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Волинь готова до прийому тисячної 
кількості вболівальників Євро-2012 
майже на сто відсотків, запевнив те-
пер уже колишній начальник «Яго-
дина» Геннадій Федик, який напе-
редодні свого звільнення запросив 
журналістів на прес-конференцію. 
Митниця розбудована, друга черга 
пункту чекає на офіційне відкрит-
тя, а ягодинські митники вчаться 
працювати в електронному режимі. 
«Мінімум людського фактора», 
— наголосив Геннадій Петрович, 
показуючи модернізовані офіси. 
Детальніше про головні здобутки 
та новинки «Ягодина» дізнавалися 
«Відомості». 

На час нашого приїзду на мит-
ниці тривали останні приготування: 
будівельники монтували світильни-
ки. До того ж, за словами пана Фе-
дика, наразі й електронна система 
зазнає кардинальних змін.

— Основна увага ягодинських 
митників нині приділяється автома-
тизації митних процедур, аби звести 
людський фактор до мінімуму та щоб 
документи оформлялися в електро-
нному вигляді, — розповів Геннадій 
Петрович. — Для нас важливо, аби 
дії митниці були зрозумілими для 
бізнесу та звичайних громадян. 

Завершення реконструкції дасть 
можливість збільшити пропускну 
спроможність транспорту: нині що-
доби кордон перетинають близько 
двох тисяч легкових автомобілів, а 
планується збільшити їх кількість 
до трьох тисяч, вантажівок — із 450 
до 800, громадян — із шести тисяч 

до семи з половиною, пасажирських 
автобусів — до 75 одиниць за добу. 

На запитання журналістів, коли 
ж чекати офіційного відкриття 
другої черги, Геннадій Федик роз-
вів руками, мовляв, поки ні він, ні 
керівництво області не володіють 
остаточною інформацією про дату. 
Нагадаємо, що попередньо плану-
валося відкрити реконструйований 
пункт пропуску 23 жовтня. 

НОВИНКА МИТНИЦІ — 
ЕЛЕКТРОННИЙ ФІЛЬТР

З уведенням в експлуатацію но-
вої черги автопереходу у в’їзній час-
тині запрацює модуль «Фільтр пунк-
ту пропуску», який здійснюватиме 

автоматичне фіксування інформації 
про авто, яке в’їхало на територію 
митниці.

— Створення фільтра змусило 
переглянути проект реконструкції: 
довелося додатково виділити 67 со-
тих площі для його облаштування, 
— каже Геннадій Федик. — Що нам 
дасть фільтр пропуску? Мінімум 
людського фактора, скорочення 
часових параметрів проходження 
митних процедур, зменшення ван-
тажо- та пасажиропотоків, більшу 
ефективність пошукової роботи, за-
побігання проявам корупції серед 
інспекторського складу митниці та 
серед працівників інших служб, які 
розташовані на пункті пропуску. 

На практиці фільтр «Ягодина» 
працюватиме так: світлофор дає знак 
водієві про дозвіл на заїзд, підніма-
ється шлагбаум, вантажівка заїж-
джає, при переміщенні через осьові 
ваги відбувається її автоматичне зва-
жування, а інформація передається 
до центральної бази даних. Номер 
транспортного засобу одразу фік-
сується камерами спереду та ззаду. 
Крім номерних знаків, реєструються 
марка вантажівки та колір. Якщо за 
документальними даними ванта-
жівка потребує додаткового огляду, 
її відправляють на рентгенівський 
контроль. Такий огляд може виявити 
сторонні вкладення у вантажі. Зау-
важте, під час усіх згаданих операцій 
із фурами фізичного контакту з пра-

цівниками митниці не відбувається.
До слова, «Ягодин», чим дуже 

пишаються його працівники, — пер-
ша митниця в Україні, де запрова-
джується такий повноцінний фільтр 
пункту пропуску. 

ВОЛИНСЬКІ МИТНИКИ 
БОЯТЬСЯ КАМЕР 
СПОСТЕРЕЖЕННЯ

В прес-службі «Ягодина» ка-
жуть, що цього року жодного пра-
цівника митниці не було засуджено, 
складено лише два протоколи про 
корупційні діяння. Підставою для 
порушення справ Службою безпеки 
є те, що родичі працівників митниці 
працювали у брокерських фірмах. 
Поки остаточних судових рішень 
щодо цих посадових осіб немає. 

— У новоствореній частині 
пункту пропуску облаштована 171 
відеокамера, загалом їх більше двох 
сотень, — розповідає Геннадій Пе-
трович. — Можна сказати, що камер 
на «Ягодині» більше, ніж посадо-
вих осіб. Сучасний моніторинговий 
центр може надати інформацію про 
в’їзд, виїзд, паси руху будь-якого 
транспортного засобу та перемі-
щення посадових осіб митниці чи 
громадян. Зараз на кожному місці 
прибуття, де знаходяться склади, 
теж встановлені камери для спосте-
реження за рухом товару та контр-
олю за митниками. 

