
Наприкінці березня довелося 
побувати в одному з обласних 
центрів сусідньої  Білорусі — Брес-
ті. Прогулюючись його вулицями, 
по-доброму заздрив мешканцям 
цього чудового міста на межиріччі 
Мухавця та Західного Бугу. 

«ЖИГУЛІ» У БІЛОРУСІ 
НЕ ПОПУЛЯРНІ 

У Брест в’їжджали вже пізнього 
вечора. Колись скромний і сірий, 
тепер він зустрічав нас яскравим ву-
личним освітленням, сяйвом реклам 
і безліччю іномарок. Що цікаво, ро-
сійських «Жигулів» за два дні поба-
чив лише кілька. Перевагу білоруси 
віддають «Мерседесам», «Опелям», 
«Фіатам»… 

Приплюснувши до вікна автобу-
са носи, вдивляємося в чисті узбіччя 
міських магістралей. Ніде не видно 
і слідів піску, якими їх посипали 
взимку. В Луцьку ж вітер і досі ганяє 
вулицями хмари пилу. 

В готелі «Інтурист», який на дві 
доби став для нас домом, неприємно 
вразив цінник одного з білоруських 
банків, на якому навпроти гривні — 
прочерк. Тобто наша національна 
валюта тут не продається і не купу-
ється. Забігаючи вперед, скажу, що в 
кількох банках усе ж операції з грив-
нею проводять, але за ганебним для 
неї курсом: купують по 100–200 ру-
блів, а продають по 900–950. А ще в 
листопаді за гривню у Бресті пропо-
нували 880–900, а на «чорному» рин-
ку й усі тисячу рублів. 

Номер готелю вразив прекрас-
ною панорамою нічного міста, а 
особливо — підсвіченим ліхтарями 
кафедральним православним Свя-
то-Симеонівським собором, розмі-
щеним поруч. Удосталь намилував-
шись краєвидом, вмикаю телевізор. 
Поруч із російськими, білорусь-
кими каналами є і наш «1+1». На 
місцевому ТБ досить багато рекла-

ми. Запам’яталась одна: процентні 
ставки за депозитами. На білоруські 
рублі вони становлять аж 42–44%. 
Тобто інфляція досить висока. За 
російські ж рублі пропонують усьо-
го дев’ять відсотків. 

Удень звертаю увагу на забарв-
лення брестських вулиць. В осно-
вному вони спокійних пастельних 
тонів. Переважають гірчичні, жов-
ті, рожеві та салатні, подекуди, як 
вкраплення, вишневі, малинові 
й темно-сині. Кожен мікрорайон 
має свою домінантну тональність. 
Тротуари в Бресті, на відміну від 
Луцька, здебільшого не асфальтові, 
а викладені плиткою. Вона теж не 
буденно-сіра, а кольорова. В місті 
багато скверів, парків. Тож завжди 
відчуваєш близькість до природи. 
Невеличкий сквер є навіть біля 

будівель облвиконкому та міської 
ради. 

Щодо оголошень, якими на Во-
лині заклеєні всі стовпи та навіть 
стіни будинків, то в Бресті вони роз-
міщені лише на спеціальних щитах. 
Дисципліна та порядок відчувають-
ся навіть у цьому. 

ЯК БРАТ ДО БРАТА 

Цікавими були й відвідини од-
ного з супермаркетів. Ось тут я по-
справжньому відчув себе гостем у 
чужій країні. Ціни переважно вищі 
за українські. М’ясні вироби дорож-
чі відсотків на 30, алкогольні напої 
— вдвічі, більше коштують побутова 
хімія, електроніка, дещо дешевше — 
молокопродукти. Саме їх і закупили 
мої колеги, які завбачливо, ще на 
Батьківщині, поміняли гривні на бі-
лоруські рублі. Купувати щось інше 
просто не було сенсу. До речі, серед 
місцевих популярні шоп-тури на су-
сідню Волинь. 

