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Відділ прикордонної служби «Яго-
дин» є одним із найбільших в Украї-
ні як за кількістю громадян, що його 
перетинають, так і транспортних 
засобів, вантажів. Крім того, саме 
автомобільний і залізничний пунк-
ти пропуску, які тут діють, з’єднують 
нашу державу з країнами Європи. 
Тож ця ділянка кордону — своє-
рідне обличчя України, враження 
про яку складається, в першу чергу, 
від роботи її охоронців. Наскільки 
відділ «Ягодин» сьогодні відповідає 
європейським стандартам, зважа-
ючи на те, що скоро Євро-2012 і до 
нас масово їхатимуть закордонні 
гості, «Відомості» поцікавилися у 
начальника відділу прикордонної 
служби «Ягодин» підполковника 
Івана Жихора.

Як розповів Іван Васильович, 
передусім перед прикордонниками 
стоїть завдання якісно підняти під-
готовку персоналу, який займається 
перевіркою документів: 

— Всередині підрозділу в нас уже 
організовані та доповнені програми 
з цих питань. Ми підібрали персо-
нал, який може якісно справлятися 
з цим завданням. Іде обмін між спе-
ціалістами з іншими регіональними 
управліннями. 

Щодо технічного забезпечення, 
то, за словами Івана Жихора, воно 
як мінімум задовільне. У розпоря-
дженні відділу знаходиться катер, 
аби моніторити кордон по річці, 
адже саме на річковій ділянці «зеле-
ного» кордону є велика загроза пере-
правлення контрабанди, в основно-
му тютюнових виробів. Є снігохід, 
тепловізори — переносний і мобіль-
ний, спостережна вежа, достатня 
кількість радіостанцій, зброї.

— Акцент робимо на високу під-
готовку та професіоналізм персо-
налу, — продовжує підполковник. 
— Починаючи з досконалого зна-
ння географії місцевості, закінчу-
ючи тим, що вивчаємо оперативну 
обстановку, тобто встановлюємо 
схеми, які використовують право-
порушники як в автомобільному й 
залізничному пунктах пропуску, так 
і на «зеленій ділянці». Вивчаємо 
методи, в тому числі й фізичного 
перевантаження, контрабанди, вра-
ховуючи той момент, що тривалий 
період Буг розлитий, і це ускладнює 
нашу роботу. 

Виявляється, шукати схованки 
контрабанди на затоплених гектарах 
не просто. Як пояснив Іван Васильо-
вич, зазвичай порушники спершу 
контрабанду герметично запакову-
ють і топлять, а потім уже переправ-
ляють. Тому в цьому плані важливе 
значення мають оперативна складо-
ва та робота з місцевим населенням. 
Є люди, які з різних суб’єктивних 
причин виявляють бажання боро-

тися з розповсюдженням нарко-
тиків, відчувають громадянський 
обов’язок і так далі, тому йдуть на 
співпрацю з військовослужбовцями 
та допомагають запобігти незакон-
ному переправленню контрабанди, 
зброї, наркотиків. По-друге, прикор-
донник працює як психолог. 

— Є такі факти, — розповідає 
Іван Васильович, — коли прикор-
донник не може пояснити, чому 
він упевнений, що в певній машині 
може бути контрабанда. Їде, скажі-
мо, дороге авто, а він приймає рі-
шення, що треба знімати обшивку. 
Це дуже складно. 

Зі слів підполковника, психоло-
гічний аспект відіграє важливу роль 
у паспортному контролі, але він ви-
робляється роками служби на кор-
доні. 

— Щоб помітити підробку, до 
вивчення документа треба підійти 
дуже скрупульозно, — пояснює Іван 
Жихор. — Однак не всі докумен-
ти несуть під мікроскоп, а лише ті, 
власники яких починають під час 
контролю неадекватно поводитися. 
До речі, зразу видно й тих, хто не-
часто їздить за кордон, в пункті про-
пуску вони також дуже хвилюються. 

— Мабуть, і зорова пам’ять має 
велике значення? — уточнюю.

— Звичайно, — відповідає на-
чальник відділу. — Наведу вам при-
клад незаконного ввезення авто. До-
рога машина «Ауді» з українськими 
номерами перетинає кордон. Потім 
ці ж номерні знаки переставляють на 
іншу автівку тієї ж марки й моделі, 
і вона спокійно в’їжджає в Україну. 
Звідси номерні знаки перевозять за 
кордон, там їх ставлять на справжню 
машину, і авто знову прямує в пункт 
пропуску. Коли наші працівники по-

чинають запитувати, мовляв, вже 
така машина перетинала кордон, 
водій каже: «Я нічого не знаю! Всі 
претензії до того, хто проїхав». І був 
такий випадок, коли прапорщик 
запам’ятав конкретну деталь — ко-
лір оббивки салону. Трапляється, 
спеціалісти паспортного контролю 
виявляють підробки документів 
тільки за зовнішнім виглядом, одна-
че довести це складно, тому кінце-
вим результатом є зізнання самого 
громадянина.  

