
У листопаді 2011 року українські 
ЗМІ облетіла сенсаційна новина: на 
митному посту «Луцьк» Ягодинської 
митниці діяла вертикально побу-
дована корупційна схема — щодня 
керівники й інспектори одержували 
в середньому від 20 до 30 тисяч 
гривень. 

Під час обшуків у службових 
кабінетах і помешканнях затрима-
них правоохоронці вилучили 150 
тисяч доларів США та майже 30 ти-
сяч гривень, незаконно отриманих 
від суб’єктів зовнішньоекономічної 
діяльності за кілька останніх днів. 
Купюри були поділені й обгорнуті 
аркушами паперу з назвою фірми, 
сумою хабара та прізвищем праців-
ника митного посту, який одержував 
гроші. Також вилучили записники, у 
яких зловмисники обліковували зі-
брані митними інспекторами хабарі. 

Понад десять працівників мит-
ного поста дало свідчення, що на-
чальники примушували їх вимагати 
від суб’єктів ЗЕД гроші, 70% яких 
передавали безпосередньо керівни-
цтву поста. 

Вже декілька місяців у Ковель-
ському міськрайонному суді триває 
розгляд кримінального проваджен-
ня щодо 17 колишніх працівників 
митного поста «Луцьк» Ягодинської 
митниці, які обвинувачуються в 
одержанні та вимаганні хабарів у ве-
ликих розмірах. На лаві підсудних — 
екс-начальник поста і її заступники. 
Саме кримінальне проводження міс-
тить до семи сотень епізодів. Тому 
процес обіцяє бути досить тривалим. 

Тим часом у Луцьку завершився 
суд над двома особами, які пішли на 
співпрацю зі слідством. Вирок було 
винесено головному та старшому ін-
спекторам сектора митного оформ-
лення №1 митного поста «Луцьк». 
Матеріали цієї кримінальної справи 
дають уявлення про те, як працюва-
ла на митниці схема поборів. 

У матеріалах справи фігурує ві-
сім брокерських фірм, від представ-
ників яких митники вимагали ха-
барі, а саме: ПП «Тріада», «Лутекс», 
«СІА-Брок», «Олтранс», «Вітмарк-

Україна», ПрАТ «Глорія-Імпекс», 
ТзОВ «Мода-Текс», «Західброксер-
віс». Розрахунки йшли у гривнях, і 
суми, що озвучуються у справі, про-
сто смішні. 

Наведемо для прикладу епізод, 
який наочно демонструє, як працю-
вала схема дачі хабарів на митниці. 
Було встановлено, що співробітни-
ця ПП «Тріада» звернулася до стар-
шого інспектора сектора митного 
оформлення №1 МП «Луцьк» з доку-
ментами про розмитнення вантажу  
одного з ТзОВ. За безперешкодне та 
швидке здійснення митного контр-
олю від представника брокерської 
фірми митник зажадав хабар у роз-
мірі 300 гривень. 70% одержаного в 
сумі 210 гривень він передав за до-
мовленістю керівництву, а решту 
30% (а це 90 гривень) залишив собі. 

В інших епізодах схема отри-
мання хабара була ідентична. Ціка-
вий момент: у різних брокерських 
структур митники брали різні суми 
за безперешкодне оформлення ван-

тажів. Найдешевше платили клієнти 
«Лутексу» (по 150 гривень) і «Глорії-
Імпекс». Неймовірно, але, судячи з 
матеріалів справи, митники не гре-
бували навіть мізерним заробітком. 
Очевидно, принцип «жодного ван-
тажу без плати не пропускати» був 
понад усе. Саме працівники «Гло-
рії-Імпекс» в інтересах свого клієн-
та — підприємства «Кромберг енд 
Шуберт» — за прискорення митного 
оформлення заплатили… аж 50 гри-
вень. Але і цю суму поділили «по-
чесному»: 70% — наверх, 30% — собі. 

З інших брокерських фірм мит-
ники брали більш пристойні гроші. 
Найдорожче платило ПП «Олтранс» 
— по 800 гривень. ПП «СІА-Брок» 
— 700, «Тріада» — 300–470. 

