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Півроку без ліфтів
(Початок на с. 1)

Цей кооперативний будинок
спорудили 25 років тому. Якраз
такий термін вважається безпеч�
ним для експлуатації ліфта. Отже,
щойно будинкові і ліфтам, які ек�
сплуатуються у всіх його дев’яти
під’їздах, пішов 26�й рік, інспек�
тори Держгірпромнагляду шість
найбільш небезпечних ліфтів зу�
пинили. Які незручності несе в
собі така зупинка, знає кожен,
хто мав подібний досвід. Підніма�
тися щодня сходами на 5�9�й по�
верхи – справа непроста. А коли
ти не просто піднімаєшся, а й не�
сеш вантаж чи тягаєш уверх�униз
дитячий візок, то життя без ліфта
можна назвати не просто неком�
фортним, а й нестерпним.

Якби мешканці кооперативу
чекали, що за ремонт ліфтів
візьметься експлуатуюча органі�
зація, то вони б ходили своїми
сходами пішки й досі. Але очіль�
ник тутешньої громади – голова
правління ЖБК «Електрон�2» Ла�
риса Мочальська – чудово знає,
що під лежачий камінь вода не
тече. Тому вона знайшла вже
знайомий їй шлях до управління
економіки міста, щоб заявити про
участь свого будинку в конкурсі
проектів Муніципальної програ�
ми сталого розвитку. А оскільки в
цієї громади була хороша репу�
тація після попередньої участі в
програмі, коли будинок завдяки
підтримці міського бюджету відре�
монтував дах, то й цього року
проект ЖБК «Електрон�2» підтри�
мали.

Проте ця підтримка зовсім не
означає, що громаді дали всю
необхідну для капітального ре�
монту ліфтів суму. Адже участь у
програмі можлива лише за тієї
умови, що мешканці будинку самі
частково сплачують вартість про�
екту. Все ж коли люди виклада�
ють із власної кишені власні гро�
шики, вони більше цінують те, що
за ці грошики зроблено. У згада�
ному випадку розкладка була
така: 169866 гривень виділив на
капремонт ліфтів будинку міський
бюджет, а внесок громади мав
становити 130 тисяч гривень.

Що й казати, зібрати у звичай�
ному панельному будинку на око�
лиці міста, де живе небагатий
люд, таку суму – справа непрос�
та. Проте тут цю справу зробили
набагато швидше, ніж у тих гро�
мадах, яким на здійснення їхніх

проектів потрібно було зібрати у
декілька разів менші кошти.
Звідси й результат: будинок на
вулиці Коновальця, 7 «відстріляв�
ся» першим з усіх цьогорічних
учасників Муніципальної програ�
ми сталого розвитку.

Одинадцятого травня, коли роз�
почали роботи, зупинили для ре�
монту ліфти і в тих трьох під’їздах,
де це не зробив Держгірпром�
нагляд. Бо ж справді, чого чекати
аварійних зупинок, коли справу
можна не доводити до крайнощів?
За ремонт узявся «Рівнеліфт».
Майстри підприємства протягом
півтора місяця роботи в будинку
практично повністю оновили його
ліфтове господарство. Поміняли
у ліфтах механічну частину – тро�
си, редуктори, канати обмежувачів
швидкості, шківи, гальма, пружи�
ни�противаги. У п’ятому під’їзді до

того ж замінили кабіну, а на бага�
тьох поверхах – стулки дверей
шахт.

Але працювали над ліфтами
не тільки підрядники, а й самі
мешканці. Кабіни, які не підляга�
ли заміні, вичистили, вимили,
оновили. Планують у них ще
дзеркала поставити, як колись
було. Довелося також перекри�
ти дахи над трьома машинними
відділеннями. Це не ввійшло до
кошторису основних робіт, то
довелось потратити на ці роботи
додатково ще майже чотири ти�
сячі. Та й самі машинні відділен�
ня вперше за 25 років історії бу�
динку побілили, пофарбували,
вичистили.

Коли ремонтники провели вип�
робування ліфтів і 26 червня от�
римали дозвіл на їх обслугову�
вання, люди віри не йняли своєму
щастю. Між іншим, повірити було
складно не тільки психологічно,
а й фізично, бо почути, як працю�
ють оновлені ліфти, практично не�
можливо – вони стали рухатися
безшумно і плавно.

