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На Волині відкрили другу чергу 
міжнародного автомобільного 
пункту пропуску «Ягодин». Відтепер 
потужності пункту збільшились 
удвічі. Адже, крім того, що зросла 
кількість смуг руху, пункт пропуску 
нафарширований найсучаснішою 
технікою. Номери автівок, які 
в’їжджають, спеціальні пристрої 
автоматично фотографуватимуть і 
заноситимуть до бази даних, також 
транспорт зважуватимуть без зу-
пинки й відбуватиметься постійне 
відеоспостереження. 

Днями відбулося довгоочікуване 
відкриття оновленого пункту про-
пуску «Ягодин». Нагадаємо, урочис-
то відкрити пункт мав Президент 
України Віктор Янукович, утім, при-
бути на Волинь гаранту завадила по-
года. Тож честь перерізати червону 
стрічку дісталася голові Волинської 
облдержадміністрації Борису Клім-
чуку, чільнику Державної митної 
служби України Ігору Калєтніку та 

керівнику Державної прикордонної 
служби України Миколі Литвину.

Часто на «Ягодині»  можна було 
спостерігати величезне скупчення 
вантажних автомобілів, із потоком 
яких пункт не справлявся, тепер 
прикордонники обіцяють, що «Яго-
дин» витримуватиме усі наванта-
ження.

— Ми даємо шанс собі, Україні, 
нашим партнерам на Заході мати 
гарні комунікати, швидко і якісно 
провозити людей і товари. Ми даємо 
сигнал усьому світові, що Україна — 
серйозна, потужна держава, — від-
значив голова ОДА Борис Клімчук у 
вітальному слові.

Оновлений «Ягодин» тепер на-
зивають найсучаснішим пунктом 
пропуску на українсько-польському 
кордоні, який до того ж повністю 
відповідає усім світовим та європей-
ським стандартам. 

— Необхідність розбудови пунк-
ту пропуску була викликана вели-
ким зростанням товарообігу та то-
варопотоку. Лише за чотири місяці 
цього року товарообіг із Польщею 

склав майже два мільярди доларів, із 
Європейським Союзом — 13 мільяр-
дів доларів, — зазначив голова Дер-
жавної митної служби України Ігор 
Калєтнік. — Відтепер щоденно через 
«Ягодин» має переміщуватись одна 
тисяча вантажних автомобілів, три 
тисячі легкових авто, 75 автобусів і 
вісім із половиною тисяч громадян. 

Прикордонники зауважують, що 
пункт пропуску чітко розділений на 
в’їзну та виїзну частини, обладнані 
найсучаснішою технікою та інфор-
маційними системами, що дозволя-
ють уникнути негативного впливу 
людського фактора та дають змогу 
значно пришвидшити здійснення 
контрольних процедур. Це у свою 
чергу значно збільшить кількість 
оформлених за зміну транспортних 
засобів та унеможливить виникнен-
ня черг. Уперше в Україні саме на 
«Ягодині» у в’їзній частині встанов-
лено модуль «Фільтр пропуску». 

— Це унікальна система, яка 
включає автоматичне зчитування 
номерних знаків автомобілів за до-
помогою відеокамер. Ця інформація 

одразу передаватиметься до бази да-
них моніторингового центру, — роз-
повів Калєтнік.

За його словами, така система 
дасть змогу завчасно виявляти по-
рушників правил митного та при-
кордонного контролю. Крім цього, 
пункт пропуску обладнаний дина-
мічними ваговими комплексами, які 
дозволяють зважити вантажівку без 
її фактичної зупинки. Також є бокси 
для поглибленого огляду та склад-
ські приміщення.

У зоні митного контролю, у міс-
цях в’їзду та виїзду з пункту про-
пуску працюють вісім відеокамер, 
інформація з яких передається 
мережею Інтернет до Державної 
митної служби України. Відтепер 
у «Ягодині» діють 26 смуг руху для 
пасажирського та вантажного тран-
спорту. Крім того, виділено окрему 
смугу руху для учасників і гостей 
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Події
Чиновників змусять «доносити» на 
занадто щедрих дарувальників

Фонд розвитку дав 26 мільйонів на волинську освіту та медицину

Верховна Рада прийняла Закон 
України «Про правила етичної 

поведінки», яким визначає норми 
поведінки осіб, уповноважених на 
виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, під час 
виконання ними своїх посадових 
повноважень. 

Одне з центральних положень 
документа — «протидія отриман-
ню неправомірної вигоди або по-
дарунка (пожертвування)». Цей 
законопроект був зареєстрований 
у парламенті ще в листопаді ми-
нулого року. Так, згідно з логікою 
нардепів, якщо чиновнику пропо-
нують такий «подарунок», то він 
повинен не тільки відмовитися від 
пропозиції, а й встановити особу 
«дарувальника», залучити свідків 
і письмово повідомити начальству 
про цей обурливий факт. Окремий 
пункт закону наказує всім чинов-
никам щорічно подавати за місцем 
роботи декларацію про майно, до-
ходи, видатки та зобов’язання фі-
нансового характеру.

Також у законі встановлено 
такі правила поведінки чиновни-
ків: законність; пріоритет інтер-
есів, політична неупередженість, 
толерантність; об’єктивність, 
компетентність та ефективність 
формування довіри до влади; 
конфіденційність; утримання від 

виконання незаконних рішень чи 
доручень; недопущення конфлікту 
інтересів, запобігання отриманню 
неправомірної вигоди або пода-
рунка (пожертвування); деклару-
вання майна, доходів, видатків і 
зобов’язань фінансового характе-
ру.