Ось так, по копійці, митни-
ки примножували власні статки. 
Таким чином старший інспектор 
сектора митного оформлення №1 
МП «Луцьк» за три з половиною 
місяці (з 01.08.2011 по 14.11.2011) 
отримав від приватних брокерів ха-

барі на суму 8720 гривень, із яких за 
домовленою схемою 2616 залишив 
собі, а 6104 передав начальству. 

А головний інспектор сектора 
митного оформлення №1 митного 
поста «Луцьк» за той же час отри-
мав хабарі на загальну суму 9380 
гривень, із яких 2814 залишив собі, а 
6566 передав «нагору». 

30 квітня між прокурором про-
куратури Волинської області Воло-
димиром Лисюком та інспекторами 
МП «Луцьк» була укладена угода про 
визнання винуватості, яку і затвер-
див суд. 

Згідно з умовами угоди, митні 
інспектори беззаперечно визнали 
себе винними у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених 
ст. 368 ч. 3 КК України (одержання 
хабара). Тож їм призначили пока-
рання у вигляді п’яти років позбав-
лення волі з забороною обіймати 
посади в правоохоронних органах 
строком на три роки, з позбавлен-
ням спеціального звання «радник 
митної служби 3 рангу», без конфіс-
кації майна. 

На підставі ст. 75 КК України 
митників звільнили від призначеного 
основного покарання строком на один 
рік, якщо вони не вчинять нового зло-
чину. 

Попри заборону виїжджати за 
межі України, під час вирішення 
долі речових доказів головному ін-
спектору повернули закордонний 
паспорт, виданий на його ім’я. Крім 
цього, з них було стягнуто в дохід 
держави судові витрати у справі за 
проведення двох судово-почеркоз-
навчих експертиз на загальну суму 
2917,8 гривні — по 1458,90 із кож-
ного. 

Вирок, як бачимо, досить м’який. 
До того ж, судячи із сум, які фігуру-
ють у справі, незрозуміло, яким чи-
ном у службових кабінетах началь-
ників накопичилися десятки тисяч 
доларів. Як кажуть у прокуратурі, 
основних фігурантів справи судять у 
Ковелі. І там, сподіваються, вироки 
будуть значно суворіші. 
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Події

Легка промисловість Волині 
нарощує показники 
За чотири місяці виробники галузі збільшили випуск 
продукції на 6,9%. Більше вироблено жіночих брюк, 
чоловічих і жіночих пальт і напівпальт, плащів, 
костюмів чоловічих і хлопчачих, сорочок, футболок, 
постільної білизни. Підприємствами реалізовано 
продукції на 33,2 мільйона гривень. Майже дві 
третини реалізації належить приватним фірмам 
(«Едельвіка», «Луга», «Промтексервіс», ВКФ «Ковель» 
тощо). Понад 45% пошитого одягу відправлено на 
експорт. 

Хлібні кіоски Луцька 
перевірятимуть 
Торгівля хлібом із мішків і кіосків на ринках 
занепокоїла міського голову Миколу Романюка. 
Він розпорядився перевірити такі «точки». «У місті 
існує проблема щодо контролю за якістю хліба, який 
продають на ринках міста. У нас продовжують возити 
хліб у мішках і продавати людям. А якщо якась, не 
дай Бог, паличка чи ще щось?» — обурився мер. У 
відповідь на почуті зауваження санепідеміологи 
зобов’язалися перевірити хлібні кіоски в 10-денний 
термін. 
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Телегід

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 19:30, 
23:35, 04:50 ТСН: «Телевізій-
на служба новин»

06:45, 07:15, 08:15, 09:10 «Сніда-
нок з 1+1»

07:10 «Особистий рахунок»
08:05 «Економічні події»
10:00 «Шість кадрів»
10:15 «100 000 за правду»
11:20, 12:30 «Не бреши мені - 4»
13:40, 14:45 «Російські сімейні 

драми»
15:50 «Красуня за дванадцять 

годин»
16:45 «ТСН. Особливе»
17:35 Х/ф «Квиток на Ве´ас»
20:15 Т/с «Величне століття. 