У всій цій бочці меду є ложка
дьогтю – з 323 квартир будинку
внесок на ремонт ліфтів 5 квар�
тир не здали, а окремі здали не
повністю. Звичайно, цей внесок
немалий, визнає Лариса Мо�
чальська: з третього по дев’ятий

поверх мешканці здавали на про�
ект по 10 гривень з квадратного
метра загальної площі квартири;
перші поверхи здавали символі�
чну суму – гривню з квадратного
метра, а другого поверху – по дві.
Але ж прикро, що в боржниках
залишились не найбідніші. Сусі�
дам, які живуть поруч, якраз най�
простіше оцінити, хто як живе. Є
такі, в кого 5�кімнатна квартира,
як повна чаша, і автомобіль, а от
загальну справу громади свого
будинку не підтримали. Хоча пло�
дами цієї справи тепер користу�
ються.

Справедливості ради варто ска�
зати, що боржників могло би бути
більше, якби активно не попрацю�
вала група, яка збирала гроші.
Анатолій Чемерис, Володимир По�
тапчук, Тамара Нємедова, Кате�
рина Журомська, Ганна Дзьолось,
Жанна Лозінська, Ірина Бернаць�
ка, Павло Мансуров побували у
більшості квартир, і то не раз. Вони
змогли переконати людей у тім,
що громада йде єдино можливим
шляхом, роз’яснити їм необхідність
справи, за яку взялися. От і доби�
лись успіху.

Тепер Лариса Мочальська, ще
звітуючи про щойно зроблене,
вже будує плани на майбутнє і
загинає пальці, перераховуючи
справи, які в будинку потрібно
терміново зробити. Їх набралося
немало. І це й не дивно, бо ж
будинкові вже 26 років – багато
що в ньому постаріло, зносилося,
зруйнувалось. Та цьогорічний
успіх з ліфтами Ларису окрилює,
що їм і в майбутньому все вдасть�
ся. Головне, що громада вже по�
вірила у свої сили.

Людмила МОШНЯГА

Курс валют
КУРС ВАЛЮТ ДО ГРИВНІ СТАНОМ НА 25 ЛИПНЯ

МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ

Про всі питання, які відобра�
жені в цьому документі, а також
про те, що нині турбує міжнарод�
них перевізників, йшлося на на�
вчальному семінарі, організова�
ному для них Державною митною
службою України та Рівненською
митницею.

Вступним словом його відкрив
начальник Рівненської митниці
Сергій  Лук’янов. Він запевнив,
що перевізники дізнаються мак�
симум можливого про основні
аспекти, які стосуються їхньої
співпраці з митницею і які врегу�
льовані новим митним законодав�
ством. А положення Митного ко�
дексу перевізникам презентував
начальник департаменту супро�
воду конвенції міжнародних до�
рожніх перевезень Асоціації
міжнародних автомобільних пе�
ревезень України Віталій Німчен�
ко. Він прокоментував кожну стат�
тю кодексу, виокремив у ньому
зміни на користь перевізників,
порадив, як потрібно діяти в тій
чи іншій ситуації.

Віталій Німченко загострив
увагу на основних моментах, які
стосуються міжнародних пере�
візників, зокрема на митних фор�
мальностях на автомобільному
транспорті. Адже нині автотранс�
портний засіб комерційного при�
значення, що використовується
для переміщення товарів через
митний кордон України, не по�
требує окремої митної декларації,
якщо під час такого переміщення
декларуються товари, які пере�
возить цей транспорт. Відомості

НОВАЦІЇ

Місце зустрічі – митний кордон
Справді, митний кордон – це місце, де перетинаються шля0
хи та інтереси митників і міжнародних перевізників. Щоб
спростити їх спілкування і зробити максимально зручними
та прозорими стосунки, запроваджено чимало новацій у
новому Митному кодексі.

про автотранспортний засіб вно�
сять до митної декларації, за якою
оформлено вантажі, книжки
міжнародних дорожніх переве�
зень (МДП), передбаченої Мит�
ною конвенцією про міжнародне
перевезення вантажів із застосу�
ванням книжки МДП 1975 року,
товарно�транспортних наклад�
них, дорожнього листа, провізних
та інших документів, передбаче�
них законодавством. Порожні ав�
тотранспортні засоби комер�
ційного призначення та ті, які пе�
ревозять пасажирів через мит�
ний кордон України, декларують�
ся шляхом подання національних
реєстраційних документів.

Багато цікавого про принци�
пи, закладені в Митному кодексі,
розповів учасникам семінару на�
чальник відділу контролю за пе�
реміщенням товарів Департа�
менту організації митного конт�
ролю та оформлення Державної
митної служби України Валерій
Мальнов.

