
Другу чергу заводу планують 
увести в дію в лютому наступ-

ного року. Про це стало відомо під 
час зустрічі голови облдержадмі-
ністрації Бориса Клімчука з керів-
ництвом підприємства в особі тех-
нічного та фінансового директорів 
Славоміра Качмарека й Олексан-
дра Шаварського. 

«На Волині хороша атмосфе-
ра для ведення бізнесу. Тут немає 
корупції і дуже велика перспекти-
ва. Тому власник корпорації, про-

аналізувавши наші досягнення, 
вирішив інвестувати 11 млн євро 
у розширення заводу. Зараз у нас 
працює 3300 працівників, а після 
введення в експлуатацію другої 
черги ми створимо ще більше ти-
сячі нових робочих місць», — ска-
зав Славомір Качмарек. 

Борис Клімчук подякував під-
приємцям за те, що вони продо-
вжують інвестувати у Волинь. І 
запевнив, що подальша співпраця 
буде більш плідною. 

Заготівля новорічних ялинок 
відбувається на підставі спе-

ціального дозволу — лісового 
квитка, а їх продаж — із чипом. 

Відповідно до постанови 
КМУ №665 від 23 липня 2008 
року, за незаконну рубку ново-
річних ялинок нараховуються 
майнові стягнення в сумі 197 грн 
за кожне дерево та штраф — 85–
170 грн. 

Державні лісогосподарські 
підприємства вже розпочали 
реалізацію новорічних красунь 
за цінами від 50 грн.  Їх продаж 
відбувається на спеціально від-
ведених майданчиках (поблизу 
лісництв і садиб лісгоспів, біля 
автомобільних доріг) і ярмарках. 
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Актуально
Чи реально придбати 
конфіскований товар 

Викрито схему протиправного імпорту 
душових кабін 

Компанія «Кромберг енд Шуберт Україна» 
розширює свої потужності 

Брендовий одяг, сумки, взуття, 
хутро шиншили — все це останнім 
часом вилучають як контрабанду 
на Ягодинській митниці. Чи можна 
потім придбати цей товар і за яки-
ми цінами, дізнавалися «Відомості». 

Легенди про просто смішну 
вартість, за якою можна придба-
ти конфісковані митницею товари, 
ширяться від 90-х років минулого 
століття. Інтерес до теми не зникає. 
Практично весь Інтернет рясніє ого-
лошеннями на кшталт «Продаємо 
конфіскований товар» або «Розпро-
даж митного конфіскату». Але дуже 
часто під цією гучною назвою при-
ховується звичайний крам, привезе-
ний із Китаю. 

Де насправді можна купити 
митний конфіскат, ми запитали у 
начальника відділу примусового 
виконання рішень управління Дер-
жавної виконавчої служби Головно-
го управління юстиції у Волинській 
області Олександра Куляші. 

— Після того як митник складає 
протокол про порушення митних 
правил, майно порушника вилуча-
ється, далі матеріали з вилучення 
направляються до суду, — розповів 
Олександр Куляша. — Суд приймає 
чи не приймає рішення про конфіс-
кацію майна в дохід держави. Після 
набрання чинності постановою суду 
на виконання у виконавчу службу 
направляється постанова про кон-
фіскацію. Далі виноситься постано-
ва про виконавче провадження, яка 
надсилається на митницю для того, 
щоб нарахували податки та збори. 
Виконавець проводить акт опису 
майна. Після цього дані митного 
нарахування передаються експерту, 
який має встановити вартість ви-
лученого з урахуванням суми подат-
ків і зборів. Коли експерт визначить 
вартість майна, він надає звіт про 
оцінку. Далі виконавча служба на-
правляє його на погодження на мит-
ницю. А вже потім готує матеріали 
про передачу майна на реалізацію. 
Проводиться тендер серед визначе-
них Міністерством юстиції торго-
вельних організацій. Як визначиться 
переможець, державний виконавець 
проводить вилучення цього майна 
на зберігання цієї організації. Піс-
ля того як майно вилучать, торго-
вельна організація його продає. На 
спеціалізованому сайті мають бути 
розміщені оголошення про реаліза-
цію того чи іншого майна. І лише за 
оголошеннями, опублікованими на 
цьому сайті, можна купити конфіс-
кований товар. 

Отож, маючи інформацію про 
те, який шлях проходить товар від 
моменту складання протоколу про 
порушення митних правил до його 
фактичної реалізації, «Відомості» 
пішли шукати конфіскат. 

Хотілося, звісно, знайти якісні 
брендові речі, про вилучення яких 

так часто звітують волинські мит-
ники. На очі потрапила інформація 
про затриману 18 березня 2013 року 
контрабанду взуття: 657 пар загаль-
ною вартістю 352 тисячі 609 гри-
вень. Це 540 гривень за пару. 

Пам’ятаючи про те, що рішення 
про конфіскацію приймає суд, «Ві-
домості» знайшли відповідну по-
станову Любомльського районного 
суду. Датована вона аж 16 травня 
2013 року. Постановлено: товар кон-
фіскувати в дохід держави. 

Далі йдемо його шукати на 
спеціалізований сайт https://trade.
informjust.ua. Оголошень із Волин-
ської області там розміщено со-
тні. Проте потрібного нам лота про 
продаж взуття ми так і не знайшли. 
Спеціалісти кажуть, що нічого див-
ного в цьому немає: від моменту 
прийняття рішення про конфіска-
цію до моменту реалізації товару 
може пройти чимало часу. Та й не 
факт, що товар узагалі продається. 

