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На Львівській митниці звільни-
ли близько 30 працівників усіх 

чотирьох прикордонних митних по-
стів, які перебували у нетверезому 
стані на роботі у ніч із 31 грудня на 1 
січня 2012 року. Про це на брифінгу 
в Львові повідомив голова Держав-
ної митної служби України Ігор Ка-
лєтнік.

«У новорічну ніч цього року 
більша частина працівників пере-
бувала у нетверезому стані. Це по-
казали дані медичного обстеження, 
але його і не потрібно було роби-
ти. Є різні ступені сп’яніння. Деякі 
працівники, яких ми звільнили, не 
могли впізнати керівника департа-
менту боротьби з корупцією цен-
трального апарату ДМСУ», — цитує 
Калєтніка ЗІК.

«Має бути порядок у цьому пи-
танні. Я впевнений, що таких непо-
добств більше не буде», — зазначив 
голова ДМСУ.

Начальник Львівської митниці 

Денис Пудрик розповів, що п’яних 
митників було виявлено на митних 
постах «Краківець», «Рава-Руська», 
«Мостиська» та «Смільниця». У 
складі комісії, яка провела пере-
вірку, були представники ДМСУ та 
керівництво Львівської митниці. 
Перевірку здійснили, оскільки були 
сигнали про порушення.

«Деякі працівники, які вжили 

алкогольні напої, відразу вирішили 
звільнитися за власним бажанням. 
Два працівники звільнені за статтею 
— за порушення. В основному це ін-
спекторський склад. Є і випускники 
Академії митної служби України, 
працівники з Дніпропетровська, До-
нецька», — розповів Пудрик.

«Потім ми ще проводили контр-
ольні заходи у звичайні та святко-
ві дні — таких ситуацій більше не 
було виявлено», — додав начальник 
Львівської митниці.

Голова ДМСУ Калєтнік також 
наголосив, що боротьба з негатив-
ними явищами на митниці буде про-
довжуватися.

«Протягом дуже багатьох років 
у митній системі відбувалися нега-
тивні явища, яким врешті потрібно 
було поставити край. Це робота, яку 
на сьогодні здійснює ДМСУ спільно 
з іншими правоохоронними органа-
ми. Вона матиме своє продовження», 
— сказав Калєтнік.

Ще восени минулого року обласна 
влада вкотре заговорила про сіль-
ський зелений туризм на Волині. 
Тоді обіцяли серйозно взятися за 
цей напрям. Ішлося про створення 
програми з підтримки зеленого 
туризму на 2012 рік і виділення в її 
межах близько мільйона гривень.

Аби дізнатися, що насправді 
чекатиме охочих будувати такого 
роду сімейний бізнес, ми звернули-
ся в сектор туризму при головному 
управлінні економіки. Його чільник 
Віталій Чернець розповів, що в 2012 
році на розвиток туризму планують 
використати 800 тисяч гривень із 
обласного бюджету.

— Близько 500 тисяч гривень 
піде на погашення відсотків по кре-
дитах, залучених фізичними особа-
ми, які започатковують діяльність у 
галузі туризму, зокрема сільського. 
— повідав Чернець. — Тобто людина 
зможе отримати кошти на розвиток 
власного бізнесу в банку, а ми «об-
нулимо» відсотки.

Нині ще не визначилися, на яких 
саме умовах працюватимуть із селя-
нами по кредитах. Утім, зазначають, 
що попередньо буде проведений кон-
курс бізнес-планів і лише його пере-
можці зможуть отримати кошти. Як 
каже Віталій Чернець, у першу чергу 
конкурсна комісія звертатиме увагу 
на реалістичність бізнес-плану та на 
репутацію господаря. 

— Ще 300 тисяч гривень вико-
ристаємо на рекламу: від знакуван-
ня туристичних об’єктів і маршрутів 
до випуску рекламно-інформаційної 

продукції та створення спеціалізо-
ваного веб-сайту, — каже завідувач 
сектора.

Віталій Чернець запевняє, що 
охочих зайнятися сільським туриз-
мом зараз чимало. До нього постій-
но телефонують волиняни, аби про-
консультуватись із цього питання. А 
найчастіше цікавляться, чи потріб-
но реєструватися підприємцем при 
створенні такого бізнесу.

— Згідно зі змінами в Положенні 
про затвердження порядку надання 
послуг із тимчасового розміщення 
(проживання), господар може мати 
до тридцяти ліжко-місць у своїй аг-
росадибі й не реєструватись, а отже, 
не платити податків, — відповідає 
пан Чернець. — Раніше без реєстра-
ції дозволялося лише дев’ять. Але 
держава пішла назустріч, і тепер ми 
чекаємо, що це стимулюватиме се-
лян зайнятися цією справою.