Роксолана - 3» 
22:30, 05:05 «Гроші»
23:50 Х/ф «Гроші на двох» 
02:00, 02:30 «Маша і моделі»
03:00 Х/ф «Об’єкт мого захо-

плення» 

06:10 «Орел і Решка. Курортний 
сезон»

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 
12:00, 18:00 Новини

07:10, 07:35, 08:10, 08:35 «Ранок 
з ІНТЕРом»

09:10, 12:20 Т/с «Не жалкую, не 
кличу, не плачу»

13:30 «Судові справи»
14:40 «Сімейний суд»
15:40 «Жди меня»
18:10 Т/с «Земський лікар. Про-

довження»
19:00 Т/с «Жіночий лікар 2»
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Петрович»
22:30 Т/с «Одного разу в Ростові»
01:20 Профілактика

05:45 «Чужі помилки. Янгол знімає 
крила»

06:30, 15:55 «Все буде добре!»
08:15, 18:20 «Неймовірна правда 

про зірок»
09:55 Х/ф «Ванечка» 
12:05 «Один за всіх»
13:55 «Правила життя. Про що 

мовчить пачка сигарет?»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
20:00 «Слідство ведуть екстра-

сенси»
21:00 Т/с «Закляті друзі»
22:25 «Детектор брехні»
23:30 «Битва екстрасенсів»
01:30 Т/с «Доктор Хаус» 
02:20 Х/ф «Давній знайомий» 

05:15 Служба розшуку дітей
05:25 Світанок
06:30, 07:40 Ділові факти
06:40 Т/с «Таксі»
07:00 Т/с «Леся+Рома»
07:45, 08:45, 12:45, 18:45 Факти
09:15, 19:20, 01:05 Надзвичайні 

новини
10:10 Х/ф «Стрітрейсери»
13:00, 21:55 Т/с «Прокурорська 

перевірка»
14:50, 20:05 Т/с «Чужий район-2»
16:45 Х/ф «Хоттабич»
23:00, 03:15 Свобода слова
02:00 Про-Ziкаве.ua

06:10 Т/с «Дорожній патруль - 
11» 

07:00, 09:00, 17:00, 19:00, 03:30 
Події

07:10 Т/с «Глухар» 
09:20, 13:50, 17:20, 21:40 Т/с 

«Слід» 
10:00 Т/с «Випробування ві-

рністю» 
15:20, 03:00 Щиросерде зізнання
16:00, 04:25 Критична точка
18:00 Т/с «Подружжя» 
19:20, 03:50 «Говорить Україна»
20:00 Т/с «Цезар» 
23:15 Х/ф «В ім’я короля» 
01:35 Х/ф «Мовчун» 
05:15 Срібний апельсин

07:00 «Мультфільми» 
09:15 «Три сестри»
10:15 Х/ф «Слава»
12:15, 18:00 «Звана вечеря»
13:10 «Пороблено в Україні»
14:30 «КВК»
17:00, 21:00 «Розсміши коміка»
19:00 «Орел і Решка»
20:00 Т/с «Моя прекрасна 

няня» 
22:00 М/ф «Лісова братва» 
23:40 Х/ф «100 дівчат і одна в 

ліфті» 
01:20 «Нічне життя»

06:00 Мультфільми 
07:55 «Шалене відео по-

українськи»
08:35 Т/с «Солдати-13» 
10:35 Т/с «Панове офіцери» 
19:00 Т/с «Ментовські війни» 
21:00 Новини 2+2
21:25 Х/ф «Бельфегор. Привид 

Лувра» 
23:25 Т/с «Секретні матеріа-

ли-2» 
00:25 Х/ф «Акули» 
02:25 Х/ф «Чорна долина» 
03:55 Х/ф «Іван та кобила» 

05:00, 08:00, 11:00, 14:00, 04:00 
Новини

05:05, 08:15 «Доброго ранку»
09:05 «Контрольна закупівля»
09:30 «Жити здорово!»
10:25, 17:40 «Зрозуміти. Про-

бачити»
11:15 «Модний вирок»
12:10 «Доброго здоров’ячка!»
13:00 Інші новини
13:20 «Час обідати!»
14:15, 01:50 «Я подаю на роз-