Багатьох читачів «Відомостей» 
цікавить ще одне важливе питання 
— черги на кордоні в Ягодині. Час-
то й нам, журналістам, доводилося 
стикатися з цією проблемою. Інко-
ли люди днями вистоюють у чергах, 
але чи потрібно це, якщо, скажімо, 
ми мандруємо у службових справах, 
їдемо до когось у гості чи на екскур-
сію?

Як пояснив підполковник Іван 
Жихор, черга виникає з України в 
Польщу і в основному через ті тран-
спортні засоби, водії або пасажири 
яких везуть тютюнові вироби у не-
великих кількостях. 

— Уже давно існує практика, — 
каже Іван Васильович, — коли при-
кордонні наряди, які підтримують 
режим у районі існування черги, по-
яснюють громадянам, що ті, хто слі-
дує з метою туризму, бізнесу тощо, 
можуть об’їхати чергу та прямува-
ти в пункт пропуску. Рішення щодо 
можливого об’їзду черги приймає 
старший зміни прикордонних наря-
дів. Він аналізує кількість перетинів 
кордону та контингент, який знахо-
диться у транспортному засобі. Але 
це не означає, що у пункті пропуску 
авто не буде ретельно оглянуте.

Людмила ШИШКО
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Події

СУХИЙ ЗАКОН 

З 1 березня цигарки й алкоголь 
біля шкіл не продаватимуть

Рішення виконавчого комітету 
Луцької міської ради про забо-

рону продажу алкоголю та тютюну 
в закладах торгівлі, розміщених 
на територіях, прилеглих до шкіл, 
підписав міський голова Микола 
Романюк.

«Прилеглою» вважається тери-
торія, що знаходиться в радіусі ста 
метрів від межі території навчаль-
ного закладу.

Про факти продажу громадя-
нам, які не досягли 18 років, пива 
(крім безалкогольного), алкоголь-
них, слабоалкогольних напоїв, 
вин столових і тютюнових виробів 
управління муніципальної полі-
ції, департамент підприємництва, 
Луцький МВ УМВС України у 
Волинській області інформувати-
муть міську раду з наданням під-
тверджуючих документів з метою 

введення заборони продажу ви-
щеназваних товарів у цих закладах 
торгівлі.

КОМЕНТАР СПЕЦІАЛІСТА 

За оранку сусідського городу 
необхідно сплатити податки

Після публікації роз’яснень 
щодо деяких положень По-

даткового кодексу в №3 від 13 січ-
ня «Відомостям» зателефонували 
читачі та попросили опублікувати 
відповіді спеціалістів на деякі пи-
тання. Сьогодні положення По-
даткового кодексу та деякі нюанси 
декларування доходів громадян, 
одержаних у 2010 році, роз’яснює 
начальник управління оподатку-
вання фізичних осіб ДПА у Волин-
ській області Людмила Арендар-
чук.

— Громадянин у 2010 році 
надавав послуги власною сіль-
госптехнікою (оранка) іншим 
громадянам — односельцям. Чи 
повинен він декларувати доходи 
та сплачувати податок? 

— Згідно з Законом України 
«Про податок з доходів фізичних 
осіб», об’єктом оподаткування фі-
зичних осіб є загальний місячний 
(річний) оподаткований дохід, до 
якого відносяться суми будь-яких 
коштів, вартість матеріального та 
нематеріального майна, одержа-
них платником податку у власність 
або нарахованих на його користь. 
Тобто оподаткуванню підлягають 
і доходи, одержані фізичною осо-
бою від надання послуг власною 
сільгосптехнікою. Такі доходи опо-
датковуються податком із доходів 
фізичних осіб на загальних під-
ставах за ставкою 15%. Оскільки 
названа фізична особа одержала 
доходи не від податкових агентів, 
а від фізичних осіб, вона повинна 
в установлений законом термін, до 
1 травня 2011 року, подати річну 
податкову декларацію та сплатити 
податок. Бланк декларації можна 
безкоштовно одержати в податко-
вій інспекції за місцем проживан-
ня. 

— Який порядок оподатку-
вання доходів, одержаних у 2010 
році громадянином від наданої в 
оренду юридичній особі земель-
ної ділянки (успадкованого зе-
мельного паю)? 

— У разі виплати орендарем 
доходу — орендної плати фізичній 

особі від надання в оренду земель-
ної ділянки сільгосппризначення, 
земельної частки (паю), майнового 
паю, орендар як податковий агент 
зобов’язаний нарахувати, утрима-
ти, перерахувати податок до бю-
джету та повідомити податковий 
орган про виплачені суми доходу 
й утриманий податок за формою 
N1ДФ. 