За порушення етичних правил 
чиновника передбачена дисциплі-
нарна, адміністративна, матері-
альна та навіть кримінальна від-
повідальність згідно з законами та 
Конституцією України.

Дія закону поширюється на 
Президента, Прем’єр-міністра, 
голову Верховної Ради, членів Ка-
бінету Міністрів, депутатів Верхо-
вної Ради і місцевих органів пред-
ставницької і виконавчої влади, 
армійське і міліцейське началь-
ство, СБУ, суддівський корпус, 
прокуратуру.

Волинь уже отримала понад шість 
мільйонів гривень на будівни-

цтво об’єктів соціально-економічно-
го розвитку області. Про це голова 
облдержадміністрації Борис Клім-
чук повідомив на оперативній нара-
ді. Він додав, що це перший транш із 
передбачених для області 26 мільйо-
нів гривень із Державного фонду ре-
гіонального розвитку. Решта коштів 
надійде помісячно згідно з затвер-
дженим графіком. Отримані у травні 
кошти спрямуються на спорудження 
школи у с. Смідин Старовижівсько-
го району, центральної районної 
лікарні у смт. Шацьк і капітальний 
ремонт обласного онкодиспансеру. 

Борис Клімчук поінформував про 
помісячні обсяги асигнувань на цей 
рік. Зокрема, у червні надійде три 
мільйони гривень, у липні — май-
же чотири, у серпні та вересні — по 
понад чотири мільйони гривень, у 
жовтні — 2,35 мільйона, у листопаді 
— майже два мільйони, у грудні — 
700 тисяч гривень.

«Держава вчасно фінансує регіо-
ни. Ми бачимо, що кошти надходи-
тимуть у будівельний сезон. Отож 
гроші — на рахунку в казначействі. 
Нині справа — за головними розпо-
рядниками та будівельниками», — 
наголосив голова ОДА.

У західних областях 24 трав-
ня похмуро, дощитиме. Темпе-
ратура вночі +16...+19°C, вдень 
+16...+21°C. 25 травня змінна 
хмарність, сухо. Вночі +10...+16°C, 
вдень +17...+20°C. 26 травня 
хмарно з проясненнями, без опа-
дів. Температура повітря вночі 
+9...+14°C, вдень +19…+22°C. 

У північних регіонах 24 трав-
ня хмарність, опади не очікують-
ся. Нічна температура становити-
ме +14...+19°C, денна +19...+21°C. 
25 травня переважно ясно, без 
опадів. Температура повітря вно-
чі +9...+13°C, вдень +17...+20°C. 
26 травня сонячно, сухо. Тем-
пература вночі +9...+13°C, вдень 
+18...+20°C. 

У Києві 24 травня хмар-
но, короткочасний дощ. Тем-
пература вночі +15…+19°C, 
вдень +21...+24°C. 25 травня 
змінна хмарність, сухо. Вночі 

+10…+15°C, вдень +18...+22°C. 
26 травня ясно, дощ не перед-
бачається. Нічна температура 
+10…+15°C, денна становитиме 
+19...+22°C.

У східних регіонах 24 трав-
ня похмуро, дощитиме. Вночі 
+17...+20°C, вдень +26…+30°C. 
25 травня очікується хмарність, 
без опадів. Нічна температура 
становитиме +16...+20°C, денна 
+25...+28°C. 26 травня сонячно, 
дощу не передбачається. Темпе-
ратура вночі +14...+19°C, вдень 
+24...+28°C.

У південних областях 24 
травня хмарність, ітиме дощ. 
Температура повітря вночі ста-
новитиме +17...+20°C, вдень 
+22...+25°C. 25 травня похмуро, 
дощитиме. Вночі +16...+18°C, 
вдень +21...+24°C. 26 травня ясно, 
без опадів. Нічна температура 
+14...+19°C, денна +22...+26°C. 

Верховна Рада заборонила 
політикам критикувати владу
Верховна Рада Законом «Про правила етичної поведін-
ки»  заборонила політикам негативно висловлюватися 
про органи державної влади. Одночасно  зобов’язано 
осіб, уповноважених виконувати державні функції (у 
тому числі народних депутатів) або місцевого самовря-
дування, «забезпечувати позитивну репутацію органів 
державної влади й місцевого самоврядування, усіляко 
сприяти зміцненню довіри громадян до влади».

Випробувальний термін на 
роботі хочуть розтягнути до 
шести місяців
Новий Трудовий кодекс, який наразі обговорюється у 
парламенті, передбачає збільшення випробувального 
строку для шукачів роботи з нинішніх двох місяців до 
шести, повідомив експерт Фонду суспільної безпеки 
Юрій Гаврилечко, що  дуже вигідно роботодавцеві. Адже, 
згідно з законодавством, він може в цей період платити 
мінімальну зарплату працівнику», — зазначив експерт, 
пишуть «Коментарі».
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приблизно у стільки мільярдів 
гривень «Укрзалізниця» спрог-
нозувала збитки від перевезен-
ня пасажирів у приміському 
сполученні у 2012 році.

Ігор Калєтнік, Борис Клімчук та Микола Литвин

 ПОГОДА

Пропускна потужність 
на «Ягодині» зросла вдвічі
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