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Інтерв’ю

ПЕРЕДУМАЛИ ЗМІНИ  НОВАЦІЯ 

Україна 
відмовилася 
транспортувати 
російський аміак 

За грошові перекази поштою ПДВ 
більше не стягуватимуть

Українцям видаватимуть 
закордонні паспорти у 16 років

Україна відмовилася тран-
спортувати аміак через свою 

територію, через що російська 
компанія «Тольяттіазот» прак-
тично повністю припинила ви-
робництво цього газу. 

За даними «Тольяттіазот», 
«Укртрансаміак» відмовився 
транспортувати аміак ще в се-
редині грудня. При цьому, як 
стверджують у російській ком-
панії, з українцями у «Тольятті-
азот» укладений довгостроковий 
договір. Основну частину аміаку 
«Тольяттіазот» продає трубопро-
водом Тольятті — Одеса.

«Тольяттіазот» є одним із 
найбільших у Росії виробників 
аміаку, пише LB.UA.

Вартість послуг із пересилання 
внутрішніх і міжнародних по-

штових переказів із 1 січня 2012 
року не обкладається податком на 
додану вартість. Про це повідомляє 
прес-служба Міністерства інфра-
структури. 

Відповідну постанову Націо-
нальний банк України прийняв 15 
листопада 2011 року. Цим докумен-
том затверджено Перелік типових 
операцій із розрахунково-касового 
обслуговування, які, відповідно до 
пп. 5 п.1 ст.196 розділу V Податко-
вого кодексу України, не є об’єктом 
оподаткування.

Видання «Дзеркало тижня» по-
відомляє, що за підсумками III квар-
талу 2011 року обсяг приватних 
грошових переказів в Україну з-за 
кордону склав $5,126 млрд., а це на 
21% більше, ніж за аналогічний пері-

од 2010 року.
За даними НБУ, $679 млн. із цієї 

суми (або 13,25%) було ввезено до 
країни нелегальними каналами; 
$2,402 млрд. (46,9%) — через кор-
рахунки банків; іще $2,045 млрд. 
(39,9%) — через міжнародні платіж-
ні системи.

Першого січня 2012 року набув 
чинності закон, згідно з яким 

зменшується з 18 до 16 років вік, із 
якого дозволяється отримати за-
кордонний паспорт громадянам, 
які постійно або тимчасово про-
живають за кордоном. Про це ін-
формує ТСН.

Окрім того, такі громадяни 
тепер можуть звернутися з клопо-

танням про отримання паспорта 
також до МЗС України. 

Спрощено й оформлення за-
кордонного паспорта особам, які 
не досягли 16 років. Для цього до-
статньо нотаріально завіреного 
клопотання батьків або законних 
представників про те, що є потреба 
в самостійному виїзді за кордон. 

Раніше отримання закордон-
ного паспорта до 18 років було 
можливим тільки у разі вимог про 
необхідність наявності закордон-
ного паспорта в зарубіжній краї-
ні та при виїзді на постійне місце 
проживання дитини, всиновленої 
іноземцем. 

Нагадаємо, у листопаді Кабінет 
Міністрів передав Державній мі-
граційній службі функції оформ-
лення та видачі закордонних пас-
портів громадянам України.

Голова Волинської облдержадміністрації Борис КЛІМЧУК:

За оцінками експертів і простих 
громадян, 2011 рік видався для 
волинян досить непоганим. Про 
великі та малі справи, про ідео-
логію реформ на Волині розмова 
журналіста з головою облдержад-
міністрації Борисом Клімчуком.

— Борисе Петровичу, якщо не 
будете заперечувати, поговоримо 
сьогодні про великі та малі справи 
без цифр і відсотків. Адже нерідко 
буває так, що статистика одна, а 
життя зовсім інше. Отже, які во-
линські реалії 2011 року?