Нині кожен район Волині може 
похизуватись як мінімум однією 
агросадибою чи гостинним двором. 
Звісно, в лідерах — озерний Шаць-
кий район. Але Віталій Чернець зау-
важує, що в області є ще близько 220 
озер, де туристична складова зовсім 
не розвинена. 

На думку Віталія Сергійовича, 
волинський зелений туризм недо-
статньо розвинений, бо відчуваєть-
ся сильна конкуренція Карпатського 
регіону. За його словами, власникам 
агросадиб варто працювати над тим, 
аби знайти якусь свою родзинку, 
більшу увагу звертати на надання 
різноманітних додаткових послуг: 
харчування, проведення екскурсій, 

освоєння ремесел. Він радить звер-
нути увагу на народні звичаї, тради-
ції відзначання різних свят. 

Не так давно відкрила для себе 
зелений туризм сім’я Миськовців із 
села Бодячів Ківерцівського райо-
ну. Господиня Ніна Федорівна, вий-
шовши на пенсію, зрозуміла, що без 
роботи їй сумно, тож син і чоловік 
запропонували взятися за діло. Так 
з’явилася затишна агросадиба «Ми-
колин вулик».

— Нам навіть нічого особливо 
організовувати не довелось — усе 
було, — розповідає пані Ніна. — На 
другому поверсі нашого будинку є 
одна кімната з окремим входом, де 
можуть оселитися четверо осіб, ще 
стільки ж туристів можемо посели-
ти в іншій кімнаті. Ми пропонуємо 
тихий сімейний відпочинок для тих, 
хто хоче відчути всі принади волин-
ського села.

Й справді, в обійсті Миськов-
ців немає елітних котеджів — ту-
ристів вони приваблюють фрукто-
вим садочком, пасікою, смачними 
українськими стравами. Господи-
ня обожнює «чаклувати» на кухні, 
тому відвідувачам пропонує навіть 
майстер-класи з приготування. Її 
фірмова страва — крученики, рецепт 
яких із радістю передасть й іншим. 

— Майже всі продукти у нас свої, 
адже маємо господарство, вирощує-
мо овочі, — каже жіночка. — На сто-
лі завжди будуть домашнє молоко та 
сир, яблука та груші з садочка. Крім 
того, можу заварити трав’яний чай 
із медом.

Не відстає і господар, пан Ми-
кола. Він бувалий мисливець, тож 
туристів запрошує на полювання та 
рибалку. В обійсті чоловік облашту-
вав відпочинковий будиночок: на 
першому поверсі — невелика баня, 
а на другому — кімната-музей, де 
зібрані мисливські трофеї та різні 
старовинні побутові речі. Для мале-
чі Микола Васильович зробив гой-
далку, до літа планує й для дорослих 
щось подібне змайструвати.

Поряд із садибою тече річка, є 
ліс, господарі можуть організувати 
кінну прогулянку на бричці чи са-
нях. А для охочих ознайомитись із 
історичною Волинню з радістю вла-
штують таку екскурсію. 

У «Миколиному вулику» розумі-
ють, що одним лише проживанням 
на селі нікого не зацікавиш, тому 
працюють над тим, аби вигадати 
щось цікавеньке для своїх гостей. 
Пані Ніна впевнена, що якщо добре 
налагодити справу, то сільський ту-
ризм може приносити непогані при-
бутки.
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стільки відсотків українців 
виступають за пряме фінансу-
вання державою виробництва 
фільмів, а також просування 
їх у кінопрокаті. Про це свід-
чать результати опитування 
Research & Branding Group. 

Керівники комунальних 
підприємств можуть готуватися 
до звільнення
У лютому місяці міський голова Микола Романюк заслухає 
звіт про роботу всіх комунальних підприємств Луцька. 
За його словами, був рік часу, щоб виправити ситуацію з 
боргами, поліпшити надання послуг тощо. Проте не всі 
керівники впоралися, і є кандидати на звільнення. Також 
мер повідав, що в апараті міськради буде створено відділ 
фінансового контролю і аудиту, який займатиметься фі-
нансовою ревізією діяльності комунальних підприємств.

В Україні складатимуть 
рейтинг шкіл
Це робитимуть із 2014 року. Відповідно до затвер-
джених критеріїв, рейтингове оцінювання діяльності 
українських шкіл буде здійснюватися за показниками 
матеріально-технічного, фінансового та інформацій-
ного забезпечення навчально-виховного процесу 
освітніх закладів. Будуть враховуватися показники 
забезпечення шкіл педагогічними працівниками, 
науково-методичної й дослідної роботи, соціального 
захисту учасників навчально-виховного процесу та 
навчальних і творчих досягнень учнів.

НАЗУСТРІЧ ПІДПРИЄМЦЯМ 

РЕЗОНАНС  

ФІНАНСОВА СКРУТА 

ВИГІДНО ТА ЗРУЧНО 

Черг у відділі державної реєстрації 
суб’єктів господарювання вже 
немає

На митниці за п’янку в новорічну ніч
звільнили 30 працівників 

Луцьк цього року буде економити 
бюджетні кошти

Купуйте квитки на пошті та 
подорожуйте з комфортом!