— Який порядок сплати по-
датку за одержаний у 2010 році до-
хід від здавання в оренду власної 
квартири? Чи є пільги по подат-
ках у пенсіонера-орендодавця? 

— Якщо орендодавець торік 
здавав власну нерухомість юри-
дичній особі або суб’єкту підпри-
ємницької діяльності — фізичній 
особі, то податковими агентами в 
цьому випадку виступають юри-
дична особа та фізична особа — 
підприємець. Вони утримують по-
даток і перераховують до бюджету. 
У разі надання нерухомості фізич-
ній особі, орендодавець повинен 
самостійно нарахувати та сплати-
ти податок до бюджету протягом 
40 календарних днів по закінченню 
звітного кварталу. Орендодавець, 
який отримував у 2010 році дохо-
ди не від податкових агентів, а від 
фізичних осіб, повинен в установ-
лений законом термін, до 1 травня 
2011 року, подати річну декларацію 
та сплатити податок. Бланк декла-
рації можна безкоштовно одержа-
ти в податковій інспекції за місцем 
проживання. Що стосується пільг 
з податку на доходи фізичних осіб, 
то орендодавець-пенсіонер їх не 
має. 

ІНІЦІАТИВИ 

Волинян змусять платити податки 
зі збору ягід і грибів 

Місцеві бюджети дотаційних 
зон можуть і повинні отриму-

вати додаткові кошти, які, напри-
клад, у таких аграрних регіонах, як 
Волинь, і в прямому, і в перенос-
ному значенні подекуди «лежать 
під ногами». У цьому переконують 
підсумки ягідно-грибного сезону 
на Волині-2010. Минулого року, 
завдяки структурованій і масш-
табній роботі з заготівельниками, 
вдалося встановити своєрідний 
рекорд платежів — понад чотири 
мільйони гривень. Це вдвічі біль-

ша сума, ніж попереднього року. 
З кожного кілограма закупленої 
на Волині й експортованої лісової 
продукції до бюджету сплачено 
1,35 гривні податків.

Однак аналіз свідчить: за пев-
них законодавчих змін в урожай-
ний рік місцеві скарбниці мали б 
отримувати значно вагоміші над-
ходження.

Як поінформував начальник 
відділу Луцької ОДПІ Роман Гри-
нюк, ідеться про запровадження 
по всій території єдиного норма-
тиву збору за спеціальне вико-
ристання лісових ресурсів і вста-
новлення особливого правового 
режиму експорту та реалізації ди-
корослої лісової продукції за на-
явності сертифіката її походжен-
ня. Такі зміни до Лісового кодексу 
України визнано слушними в ДПА 
України. З такими пропозиціями 
податкова служба неодноразово 
зверталася до Міністерства охо-
рони навколишнього середовища, 
Міністерства фінансів України та 
Держкомлісгоспу України.

Саме такі законодавчі зміни 
унеможливлять мінімізацію дохо-
дів заготівельниками дарів лісу.

Для місцевих скарбниць ціна 
питання — кілька мільйонів гри-
вень надходжень щороку, за цим 
— менше навантаження на держ-
бюджет і крок до реального підви-
щення фінансової самостійності 
місцевих бюджетів.

Один з одеських університетів 
працює без ліцензії
Під час перевірки Християнського гуманітарно-
економічного відкритого університету інспектори 
управління освіти та науки Одеської ОДА встанови-
ли, що насправді вуз є громадською організацією та 
не має встановлених законом ліцензій і сертифіка-
тів. Таку заяву оприлюднила начальник відділу по 
роботі з ВНЗ управління освіти ОДА Ольга Журав-
льова. За її словами, в Одеській області функціону-
ють 19 державних і 3 приватних виші, що видають 
випускникам дипломи встановленого зразка. 

У Києві з’явилися фальшиві 
банкомати  
Фальшивий банкомат був розміщений біля входу в 
торговий центр «Караван». Принцип дії фальшивого 
банкомата простий: ви вставляєте карту, вводите пін-
код, після чого банкомат пише, що відсутній зв’язок 
із вашим банком, віддає карту та чек, але при цьому 
запам’ятовує дані вашої карти та захисний код, а шах-
раї згодом без перешкод знімають кошти з рахунка. 
Для заманювання клієнтів на фальшивому банкоматі 
встановлений список банків, картки яких він приймає 
(«Індекс-банк», «Приватбанк», «Райффайзен» і т. д.).

Навіть під обшивкою дорогих авто 
возять контрабандні цигарки

Начальник Іван Жихор контролює проведення огляду транспортного засобу

АВТОРИНОК УКРАЇНИ 