— Можна, звичайно, без цифр, 
але без оціночних суджень не обі-
йтися. Соціально-економічна ситу-
ація в області обнадійлива. Волинь 
уже тривалий час на першому міс-
ці в Україні за рівнем економічної 
активності населення. Маємо най-
дешевший споживчий кошик. Кон-
центрація зусиль влади, бізнесу та 
контролюючих органів у сфері ле-
галізації тіньової заробітної плати 
спричинила найвищий рівень до-
бровільної сплати податків і ско-
ротила до мінімуму неформальну 
зайнятість людей. Зростають обся-
ги промислового виробництва, ак-
тивно розвивається аграрна галузь. 
Крім українського ринку, маємо 
квоти на експорт зерна, ріпаку, олії, 
м’яса курей і свинини. Це підбадьо-
рює сільського товаровиробника, 
приносить свіжу копійку в бюджет 
кожної родини. Завдяки бюджетній 
підтримці чимало господарств за-
купили обладнання для молочного й 
м’ясного скотарства, кормозбираль-
ну техніку, будують овочесховища. 
Головне — дати людині волю, свобо-
ду, право вибору та шанс усім цим 
скористатися.

— Волинь із вашої легкої руки 
першою в Україні запровадила 
грошові виплати за електроенер-
гію, тверде паливо і скраплений 
газ, чорнобильцям — за ліки. 

— Абсолютна більшість волинян 
фактично перестала бути пільгови-
ками у звичному розумінні цього 
слова. Вони отримують гроші, а не 
кіловати. Україна залишається єди-
ною у світі державою, де ще не впо-
рядковано пільги. Навантаження на 
бюджет величезне, сприятливе під-
ґрунтя для корупції. Але процес уже 
пішов. Треба поволі вибиратися з 
багна соціального популізму, брехні 
й обману. 

— Чи не кожне спілкування з 
пресою ви розпочинаєте з рефор-
мування медичної галузі.

— То найбільш чутлива до лю-
дей сфера, з якою вони стикаються 

кожен день. Створення госпіталь-
них округів, а перший із них у квітні 
цього року почав працювати на базі 
Любомльського та Шацького райо-
нів, має на меті підвищити якість 
медичних послуг і наблизити їх до 
сільського жителя. Лікарі вислов-
люються простіше: «Гроші повинні 
ходити за хворим, а не навпаки». З 
першого січня запрацював Ковель-
ський госпітальний округ, до якого 
увійшли Старовижівський і Турій-
ський райони. На черзі реорганіза-
ція Володимир-Волинського місь-
крайонного медичного об’єднання. 
Досить сказати, що тільки в Ковелі 
економічний ефект від скорочення 
ліжкового фонду перевищить п’ять 
мільйонів гривень. Створюється 
база для надання спеціалізованої 
медичної допомоги. Волиняни вже 
знають, що відкрито клініку репро-
дуктивного здоров’я «Боголюби», 
яка діє на базі обласної клінічної лі-
карні. Тут, а також у Луцькій міській 
лікарні створені та функціонують 
відділення серцево-судинних захво-
рювань за програмою «Волинькард», 
запроваджені високотехнологічні 
методи лікування, такі як кардіо-
хірургія, тромболізис. Операції на 
серці, які проводять висококвалі-
фіковані волинські кардіохірурги, 
наближаються до європейських 
стандартів. Продовжується реорга-
нізація дільничних лікарень в амбу-
латорії сімейної медицини.

— Чимало уваги, не секрет, ви 
приділяєте соціальній сфері, маю 
на увазі будівництво соцзакладів. 

— Це правда. Нещодавно від-
крито нові школи в селі Майдан-
Липненський Маневицького та 
Баєві Луцького району, дитячі 
садки у Галинівці та Красноставі 
Володимир-Волинського, Коршові 
Луцького району. Триватиме будів-
ництво поліклініки в місті залізнич-
ників, де буде центр Ковельського 
госпітального округу, спеціалізова-
ної школи №27 в обласному центрі. 
Завершимо лікарню в Іваничах, дру-
гу чергу Баївської загальноосвітньої 
школи. Виділено кошти на ремонти 
21-го дошкільного закладу. В тих се-
лах, де школи розраховані на більшу 
кількість учнів, під ці потреби буде 
переобладнано частину навчальних 
класів. 