Про черги підприємців у кори-
дорах відділу державної реє-

страції суб’єктів господарювання 
«Відомості» уже писали. Одначе 
ситуація залишилася без змін. У 
чому проблема та як її збирають-
ся вирішити, розповіла началь-
ник відділу державної реєстрації 
суб’єктів господарювання Алла 
Грабко. 

За її словами, це є наслідком 
масових звернень підприємців 
до державних реєстраторів задля 
отримання витягів (виписок) із 
Єдиного державного реєстру на 
вимогу податкової інспекції при 
переході (у вкрай стислий термін) 
на спрощену систему оподаткуван-
ня, а також у зв’язку з прийняттям 
1 січня нового національного кла-
сифікатора України ДК 009:2010 

«Класифікація видів економічної 
діяльності».

— Задля пошуку шляхів ви-
ходу з ситуації проведено нараду 
з участю відповідних органів, під 
час якої вирішено внести зміни 
по деяких пунктах рішення Луць-
кої міськради «Про встановлення 
ставок єдиного податку», надати 
роз’яснення щодо відсутності по-
треби терміново здійснювати за-
міну нових видів діяльності для 
подачі заяви на спрощену систему 
оподаткування, а отже, подання 
витягів і виписок, — повідомила 
Грабко. — Ми збільшили години 
прийому громадян із 9:00 до 17:00, 
ввели талони з зазначенням часу 
прийому, щоб люди не стояли у 
чергах. Ситуація стабілізувалася.

Людмила ШИШКО

Про це заявив перший заступ-
ник міського голови Святос-

лав Кравчук. За його словами, сьо-
годні освіта потребує 276,1 млн. 
грн., при цьому не вистачає 29,4 
млн.

— Є два шляхи вирішення цієї 
проблеми, — каже Святослав Євге-
нович. — Перший — фінансувати 
освіту за рахунок середньостроко-
вих позик через державне казна-
чейство. Другий — максимально 

ощадливо жити на виділені кошти, 
при цьому не звільняти жодної лю-
дини та не погіршувати навчально-
виховного процесу. Якщо взяти 
витрати на одного учня, то по 
школах вони коливаються від 5964 
грн. до 8650 грн., тобто різниця у 
2500 грн. на одного учня. Так само 
вартість опалення одного квадрат-
ного метра по школах коливається 
від 2,4 грн. до 92 грн.

Отже, робить висновок поса-
довець, є резерви для економії. Од-
наче, за його словами, після бесід із 
директорами навчальних закладів 
стало зрозуміло, що для економії 
на витратах на одного учня й енер-
гоносіях потрібно ще додатково 
знайти 13 мільйонів, які підуть на 
реконструкцію каналізації, заміну 
електроплит, вікон тощо. 

Аналогічна ситуація в усіх бю-
джетних установах. Утім, медици-
ну керманичі міста назвали ощад-
ливою. Щодо апарату міськради, 
то Микола Романюк попередив 
працівників, аби готувалися до як 
мінімум п’яти днів відпустки за 
власний рахунок упродовж року. 

Людмила ШИШКО

Шановні споживачі! У будь-
якому відділенні поштового 

зв’язку жителі та гості Волинської 
області мають змогу купити квит-
ки на авто-, авіа- та залізничний 
транспорт. Для цього необхідно 
повідомити працівнику поштово-
го зв’язку дату поїздки, що плану-
ється, пункт відправлення та при-
буття, кількість пасажирів тощо. У 
свою чергу працівник надаватиме 
пасажиру відомості про можливі 
варіанти перевезення (номери та 
назви рейсів, час відправлення та 
прибуття, вартість квитка, кіль-
кість вільних місць тощо).

Після визначення паса-
жиром варіанта маршруту й 
оплати поїздки поштовим пе-
реказом працівник видає спо-
живачу бланк-замовлення, де за-
значаються реквізити поїздки. 
Бланк-замовлення можна обміня-
ти в касах на проїзний документ 
(квиток) у будь-який час до від-

правлення транспортного засо-
бу поза чергою та без додаткової 
оплати.

Вартість замовлення тран-
спортних квитків у середньому 
становить 10-15 грн.
Волинська дирекція Українського 

державного підприємства 
поштового зв’язку «Укрпошта»

Агросадиба «Миколин вулик»

На розвиток туризму хочуть виділити 800 
тисяч гривень

Продається квартира (півбудинку) в центрі Локач. 
Три кімнати, велика кухня. Жила площа 60 кв.м. Подвір’я, прибудинкові будівлі. 
Газ підведений до будинку. Вода в будинку. Може бути під магазин. Розглянеться 
варіант обміну на однокімнатну в Луцьку. 
Телефон: (050) 378-04-03, (050) 378-04-33.
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