчих цін 
(інфляції). Чинний набір затвер-
джений 2007 року та містить 
296 товарів і послуг.

Зробити більше для міста не дозволяє 
обмеженість фінансів