— Волинь зі своєю багатою 
історико-архітектурною спадщи-
ною, природними заповідника-
ми має всі шанси стати одним із 
найбільших туристичних центрів 
України. 

— Найбільш привабливим у цьо-
му плані є Шацький район. І в еко-

номічному також. Лише за рахунок 
курортного збору місцевий бюджет 
у Шацьку поповнився цього року на 
320 тисяч гривень. Впорядковують-
ся відпочинкові зони, зокрема, на 
Гряді. Триває будівництво дороги від 
Пульма до Шацька. На асфальтоване 
кільце довкола Світязя уряд виділив 
32 мільйони гривень. Під час приїзду 
на Волинь Прем’єр-міністр Микола 
Азаров запевнив, що фінансування 
буде в повному обсязі. Наводимо лад 
зі світязькою землею. Значні асигну-
вання передбачені на реставрацію 
пам’яток історії та архітектури. За 
державні кошти буде реконструйо-
вано художню галерею Луцького 
замку, будинок Ігоря Стравінського 
в Устилузі. Розпочалася підготовча 
робота щодо відбудови Олицького 
замку Радзивілів. Але це поки що  
більш віддалена перспектива.

— Досвід дипломатичної робо-
ти дозволяє вам успішно вирішу-
вати гуманітарні питання, прокла-
дати мости дружби між народами.

— Якщо маєте на увазі 
українсько-польські стосунки, то це 
справді так. Але історична правда 
не повинна витісняти з наших душ 
християнську мораль, руйнувати 
мости між народами. Не так давно в 
селі Гончий Брід, що на Ковельщині, 
ми відкрили пам’ятний знак україн-
цям, які загинули під час українсько-
польського конфлікту. Відомо, що 
19 січня 1944 року, на Йордань, 
вояками Армії Крайової тут було 
вбито понад 50 мирних жителів. 
Загинув і мій дід Іван. Він приїхав 
у гості до дочки, моєї тітки Галі, на 

свято і був жорстоко розстріляний. 
Це важка сторінка історії, її потріб-
но пам’ятати, але гріх топтатися на 
кістках померлих. У селі Острівці на 
Любомльщині теж загинули невинні 
люди польської національності. Ми 
тут також облагородили лісове кла-
довище, дорогу проклали. Маємо до-
вести світові, що ми цивілізований 
народ. Так чинять і наші сусіди за 
Бугом. З допомогою польської вла-
ди впорядкували три кладовища в 
Сагрині. Встановили дубові хрести, 
металеву огорожу. Допомагали нам 
прості поляки. Їх ніхто не кликав, не 
спонукав. Серед людей сьогодні інші 
стосунки. І це добре.

 — Ті, кому часто доводиться 
перетинати українсько-польський 
кордон, а це і бізнесмени, і підпри-
ємці, і рядові громадяни, вочевидь, 
зауважили: транспорт на україн-
ській стороні вже не так підкидає 
на вибоїнах, як колись.

— Дорога — то головна зовніш-
ня ознака цивілізованості держави. 
І кровоносна артерія економіки. 
У надзвичайно стислі строки нам 
вдалося капітально відремонтувати 
дорогу М07 Київ — Ковель — Вар-
шава. Шляховики працювали без 
вихідних, цілодобово. Найближчим 
часом прокладемо другу полосу від 
Ковеля до Любомля та перетворимо 
цей відрізок в автостраду. Триває 
реконструкція доріг із Луцька на 
Рівне та на Ковель. Наступного року 
візьмемося за трасу на Володимир-
Волинський. Десятки кілометрів 
доріг прокладено у поліській гли-
бинці, в лісових масивах. Чимало 

коштів витрачено на освітлення ма-
гістралей, облаштування сучасних 
зупинок. Зручне транспортне спо-
лучення стимулює міжнародні пере-
везення, переміщення товарів через 
кордон. Волинь на західних рубежах 
є беззаперечним лідером. Сприяли 
цьому і своєчасна реконструкція 
другої черги міжнародного автомо-
більного пункту пропуску «Ягодин», 
і відкриття митного поста «Луцьк» 
на території спільного підприємства 
«Модерн-Експо».