Щодо ставлення білорусів до нас, 
українців, то воно, як і раніше, зали-
шилося теплим і братерським. Біль-
шість із них із розумінням ставиться 
до наших проблем, підтримує наше 
прагнення жити краще. Цікавлять-
ся, який сайт найоб’єктивніше ви-
світлює події в Україні. Порадили 
декілька. До речі, багато з брестівчан 
намагалося говорити з нами україн-
ською. Людей, які знають нашу мову, 
тут багато. 

Два дні перебування в сусідній 
Білорусі минули швидко. З почут-
тям смутку покидаємо близьку нам 
державу з її трудолюбивим і на диво 
добрим народом. Через вікно авто-
буса востаннє милуємося краєви-
дами міста, яке впродовж багатьох 
десятиліть залюбки відвідували жи-
телі Волині. Та й сьогодні за наймен-
шої нагоди їдуть сюди. Тут завжди є 
чому повчитися і є що побачити. 

Ще раз відчув, що заздрю ся-
брам, коли проїжджали повз їхні 
доглянуті села, по-господарськи об-
роблені поля, коли споглядали чисті 
від сміття узбіччя доріг. Нам є що пе-
реймати у наших побратимів із Біло-
русі. Вони теж прагнуть до співпраці 
з нами. Тож будемо сподіватися, що 
ділові та просто сусідські контакти 
між білорусами й українцями бу-
дуть рік від року міцніти. 

Микола ЯКИМЕНКО, 
м. Брест, Республіка Білорусь  

Упродовж двох днів у Луцькій 
міській раді тривав тренінг у 

сфері самоврядування у рамках 
проекту «Польський досвід сис-
темних змін. Практичні імпліка-
ції для України». Під час заходу 
директор відділу неінвестиційних 
проектів мерії міста Любліна, від-
повідальний за залучення євро-
пейських фондів і реалізацію про-
ектів, спрямованих на розвиток, 
Кшиштоф Лонтка розповів про 
особливості польської системи 
місцевого самоврядування. 

Він зазначив, що місцеве са-
моврядування в Польщі стає все 
більше незалежним від централь-
ної влади. За його словами, у 
Конституції Польщі є пункт про 
децентралізацію влади, тож дер-
жавна влада і місцеве самовряду-
вання є партнерами. 

Кшиштоф Лонтка наголосив, 
що передусім це проявляється у 
фінансовому плані: органи місце-
вого самоврядування мають мож-
ливість швидко витрачати кошти в 
разі потреби. 

— В Польщі немає казначей-
ства і самоврядування ефективно 
розвивається. Проте це не означає, 
що відсутній державний контроль. 
Він є, та не у вигляді заборони чи 
дозволу держави на якісь фінан-
сові дії. Органи держконтролю 
просто можуть провести перевір-
ку витрат, що вже здійснені пред-
ставниками місцевого самовряду-
вання, — зазначив пан Лонтка. 

Представник Польщі розповів, 
що міські голови в його країні не 
здійснюють «ручне управління» 
і не вирішують, як витратити ти-
сячу чи 100  тисяч злотих. Цими 
справами не опікуються навіть 
їхні заступники. Так, у бюджеті 
його відділу є два мільйони дола-
рів, і він із заступницею можуть 
витрачати ці кошти в рамках де-
легованих повноважень від імені 
міськради. 

Пан Лонтка додав, що незалеж-
ність польського самоврядування 
полягає й у тому, що кошти пере-
бувають на рахунках комерційних 

банків. Крім того, якщо депутати 
місцевих рад приймуть рішення, 
що хочуть залучити якісь біль-
ші інвестиції в місто, вони мають 
право брати кредит. 

Також місцеве самоврядуван-
ня Польщі активно співпрацює 
з Європейським Союзом за кон-
кретними проектами. З його слів, 
у Європі активно підтримують 
проекти за п’ятьма напрямками: 
працевлаштування людей продук-
тивного віку; інвестиції у науку й 
інновації для розвитку економіки; 
охорона довкілля, енергоощадні 
заходи та вирішення проблем змін 
клімату; розвиток освіти; бороть-
ба з бідністю і соціальним виклю-
ченням. 

