
У К Р А Ї Н А

НОВОВОЛИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від  23 лютого 2012 р.  № 15/25
м.Нововолинськ

Про звернення депутатів Нововолинської
міської ради щодо будівництва міжнародного
пункту пропуску українсько-польського
кордону Кречів –Крилів

      Відповідно до ст. ст. 10, 25 Закону України ”Про місцеве  самоврядування в 
Україні”, враховуючи важливість розширення добросусідських відносин між 
Україною та Польською Народною Республікою , міська рада 

                                            В И Р І Ш И Л А:

      Прийняти звернення депутатів Нововолинської міської ради щодо будівництва 
міжнародного пункту пропуску українсько-польського кордону Кречів–Крилів :

- до голови Волинської обласної державної адміністрації Клімчука Б.П.;
     -    до депутатів Волинської обласної ради ;

- до  голови   Іваничівської  районної  державної  адміністрації  Томашевської 
Л.М. ;

- до депутатів Мовниківської сільської ради Іваничівського району.

Текст звернення додається.

        Міський голова                                                             В.Б.Сапожніков

Котилко  3-14-32



З В Е Р Н Е Н Н Я
депутатів Нововолинської  міської  ради до депутатів Волинської обласної ради 

щодо будівництва міжнародного пункту пропуску українсько-польського кордону 
«Кречів – Крилів»

     Враховуючи важливість розширення добросусідських відносин між Україною та 
Республікою  Польща  (Європейським  союзом),  зважаючи  на  те,  що  постановою 
Кабінету  Міністрів  України  від  01  грудня  2010  року  №1088 «Про  затвердження 
Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2011-2015 роки» 
було  передбачено  розроблення  спільного  українсько-польського  проекту 
містобудівного розвитку  регіону,  розбудови інфраструктури державного кордону, 
забезпечення  розвитку  наявних  євро  регіонів,  активізацію  співробітництва  між 
територіальними  громадами  прикордонних  регіонів,  розвитку  Луцького 
прикордонного  загону  відповідно  до  стандартів  Європейського  Союзу  та  з 
урахуванням  того,  що  громадяни  України  та  Республіки  Польщі  для  здійснення 
ділових  та  приватних  поїздок  в  нашому  регіоні  користуються  найблищими 
пунктами  пропуску  «Устилуг  -Зосін»  й  «Рава-Руська  -  Гребенне»,  відстань  між 
якими  по  лінії  кордону  становить  130  км,  виникла  необхідність  у  відкритті 
міжнародного  пункту  на  державному  кордоні  України  у  с.Кречів  Іваничівського 
району.

Відповідно  до  Протоколу  засідання  комісії  з  питань  пунктів  пропуску  та 
прикордонної  інфраструктури  Українсько-Польської  міжурядової  координаційної 
ради у справах міжрегіонального співробітництва (Ягодин 8 вересня 2006 року) було 
визнано  необхідним  проведення  консультацій  стосовно  створення  даного  пункту 
пропуску.  Побудова  пункту  пропуску  Кречів-Крилів  передбачена  Стратегією 
розвитку Люблінського воєводства ПНР на 2006-2020 роки.

Нововолинська міська  рада вважає важливим питання подальшого розвитку 
та розбудову спільних кордонів із Республікою Польща, зокрема перехід «Кречів-
Крилів».  Протягом  останні  трьох  років  цей  перехід  відображений  в  програмі 
«Соціально-економічного  розвитку  Волинської  області».  Підтримуючи  звернення 
учасників   Європейських  днів   Добросусідства  „Кордон  835”  до  вищих  органів 
влади  України  та  Республіки  Польщі,  виконавчим  комітетом  Нововолинської 
міської  ради   в  Кабінет  Міністрів  України  були  направлені  пропозиції  щодо 
ініціювання  будівництва  нового  міжнародного  пункту  переходу  українсько-
польського кордону «Кречів-Крилів».

Тому, зважаючи на вище наведене та запити депутатів місцевих рад, численні 
звернення мешканців міста, просимо Вас сприяти у вирішенні питання будівництва 
та відкриття міжнародного автомобільного пункту пропуску «Кречів – Крилів»

                                                                            Прийнято  на  п’ятнадцятій     
                                                                            сесії  Нововолинської міської   
                                                                            ради шостого скликання          
                                                                            23 лютого 2012 року
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