— Нещодавно ви представи-
ли нового керманича волинських 
кондитерів Олександра Ляцевича 
та презентували продукцію Луць-
кої кондитерської фабрики, яка 
відновила свою роботу. А чи буде 
на святковому столі волинська го-
рілка?

— Луцький спиртогорілчаний 
комбінат є унікальним підприєм-
ством, одним із небагатьох в Україні, 
де в одному місці зосереджено ви-
робництво спирту та горілки. Про-
дукція комбінату, за оцінками фа-
хівців, вважається однією з кращих. 
Сьогодні на підприємстві запуска-
ються у виробництво нові сорти 
горілки, яка неодмінно з’явиться на 
прилавках магазинів і на святкових 
столах волинян. Як і інші популярні 
вироби з волинською маркою. Я за-
вжди радію, коли, наприклад, у Кри-
му бачу магазини торгової марки 
«Тигрес», у Вільнюсі — продукцію 
«Торчин-продукту», в Азербайджа-
ні — українські сири, у московських 
супермаркетах — обладнання 
«Модерн-Експо». Доленьку клянемо, 
але діло на місці не стоїть. 

— На закінчення нашої розмо-
ви, що б ви, Борисе Петровичу, по-
бажали волинянам у рік Чорного 
Дракона?

— Перш за все, оптимізму. Ні 
за яких обставин не опускати рук, 
не пасувати перед труднощами, а їх 
буде ще чимало. Добре усвідомлюва-
ти, що песимізм і розчарування, які 
намагаються вживити у свідомість 
українців деякі національні «герої», 
мають чітке політичне забарвлен-
ня. Не все так погано, а тим більше 
драматично в українському домі. У 
завтрашній день треба дивитися з 
надією.

Нехай Новий рік принесе у кож-
ну волинську оселю радість, доста-
ток, християнську любов і злагоду, 
непоборну віру в краще майбутнє 
нашої держави.

З Новим роком і світлим Різдвом 
Христовим, дорогі земляки!

Розмовляв
Михайло ОНИЩЕНКО

Прибуток стадіону 
«Олімпійський» сягне 
110 млн. гривень
Віце-прем’єр-міністр Борис Колесніков заявив, що 
прибуток НСК «Олімпійський» у 2012 році складе 
110 млн. грн., повідомляє «Корреспондент». «Арена 
повинна вийти на самоокупність через два роки. 
У 2012-му заплановані прибутки складуть 110 млн. 
грн. При бюджеті стадіону в 120-125 млн. грн. — із 
різницею в 10%. Подібні завдання ставимо і перед 
«Ареною «Львів», — зазначив чиновник.

Україна залишила росіян 
без солі
З початку грудня до Росії перестала надходити укра-
їнська сіль. Це пов’язано з реформами на залізниці 
— Україна не випускає вагони з території країни, 
пише «Дзеркало тижня». «Укрзалізниця» припинила 
виділяти вагони під навантаження сіллю, причи-
на — значний дефіцит в Україні рухомого складу», 
— кажуть російські дистриб’ютори. Вони також 
відзначають, що є можливість возити сіль вагонами 
приватних компаній, проте їхні тарифи у 2-3 рази 
вищі, ніж в «Укрзалізниці».

19,9
майже стільки мільярдів гри-
вень витратили українці у 2011 
році на косметику й парфуме-
рію. За рік обсяг ринку в гривні 
виріс на 12,4% і в 1,5 разу пере-
вищив результат 2008-го. 

Треба поволі вибиратися з багна соціального популізму, 
брехні й обману 


