
Уже кілька тижнів ситуація на 
митниці залишалася напруже-

ною. «Відомості» вже писали про це 
в попередніх номерах. А все через 
призначення керівника Чернігів-
ської митниці Шавлака виконувачем 
обов’язків Волинської митниці. Своє 

незадоволення цим призначенням 
спершу висловили самі працівники 
митниці. Про що свідчать проф-
спілкові збори та їхнє звернення до 
головного митника країни з вимо-
гою звільнити Олександра Шавла-
ка. Митники стверджують, Шавлак 
замість того, щоб налагоджувати 
контакт з підлеглими та намагати-
ся організувати планову роботу на 
митниці, почав її реформування, яке 
попередньо не закінчене, та працев-
лаштування нових, близьких собі 
людей з Чернігівської митниці.

У понеділок розпочалася нова 
хвиля протестів, але вже з боку гро-
мадськості. 25 квітня о 12.00 близько 
100 людей перекрили рух автотран-
спорту на автодорозі «М-07», спо-
лученням Київ–Ковель–Державний 
кордон в селі Старовойтове Лю-
бомльського району, що майже за 
півкілометра від міжнародного ав-
топереходу «Ягодин».

О 15.00 рух транспорту на авто-
дорозі сполученням Київ–Ковель-
Держкордон в селі Старовойтове 
Любомльського району було віднов-
лено.

Проте учасники безстрокової 
акції, орієнтовно 200 осіб, переміс-
тилися до адміністративної будівлі 
Волинської митниці Державної фіс-

кальної служби, що в селі Римачі 
Любомльського району.

Близько 20 невстановлених осіб 
у капюшонах та балаклавах прони-
кли в приміщення Волинської мит-
ниці ДФС. Чоловіки, пошкодивши 
двоє дверей, пройшли до кабінету 
керівника митниці. Працівники по-
ліції намагалися завадити вчиненню 
протиправних дій і вимушені були 
до двох осіб застосувати спеціальні 
засоби, одягнувши на їхні руки кай-
данки.

«Слідчі Любомльського відділу 
поліції відкрили кримінальні про-
вадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза 
або насильство щодо працівника 
правоохоронного органу) та ч. 2 
ст. 296 (Хуліганство) Кримінально-
го Кодексу України за інцидентом, 
який стався 25 квітня на Волин-
ській митниці Державної фіскальної 
служби в селі Римачі Люмобльсько-
го району. Поліція також проводить 
розслідування за фактами подій, які 
відбулися цього дня на Волинській 
митниці, кримінальне провадження 
за ст. 341 (Захоплення державних 
або громадських будівель чи споруд) 
Кримінального кодексу України», — 
інформує сектор комунікації ГУНП 
у Волинській області.
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На Закарпатті незаконно вирубали ліс на 
12 мільйонів гривень

Міносвіти доручило навчальним 
закладам скоротити 10% персоналу

Працівниками Управління за-
хисту економіки (УЗЕ) На-

цполіції в Закарпатській області 
виявлено факти незаконної рубки 
дерев на території Ужгородського, 
Перечинського та Великоберез-
нянського районів, що знаходять-
ся на лінії розмежування з Респу-
блікою Словаччина.

Встановлено, що на підставі 
лісорубних квитків, виданих по-
садовцями державних підпри-
ємств лісового господарства, не-
відомі особи незаконно вирубали 
та привласнили понад 2,5 тисячі 
кубометрів лісодеревини. Державі 
завдано збитків на суму понад 12 

мільйонів гривень.
На підставі матеріалів праців-

ників УЗЕ Ужгородською місце-
вою прокуратурою Закарпатської 
області відкрито кримінальне про-
вадження за ч. 3 ст. 191 (Привлас-
нення, розтрата майна або заволо-
діння ним шляхом зловживання 
службовим становищем) Кримі-
нального кодексу України.

На цей час проводяться захо-
ди, спрямовані на встановлення 
кола осіб, причетних до вчинення 
кримінального правопорушення, 
а також на відшкодування збитків, 
завданих державі.

Міністерство освіти і науки до-
ручило навчальним закладам 

забезпечити в 2016 році скорочен-
ня керівного, адміністративного, 
управлінського, господарсько-об-
слуговуючого персоналу, водіїв, а 
також робітників, що обслугову-
ють громадські будівлі, на 10%.

Відповідний наказ № 433 від 
13 квітня підписаний першим за-
ступником міністра освіти Інною 
Совсун, оприлюднений на сайті 
Міносвіти.