лучення»
15:15 Т/с «Жіночий лікар 2»
16:05 Т/с «Проспект Бразилії»
17:00 Вечірні новини
18:10, 01:00 «Давай одружимося!»
19:00, 00:05 «Нехай говорять»
20:00 «Час»
20:30, 03:10, 04:05 Т/с «Пандора»
22:20, 02:35 «Вечірній Ургант»
22:55 «Познер»
23:50 Нічні новини

05:05, 05:50 Teen Time
05:10 Т/с «Вперед - до успіху»
05:55, 22:55 Т/с «Світлофор»
06:45, 07:10, 07:40, 08:45 Підйом
06:50, 19:15 Піраньї
07:30, 08:30, 19:00, 00:00 

Репортер
09:00 Х/ф «Стирач»
11:15, 16:55 Т/с «Татусеві дочки»
13:25, 14:30 Kids» Time»
13:30 М/с «Качині історії»
14:55 Т/с «Друзі»
15:55 Т/с «Кадетство»
19:55 Т/с «Вороніни»
21:00 Ревізор-2
00:20 Т/с «Милі ошуканки» 
01:15 Т/с «Дружна сімейка»
02:50 Служба розшуку дітей
02:55, 03:55 Зона ночі
03:00 Медицина Київської Русі
03:10 Слово і зілля
03:25 Світ Юрія Дрогобича
03:40 Університети милосердя
04:00 Хто гоїв рани козакам?
04:15 Рідні стіни
04:30 Зона ночі Культура
04:35 Мовчазне божество

06:00 Руйнівники міфів
06:40, 12:30 Полювання на 

рибу-меч
07:30 Жорстокі правителі
08:20, 14:10 Загадки планети
09:10 Таємні знаки
10:00, 19:30 В пошуках пригод
10:50 Планета людей
11:40 Тамплієри: остання битва
13:20 Перші винахідники
15:00, 23:40 Загадки Всесвіту
15:50, 19:00 Загрози сучасного 

світу
16:20, 20:20 Фантастичні історії
17:20, 21:10 Гучна справа
18:10 Д/ф «Біополе. Невидима 

сила»
22:00 Д/ф «Вбивство Романових. 

Останній аргумент»
22:50 Океани
00:30 Покер
01:20 Д/ф «Людина після апока-

ліпсису»
03:00 Смартшоу
03:30 Т/с «Шпигуни»
05:10 Містична Україна

05:35 Т/с «Доктор Тирса»
07:05 Х/ф «Контрудар» 
08:30 «Агенти впливу»
09:25 Х/ф «Любити по-російськи 

- 2»
11:15 Т/с «Острів непотрібних 

людей»
15:00 Т/с «Вагома підстава для 

вбивства»
18:30 Д/с «Реальні злочинці»
19:00, 01:35, 03:05 «Свідок»
19:30 Т/с «Меч»
21:30 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 12» 
23:30 Т/с «Менталіст» 
00:30 Т/с «Декстер» 
02:05 «Легенди карного розшуку»
03:35 «Уроки тітоньки Сови»
04:20 «Правда життя»

05:45 Радянські мультфільми
08:15 Х/ф «Дванадцять місяців»
10:55 Т/с «Діти Арбата»
12:45, 20:00 Т/с «Головний 

калібр»
14:35 Х/ф «Життя і незвичайні 

пригоди Робинзона Крузо»
16:20 Х/ф «Олеся»
18:00 Х/ф «Велика родина»
21:50 Х/ф «Генерал»
23:50 Х/ф «Кольє Шарлотти»
01:10 Х/ф «Зірки на крилах»
02:25 Х/ф «Іжорський баталь-

йон»
03:55 Х/ф «Важко бути Богом»

06:00, 09:00 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Малята-твійнята
07:30 М/с «Даша-дослідниця» 
07:55 Мультик з Лунтіком
08:25 М/ф «Чіп і Дейл - бурундуч-

ки-рятівнички» 
09:10 Т/с «Ранетки» 
10:10, 18:10 Т/с «Всі жінки - від-

ьми» 
12:00 Т/с «Та, що говорить з при-

видами» 
13:00 Т/с «Беверлі Гілз 90210. 