Кшиштоф Лонтка розповів, що 
дещо новим для Польщі є делегу-
вання повноважень певним гро-
мадам, зокрема районам міста. 

— Ми в Любліні починали цей 
процес п’ять років тому, коли роз-
давали мікрорайонам по 10 тисяч 
доларів. І депутати в мікрорайо-
нах вирішували, на що витрачати 
ці гроші. Зараз ми вже даємо по 
25 тисяч у рік на дрібні інвестиції в 
мікрорайонах, — повідав він. 

Але нещодавно в Польщі взя-
лися запроваджувати ще цікавішу 
ініціативу, яка дозволяє робити 
вклад у розвиток міста кожному 
мешканцю. 

— Нова тенденція — це так 
званий громадянський бюджет. У 
всіх великих містах Польщі відне-
давна кожен житель має право по-
дати свою ініціативу для реалізації 
в місті. Пізніше їх усі аналізують 
представники місцевого самовря-
дування. Після того формується 
список ініціатив і проводиться 
голосування мешканців у Інтер-
неті. Цьогоріч у Любліні вперше 
відбудеться голосування за такий 
громадянський бюджет. І якщо 
все буде добре, наступного року 
матимемо 2,5  мільйона євро на 
громадські ініціативи, — зазначив 
пан Лонтка. 

Ольга УРИНА

У Бресті вже давно Європа 
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В Польщі кожен мешканець може подати 
ідеї для розвитку власного міста 

Нацбанк змінює правила обміну 
валют 
В Україні з 8 червня діятимуть нові правила готівкових 
валютообмінних операцій. Так, згідно з постановою Нац-
банку № 249, здати долари в банк стане простіше. «Людина 
зможе за один день без паспорта продати банку валюти на 
суму до 150 тис. грн в еквіваленті, зараз для таких операцій 
потрібно подавати документ», — заявив директор центру 
роздрібного бізнесу одного з вітчизняних банків Олексій 
Руднєв. Наразі без паспорта українці можуть здавати в банк 
валюти не більше ніж на 15 тис. грн за раз. 

Через «Ягодин» 
із порушенням намагалися 
ввезти товарів на 1,6 млн грн 
Протягом квітня  2014 року працівники Ягодинської 
митниці Міндоходів відкрили 116 справ про пору-
шення митних правил на суму понад 1,6 мільйона 
гривень. Найчастіше через кордон із порушенням 
митних правил намагалися перемістити такі товари, 
як цигарки, автозапчастини, будматеріали та побуто-
ва техніка. 

17,3 
до стількох мільярдів доларів (із 
$14,226 млрд) зросли золотова-
лютні резерви Нацбанку України, 
повідомили в прес-службі НБУ. Це 
стало можливим після отримання 
Україною першого траншу креди-
ту від МВФ. 

Одна з вулиць Бреста
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На Волині — 45 мільйонерів 

Погляд

Сквер біля будівлі Брестського облвиконкому

Так виглядає Брест уранці

За останніми оперативними да-
ними, на Волині доходи, що 

перевищують один мільйон гри-
вень, задекларували 45 громадян. 
Сукупні задекларовані статки 
волинських мільйонерів — понад 
135 мільйонів гривень, повідоми-
ли у прес-службі ГУ Міндоходів у 
Волинській області. 

Як свідчить аналітика, най-
більші доходи товстосуми регіону 
отримали у вигляді спадщини, за-
робітної плати або дивідендів. 

Зокрема, волинські мільйоне-
ри успадкували майно вартістю 
понад 15 мільйонів гривень, одер-
жали більше 18 мільйонів зарпла-
ти й аж 76 — дивідендів. 

До слова, з отриманих доходів 
ще торік багатії Волині сплатили 

до бюджету понад сім мільйонів 
гривень. А цього року за підсум-
ками деклараційної кампанії вони 
сплатять ще 1 мільйон 377 тисяч 
гривень податку на доходи фізич-
них осіб. 