Згідно з документом, наказ 
повинні виконати керівники на-

вчальних закладів і установ освіти, 
штатний розпис яких розробля-
ється з дотриманням вимог, пе-
редбачених типовими штатними 
нормативами та передбачає мак-
симальну кількість посад, затвер-
джених відповідними наказами 
МОН.

Департаментам освіти і на-
уки обласних держадміністрацій 
та вищим навчальним закладам, 
які належать до сфери управління 
МОН, доручено до липня надати 
в Міносвіти інформацію про здій-
снення скорочення працівників.

Стало відомо, скільки доведеться платити 
за «комуналку» восени

Волинські поліцейські викрили групу 
автомобільних крадіїв

За рахунок зовнішніх інвестицій у розвиток Луцька буде додатково 
залучено мільярд гривень

«Восени за комунальні по-
слуги в квартирі площею 50 

«квадратів» доведеться платити 
більше двох тисяч гривень. Елек-
троенергія обійдеться в 200 гри-
вень, холодна вода — 60, гаряча 
— 394, газ коштуватиме так само 
— 95 гривень. Опалення буде зна-
чно дорожчим — 1615 гривень», 
— розповіла експерт Державного 
агентства з енергозбереження та 
енергоефективності Марія Яков-
лєва.

Щоб економити, експерт ра-
дить встановити лічильники. Га-
зовий обійдеться від 2 до 4,5 тис. 
гривень. Індивідуальний лічиль-
ник на центральне опалення ко-

штує 4–5 тис. гривень. У квартирі 
таких потрібно три–чотири — по 
одному на кожен стояк. Можна за 
1,5 тис. гривень встановити дво-
зонний лічильник електронергії.

«Найефективніше — скластися 
з сусідами та купити лічильник те-
пла на будинок. Він коштує від 65 
тисяч гривень. Якщо в будинку є 
об’єднання співвласників багато-
квартирного будинку — можна 
звернутися до агентства з енер-
гоефективності та енергозбере-
ження. Тоді до 40% вартості при-
ладу компенсує держава. Місцева 
влада може компенсувати 15–20% 
кредиту на утеплення», — радить 
Яковлєва.

З початку грудня минулого року 
група зловмисників обкрадала 

жителів Ратнівського району та 
райцентру Ковель, завдавши збит-
ків потерпілим на понад 100 тис. 
гривень. Злодії спеціалізувались 
на викраденні автомобілів, авто-
запчастин та техніки. Поліцейські 
встановили особи крадіїв і відкри-
ли кримінальне провадження.

У грудні минулого року група 
осіб проникла до складського при-
міщення 35-річного жителя села 
Самари Ратнівського району й ви-
крала чотири титанові диски, фару 
та генератор до легкового автомо-
біля Volkswagen.

У січні цього року в райцентрі 
Ратне в 25-річного місцевого меш-
канця з автомобіля Citroen Nemo 
викрали дві бензопили Stihl-180 
та автомагнітолу JVC, завдавши 
збитків на понад 9 тис. гривень. 
Цього ж місяця до Ковельського 
відділу поліції звернувся 40-річ-
ний мешканець райцентру та по-
відомив, що з двору будинку за 
місцем проживання невідомі ви-
крали його автомобіль Volkswagen, 
вартістю 80 тис. гривень. Згодом 
до правоохоронців надійшла заява 
47-річного ковельчанина про те, 

що з двору будинку злодії викрали 
автомобіль «ГАЗ-21029».

Поліцейські встановили групу 
злочинців. Ними виявились двоє 
16-річних, 17-річний, 18-річний та 
19-річний мешканці Ратнівського 
району.

Частину викраденого право-
охоронці вилучили та повернуть 
власникам. Злочинці завдали 
збитків потерпілим на понад 100 
тис. гривень.

За цими фактами відкрили 
кримінальні провадження за ч. 2 
та ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) та ч. 2 
ст. 289 (Незаконне заволодіння 
транспортних засобів) Криміналь-
ного кодексу України. 

Про залучені та планові інвести-
ції в економіку міста Луцька на 

оперативній нараді доповідав ди-
ректор департаменту економічної 
політики Олександр Озінович.

Всього за період з 2010 по 2015 
рік Луцькою міською радою було ре-
алізовано 10 проектів, залучено ко-
штів на суму 1,85 млн євро та 7,3 млн 
гривень. З них кредитних коштів: 4 
млн гривень; грантових коштів 1,85 
млн євро та 3,3 млн гривень.

Наразі в роботі перебуває 8 про-
ектів загальною вартістю понад 45 
млн євро.