БУМУ КОНТРАБАНДИ 
НА ВОЛИНІ НЕ БУДЕ?

Волинь знаходиться на терито-
рії, яка межує з Польщею та Біло-
руссю, тому проблема контрабанди 
стоїть особливо гостро. На митниці 
постійно вдосконалюються методи 
аналітично-пошукової роботи, здій-
снюється моніторинг вантажопото-
ків. Із початку року тут порушено 
15 кримінальних справ на суму 36,2 
мільйона гривень, а також запрова-
джено більше тисячі справ про по-
рушення митних правил — це 59,6 
мільйона гривень штрафів. 

У наданій статистичній інфор-
мації впадає у вічі те, що порівняно 
з минулим роком на Ягодинській 
митниці почастішали спроби неза-
конного перевезення валюти через 
митний кордон України. Так, про-
тягом 2011 року митники виявили 
40 таких фактів на загальну суму 7,2 
мільйона гривень проти 32 випадків, 
виявлених торік, на суму 1,4 мільйо-
на гривень. 

Під час прес-конференції жур-
налісти зачепили питання декримі-
налізації контрабанди, тобто зняття 
з осіб, які нею займаються, кримі-
нальної відповідальності. Чи не при-
зведе це до буму контрабандистів?

— Це матиме позитивний ефект, 
бо разом із декриміналізацією будуть 
уведені жорсткі економічні санкції — 
конфіскація та великий штраф, — по-
яснив колишній головний митник Во-
лині. — Обсяг штрафу буде настільки 
великим, що буму контрабанди точно 
не буде. Розслідування у криміналь-
них справах ідуть роками, товари 
втрачають свою цінність, якість. Ви-
лученого товару багато, а поки триває 
слідство, він перестає бути затребува-
ним. А так конфіскований товар буде 
одразу реалізований, для держави в 
цілому це буде лише плюс.

P. S. Поки матеріал готувався до 
друку, змінилося керівництво Яго-
динської митниці. Геннадія Федика 
змінив Роман Микитюк, який до 
реформування в митній галузі об-
ласті очолював Волинську митни-
цю. Геннадій Федик повертається на 
свою батьківщину, де очолюватиме 
Вінницьку митну службу.

Ірина КОСТЮК

На «Ягодині» відеокамер більше, ніж працівників

НЕВТІШНО 

Третина українських вин — 
браковані

Антимонопольний комітет і 
центральна галузева дегуста-

ційна комісія української корпора-
ції з виноградарства та винороб-
ства «Укрвинпром» забракували 
30% перевіреного вітчизняного 
вина.

Про це повідомив голова дегус-
таційної комісії Едуард Михайлянц, 
пишуть «Українські новини». 

«Із 73 зразків вітчизняного 
виробництва забраковано 22. Це 
дуже високий відсоток», — сказав 
він.

Більшість забракованої про-
дукції — це вино в тетрапаках. У 
рамках розслідування було заку-
плено по 103 зразки виноробної 
продукції в найбільших торговель-
них мережах, зокрема 73 види від 
23 вітчизняних виробників і 30 
видів — від іноземних (із Молдо-
ви, Грузії, Італії, Іспанії, Чилі, Ні-
меччини, Франції та Угорщини). 
Закуповувалися тихі столові вина 
в основному нижньої цінової ка-
тегорії.

З виробників Одеської області 
комісія підкреслила гарну якість 
зразків компаній «Шабо» й «Оде-
савинпром» (перевірені вина як 
торговельної марки «Французь-
кий бульвар», так і ТМ «Вина Гу-
лієвих»), із кримських виробників 
— Інкерманського заводу мароч-
них вин, компаній «Масандра», 
«Бахчисарай» і «Кримський ви-

нний дім» (ТМ «Oreanda»), в Хер-
сонській області — заводу «Кобле-
во», у Закарпатській — компанії 
«Айсберг».

Михайлянц забракував про-
дукцію компаній із Одещини, а це 
«Нива», «Вікторія», «Ланжерон», 
«Агродар», Котовський винзавод, 
«Харчовик», підкресливши, що в 
київських мережах вин цих вироб-
ників практично немає.

Він також назвав низькою 
якість вин виробництва Євпато-
рійського виноробного заводу 
(Крим), компаній «Сандора» (Ми-
колаївська область), «Фрут Мастер 
Фудс» і «Котнар» (Закарпатська 
область). Стосовно імпортних 
вин, експерт зазначив, що жоден зі 
зразків не був знятий із дегустації 
через низьку якість. 
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Події

«Укртелеком» узяв позику 
в росіян
«Сбербанк Росії» й «Укртелеком» підписали кредит-
ний договір про надання довгострокового кредиту 
на загальну суму 250 мільйонів доларів. Як повідо-
мляється в прес-релізі «Сбербанку», кредитна лінія 
складається з двох траншів терміном три та п’ять ро-
ків. Кредитні кошти будуть спрямовані на рефінан-
сування існуючих кредитів «Укртелекому», а також 
на фінансування капітальних вкладень і поповнення 
оборотних коштів. 