Нове покоління» 
14:00, 19:10 Богиня шопінгу
16:15 Т/с «Руда» 
17:20, 02:40 У ТЕТа пара
19:50 Королева балу 
21:10 Віталька
22:00 ТЕТ-Інтернет
23:00 Дурнєв+1
23:35 Т/с «Секс і місто» 
00:35 Т/с «Ходячі мерці» 
01:25 Т/с «Ворота» 
02:15 Твою маму!
03:05 До світанку

05:20 Лікарі
06:00 Дачні історії
06:45 Телеторгівля
07:35, 13:20 Мультфільми
10:10, 10:50 Школа доктора 

Комаровського
11:20 Справа смаку
12:20, 17:00 Жіноча форма
14:20 Т/с «Дорога Маша Бере-

зіна»
16:00, 22:40 Модний вирок
18:00, 21:40 Т/с «Тетянин день»
19:00 Квадратний метр
19:50 Ображати не рекоменду-

ється
20:50, 00:40 Глянець
23:40 Міста світу
01:20 Колір Ночі

06:00 Православний календар
06:05, 07:00, 08:00, 15:00, 18:20, 

01:25, 02:05 Новини
06:15 Худ. фільм «Формула гри». 

3 с.
07:15 Країна on line
07:20 Ера бізнесу
07:30 Док. фільм «Є.Меньшов. Мит-

тєвість, що засліплює». 1 ч.
08:15 Док. фільм «Є.Меньшов. Мит-

тєвість, що засліплює». 2 ч.
08:45 Корисні поради 
09:00 Підсумки тижня
09:40 Без цензури
10:15 Право на захист
10:35 Т/с «Роксолана»
12:40 Діловий світ
12:50 Т/с «Ставка більша за 

життя»
14:40 Вікно в Америку
15:15 Діловий світ. Агросектор
15:30 Життя на рівних
15:45 Т/с «Сімнадцять миттєвос-

тей весни»
18:40 Діловий світ
18:55 Агро-News

19:05 Сільрада
19:20 Останнє попередження
19:45 «Про життя» з 

А.Пальчевським
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Діловий світ
21:35 І.Поповича «Трембітар 

української душі». 1 ч.
21:55 Футбол. Кубок Конфедера-

цій. Таїті - Нігерія
00:00 Підсумки
00:20 Худ. фільм «Формула гри». 

3 с.
01:20 Трійка, Кено, Секунда удачі
01:40 Про головне
02:20 ТелеАкадемія
03:20 Кубок світу з футболу 2014 

г. ФІФА
03:45 Аудієнція. Країни від А до Я
04:05 Доки батьки сплять. Муль-

тфільм
04:20 Життя на рівних
04:40 Хіт-парад
05:25 Підсумки дня
05:50 Діловий світ. Агросектор

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV ТРК «УКРАЇНА» К1 2+2

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 ПЕРШИЙ КАНАЛ ЄВРОПА

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 17 червня

Як волинські митники хабарі беруть У трьох 
містах Волині 
облаштують 
велодоріжки 

У районних центрах Волині 
підтвердили намір створю-

вати велодоріжки. За останні 
роки все більше населення Воли-
ні пересідає на велосипеди, про 
що свідчать промовисті резуль-
тати дослідження, яке проводив 
Волинський інститут права. 

Так, 76,7% мешканців об-
ласті мають велосипед, причому 
16,7% з них користуються цим 
транспортним засобом практич-
но кожного дня, а 36,7% — коли 
виникає потреба. 37,9% опита-
них їздять на велосипеді замість 
громадського транспорту чи 
автомобіля, а 13,8% займаються 
велосипедним спортом. 

Та при такій кількості вело-
сипедистів у жодному місті Во-
лині немає відведених для пере-
сування цим видом транспорту 
місць. Експерти кажуть, що 
основна причина непристосова-
ності вулиць до велотранспорту 
полягає в тому, що при їх про-
ектуванні доріжок для велоси-
педистів не передбачили. Тому 
у трьох містах Волині — Ковелі, 
Нововолинську та Рожищі — 
створювати велоінфраструктуру 
взялися стратегічно — розроби-
ли Концепції розвитку велоси-
педної інфраструктури. 