У 2014 році Луцькою міською 
радою спільно з Північною екологіч-
ною фінансовою корпорацією НЕ-
ФКО було реалізовано проект «Ре-
алізація енергозберігаючих заходів 
у бюджетних установах міста Луць-
ка». Залучені кошти — 4 млн гри-
вень. Впроваджено енергоощадні 
заходи в шести бюджетних устано-
вах міста Луцька: утеплено фасади, 
встановлено індивідуальні теплові 
пункти (ІТП), замінено вікна та две-
рі, здійснено балансування систем 
опалення тощо. Проект реалізовано 
повністю. Йде виплата відсотків за 
кредитом.

У 2014 році спільно з Болон-
ським університетом було реалізо-
вано проект «Енергія для східних 
мерів». Залучено: 23,6 тис. євро 
грантових коштів. Проект профі-
нансовано Європейською комісією. 
В рамках проекту в ДНЗ № 7 було 
встановлено ІТП, частково замінено 
вікна та двері.

У рамках програми транскор-
донного співробітництва «Польща-

Білорусь-Україна 2007–2013» було 
залучено 1 млн 826 тис. євро гран-
тових коштів. У 2015 році закінчено 
реалізацію ряду проектів. Найбіль-
ші проекти: Модернізація зоопарків 
у Замості та Луцьку. Залучені кошти: 
1 млн 360 тис. євро. У рамках про-
екту було здійснено наступне: побу-
довано містечко для ведмедів з 4 во-
льєрами та 2 басейнами, оглядовим 
майданчиком; побудовано містечко 
для левів з окремими вольєрами та 
оглядовим майданчиком; замінено 
вхідні ворота та огорожу зоопарку; 
вимощено нові доріжки; зміцнено 
місток; встановлено нову систему 
освітлення; збудовано систему во-
допостачання, якої раніше не було; 
встановлено відеоспостереження; 
проведено загальний благоустрій 
території зоопарку.

Покращення надання адмі-
ністративних послуг населенню 
транскордонних регіонів шляхом 
створення мережі центрів надання 
адміністративних послуг (ЦНАП). 
Залучені кошти: 212,3 тис. євро.

В роботі перебуває проект ре-
конструкції системи централізо-
ваного теплопостачання в Луцьку. 

Він реалізується спільно з Європей-
ським банком реконструкції та роз-
витку, Фондом Чистих Техноло-
гій, Фондом Східноєвропейського 
партнерства з енергоефективності 
та довкілля. Кредит — 10 млн євро, 
грант — 4 млн євро. Проект перед-
бачає встановлення ІТП, модерніза-
цію котелень та центральних тепло-
вих пунктів (ЦТП), встановлення 5 
МВт котла на біомасі, встановлення 
системи дистанційного контролю та 
моніторингу «SCADA», ремонт та 
заміну теплових мереж.

Також у дії проект модернізації 
та реконструкції систем водопоста-
чання та водовідведення в Луцьку. 
Є чимало напрацювань перспектив-
них проектів, які планується реалі-
зувати.

Міський голова Микола Рома-
нюк, підсумовуючи сказане, ак-
центував на важливості залучення 
інвестицій в економіку міста Луць-
ка. За його словами, за рахунок зо-
внішніх інвестицій Луцьк додатково 
отримав мільярд гривень, третина із 
них — це грантові кошти. Це вагома 
підтримка бюджету розвитку міста.

На Волині розтрощили кабінет 
головного митника

Європарламент голосуватиме за 
безвізовий для України та Грузії у 
вересні 
Про це повідомив у «Твіттері» брюссельський кореспон-
дент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк. Єврокомісія 20 квітня 
оголосила про подання законодавчої пропозиції щодо 
візової лібералізації для України. За процедурами Євросо-
юзу, пропозиція Єврокомісії має пройти тривалу процеду-
ру узгодження — і між країнами-членами Євросоюзу, і на 
рівні Європарламенту. Підготовка та розгляд документа 
забирає не менше місяця.

Працівник 
податкової 
намагалася накласти 
на себе руки 
В Одеській області затримали очільни-
цю управління фіскальної служби, яка 
кілька років крала гроші з рахунків. 
Під час затримання жінка намагалася 
порізати собі вени, але співробітникам 
спецслужби вдалося їй перешкодити.
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Стільки відсотків російської друкованої продукції 
реалізується в Україні, до того ж, більшість таких книг 
є контрафактом. «За відомостями Держкомтелера-
діо, навіть якщо вдається зафіксувати порушення 
нелегального перетину кордону таких книг, через 
недосконале законодавство через суд вони будуть 
повернуті власнику», — йдеться в повідомленні. Суспільство