Представники митних органів
давали практичні поради міжна�
родним перевізникам, наголошу�
вали на нових обов’язках, до яких
вони повинні бути готові, й на
розширенні їхніх прав. Це лише
початок. Немає досвіду роботи з
новим Митним кодексом, але час
розставить усе на свої місця, а
навчання міжнародних пере�
візників лише допоможе їм бути
готовими до всіх можливих ситу�
ацій при перевезенні вантажів че�
рез митний кордон України.

Валентина ПОГОНСЬКА

1. Об’єкт оренди: нежитлове підвальне приміщення площею
20,1 кв. м у будівлі, розташованій на вул. Соборній, 30 у м. Рівне.
Балансоутримувач: управління освіти виконавчого комітету Рівненсь�
кої міської ради. Вартість об’єкта: згідно зі звітом про незалежну оцінку
на 30.06.2012 становить 48 980,00 грн без ПДВ. Строк оренди: 5 років,
якщо орендар не пропонує менший термін. Мета використання: роз�
міщення складу.

2. Об’єкт оренди: нежитлове приміщення площею 103,1 кв.м у будівлі,
розташованій на вул. Київській, 88�б у м. Рівне. Балансоутримувач:
управління комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської

ІНФОРМАЦІЯ
управління комунальною власністю вико0
навчого комітету Рівненської міської ради

про намір передати в оренду
комунальне майно

міської ради. Вартість об’єкта: згідно зі звітом про незалежну оцінку на
30.06.2012 становить 84 300,00 грн без ПДВ. Строк оренди: 5 років, якщо
орендар не пропонує менший термін. Мета використання: будь�яке
використання, крім розміщення закладів грального бізнесу.

3. Об’єкт оренди: нежитлове приміщення площею 30,8 кв. м у
будівлі, розташованій на вул. Соборній, 57 у м. Рівне. Балансоутриму0
вач: ЖКП «Західне». Вартість об’єкта: згідно зі звітом про незалежну
оцінку на 31.03.2012 становить 37 485,00 грн без ПДВ. Строк оренди:
5 років, якщо орендар не пропонує менший термін. Мета використання:
розміщення торговельного об’єкта з продажу книг, газет і журналів,
виданих українською мовою.

Останній день прийому заяв: 100й робочий день після розміщення
оголошення про намір. Заяви приймаються за адресою: м. Рівне,
вул. Соборна, 12�а (приміщення міськвиконкому), каб. 211, тел. 22�24�96,
22�38�44, факс 0(362) 26�75�23. У разі надходження двох і більше заяв
орендодавець (управління комунальною власністю виконавчого коміте�
ту Рівненської міської ради) оголошує конкурс на право оренди.

До господи 62�річної мешкан�
ки Корця Надії завітала охайно
вбрана гостя. Хоча господиня
зазвичай остерігається таких зу�
стрічей із незнайомими, цього
разу вона розпочала з привітною
жінкою відверту розмову. Вже
за півгодини бесіди пенсіонерка
віддала незнайомій майже дві
тисячі доларів США – начебто на
реконструкцію церкви. Тепер по�
терпіла не розуміє, як могла вчи�
нити таке, і пояснює свої дії впли�
вом гіпнозу.

Справа здавалася заплута�
ною, адже місце злочину зловмис�
ниця покинула на авто. Проте вже
за кілька днів підозрювану затри�

169866 гривень виділив на
капремонт ліфтів будинку

на вул. Коновальця, 7
міський бюджет, а внесок

громади становить
130 тисяч гривень.

НУ І НУ!

мали на Одещині. Звідти 45�річну
Марію доставили в Корецький
райвідділ міліції. Як з’ясувалося,
жінка є уродженкою Молдови.
В Україні вона не мала постійно�
го помешкання і весь час пере�
їжджала з місця на місце. Свою
вину у скоєнні злочину жінка виз�
нає та стверджує, що зробила це,
аби прогодувати сімох дітей.

– За частиною 1 статті 190
Кримінального кодексу України
(шахрайство) порушено кримі�
нальну справу, – зазначив на�
чальник Корецького райвідділу
міліції Михайло Роман. – Тепер
зловмисниці загрожує до трьох
років позбавлення волі.

Відомо, що Марія перебуває в
розшуку на території своєї краї�
ни  за скоєння аналогічного зло�
чину. Поки що шахрайка затри�
мана і перебуває в ізоляторі тим�
часового тримання. Правоохо�
ронці перевіряють її причетність
до подібних злочинів як в інших
районах Рівненщини, так і на те�
риторії всієї держави.

Олександр МАКЕДОНСЬКИЙ

Міліція цими днями затримала жінку, яка збирала гроші
нібито на будівництво храму за допомогою гіпнозу.

Не всім, хто просить,
треба давати гроші
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