34,95
до стількох мільярдів доларів, або на 
8,5%, скоротились у вересні міжнародні 
резерви України. Про це повідомив На-
ціональний банк. У грошовому еквіва-
ленті зниження склало $3,26 мільярда. 
Це найбільше падіння за останні три 
роки. 

Наступного року на 
проекти громад Волині 
піде 720 тисяч доларів
Для участі в проекті ПРО ООН «Місцевий 
розвиток, орієнтований на громаду» на 
Волині відібрали 40 сільських і селищних рад. 
Для області передбачено 720 тисяч доларів: 
половину фінансує ЄС, в обласному бюджеті 
на 2012 рік передбачать 20% (1,2 млн. грн.), 
25% мають закласти у районних і сільських 
бюджетах, ще 5% — частка місцевих громад.

КОНТРОЛЬ 

До 1 січня на всіх 
ринках наведуть 
лад

Волинські чиновники обго-
ворили дотримання безпеки 

торгівлі на ринках області. 
Головний санітарний лікар 

Волині Наталія Янко наголоси-
ла, що майже на кожному пере-
віреному ринку виявлені пору-
шення: відсутня проточна вода, 
проблемне холодильне устатку-
вання, антисанітарія, немає ав-
тостоянок тощо.

У свою чергу начальник го-
ловного управління МНС в об-
ласті Володимир Грушовінчук 
повідомив, що цьогоріч на шес-
ти ринках Волині виникали за-
горяння, а 31 базар функціонує 
без погодження схем торговель-
них рядів і контейнерів. За такі 
дії 35 посадових осіб притягнуто 
до відповідальності, а три ринки 
невдовзі повинні взагалі припи-
нити свою діяльність.

«На ринках ми повинні на-
вести елементарний порядок 
і довести їх до усіх регламент-
них норм до 1 січня наступного 
року. Нині ж ті базари, де вияв-
лено проблеми та порушення, 
закривайте. Це місця масового 
скупчення народу. Тут — люд-
ське життя та здоров’я, тому 
я не дозволю нехтувати цими 
правилами», — підсумував голо-
ва облдержадміністрації Борис 
Клімчук.

ДУМКА ЕКСПЕРТІВ 

Через бюрократію вартість житла 
завищена на 40%

Держава наразі має підтримувати 
житлове будівництво, переду-

сім через розвиток інфраструктури 
(прокладання електро-, газомереж, 
каналізації тощо). А дерегуляція 
житлового будівництва сприяла б 
зниженню вартості житла до 600-650 
доларів за «квадрат» (із урахуванням 
навіть 30% маржі забудовника). Таку 
думку озвучили банкіри й експерти 
під час круглого столу «Відновлення 
житлового кредитування: чи можна 
зробити іпотеку доступною?».

«Житлове будівництво — це ве-
личезний бізнес для чиновників, що 
сидять на дозвільній системі. Звісно, 
передусім саме вони не зацікавлені, 
щоб система була змінена», — кон-
статує голова правління «Дочір-
нього банку «Сбербанку Росії» Ігор 
Юшко. На його думку, ця проблема 
навіть більш вагома наразі для рин-
ку, ніж зниження відсоткової ставки 
за іпотечними кредитами, скажімо, 
на 1-1,5%.

Фінансист наголосив, що в Укра-
їні бюрократичні складнощі з по-
годженням проектів будівництва 
автоматично підвищують вартість 
квадратного метра житла.

Цю думку підтримав і голова 
спостережної ради «Platinum Bank» 
Юрій Блащук. За його даними, част-
ка корупційної складової у собівар-
тості житла на сьогодні становить 
40-60%.

Новозбудована друга черга «Ягодина»

Перед в’їздом на кордон

ОГОЛОШЕННЯ 

Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу майна:  
лот І – дерев’яний павільйон для торгівлі сільськогосподарською продукцією загальною площею 
50,0 кв.м    (під розбір).
Місцерозташування – вул.100-річчя Маневич, смт.Маневичі, Волинської області.
Стартова ціна –   4822,00  грн. з врахуванням ПДВ. 
Гарантійний внесок 10% від стартової ціни і реєстраційний внесок 17 грн. вноситься на: 
р/р 26003203233 в ВОД ВАТ „Райффайзен Банк Аваль”, МФО 380805, код 21733635.
Отримувач: ПАТ ДАК “НМАЦ“ – філія “Волинський аукціонний центр”. 
Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації інформації за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична 13.
Кінцевий термін прийняття заяв та плата грошових внесків – три дні до початку аукціону.
Заяви приймаються за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична, 13, тел. для довідок: (0332) 244-188, 242-065.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.