До речі, з того, що ми побачили 
на сайті, де розміщені лоти з конфіс-
кованим товаром, узагалі незрозу-
міло, чи купують його. Принаймні 
запис про те, що торги відбулися, з 
зазначеними даними покупця міс-
титься лише в одному оголошен-
ні: приватний підприємець купив 
5 тисяч 169 одиниць одягу за ціною 
108 тисяч 400 гривень. У десятках 
інших лотів долю аукціону взагалі 
не вказано. 

Та й, якщо чесно, ставши учас-
ником аукціону з купівлі митного 
конфіскату, насправді ви можете 
придбати кота у мішку. Адже опи-
су товару немає. «З майном можна 
ознайомитися кожного робочого 
дня за попередньою домовленістю 
з організаторами аукціону та вико-
навцями», — здебільшого саме така 
фраза навпроти графи «Опис това-
ру». Тому придбати митний конфіс-
кат простому смертному не дуже 

світить. Навіть якщо 30 сорочок і 
майок продається за 279 гривень (9 
гривень за одиницю) чи 113 блузок 
— за 7 тисяч 778 гривень (69 гривень 
за штуку). Немає охочих придбати, і 
все. 

Олександр Куляша зазначив, що 
дуже часто майно не реалізується. 
Тоді проводиться його переоцінка. Її 
можна робити двічі. При цьому вар-
тість товару може бути зменшена не 
більше як на 50%. Якщо й після цьо-
го покупець не знайдеться, то речі 
мають повне право безоплатно пере-
давати різним державним установам 
та організаціям. Ну а те, як останні 
потім розпоряджаються цим май-
ном, проконтролювати практично 
неможливо. 

І тут виникає запитання: а що 
з цього всього має бюджет? Адже 
коли митники виносять постанову 
про порушення митних правил, то 
мають конкретну мету — спряму-
вати кошти, вилучені від реалізації 
контрабандного товару, в дохід дер-
жави. 

Міндоходів наводить нам такі 
цифри: протягом 10 місяців 2013 
року оперативні працівники Яго-
динської митниці відкрили 1913 
справ про порушення митних пра-
вил. Як наслідок, вилучено товарів і 
вантажів на суму 23,7 мільйона гри-
вень. На розгляд судових інстанцій 
направлено 951 справу. За резуль-
татами їх розгляду конфісковано 
в дохід держави товарів на понад 
15 мільйонів гривень. 

У виконавчій службі циф-
ри скромніші: за три квартали 
2013 року від реалізації конфіско-
ваного майна у бюджет надійшло 
2 мільйони 749 тисяч гривень. Як 
бачимо, цифри різняться в рази. А 
це мільйони гривень, які непомітно 
губляться десь на шляху від митниці 
до аукціону реалізації конфіскату. 

Наталка СЛЮСАР 

На Волині почали 
продавати ялинки 

На Донеччині загинули 
чотири шахтарі 
В Олександрівському районі Донецької області на 
шахті загинули чотири гірники. Аварія сталася на 
шахті «Свято-Покровська», повідомили в депар-
таменті розвитку базових галузей промисловості 
Донецької облдержадміністрації. Основна причина 
трагедії — пожежа, що спалахнула близько 11:40 у 
похилому ходку №2 пласта m4. 

Чоловік на пожежі врятував 
своїх сусідів 
На Волині мешканець села Велика Осниця Маневицько-
го району виніс із будівлі, що палала, двох людей — чо-
ловіка та жінку. Пожежа виникла у кімнаті дерев’яного 
житлового будинку. Дим, що виходив з-під даху помеш-
кання, помітив сусід Василь Нагорний. Він забіг у хату і 
побачив посеред кімнати сина власника будинку, який 
повідомив, що потребують допомоги його батько та 
мати. Не гаючи часу, Василь кинувся до кімнати і виніс 
на свіже повітря господаря, а згодом і його дружину. 
Після цього викликав рятувальників. 

24,2
стількох мільярдів гривень, що 
на 4,5% більше, ніж торік, може 
сягнути обсяг відшкодувань із 
податку на додану вартість під-
приємцям-платникам ПДВ у авто-
матичному режимі за підсумками 
2013 року. 
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В рамках операції «Прозорий ім-
порт» співробітники Головно-

го оперативного відділу Луцької 
ОДПІ виявили та задокументува-
ли схему протиправного ввезення 
на митну територію України туа-
летно-душових (санітарних) кабін. 

Суть цієї схеми полягає в тому, 
що зловмисники, намагаючись 
уникнути сплати належних плате-
жів до бюджету, подали до митного 
контролю супровідні документи, 
які містили недостовірні відомості 
щодо походження та вартості то-
вару. 

Зокрема, як встановили опе-
ративники Луцької ОДПІ, зло-
вмисники мали намір увезти вісім-
надцять душових кабін за значно 
заниженими цінами. Цей вантаж 
орієнтовною вартістю близько 
900 тисяч гривень транспортував-

ся двома автомобілями до підпри-
ємства, щодо якого виникали сум-
ніви, однієї з південних областей 
України. Дані про підприємство-
відправника з офшору теж вияви-
лися недостовірними. Тож товар 
вилучено. 

Відповідно до зібраних опе-
ративниками матеріалів слідчим 
управлінням фінансових розсліду-
вань Головного управління Міндо-
ходів у Волинській області внесено 
відомості до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань за фактом 
вчинення кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 
Кримінального кодексу України. 

Наразі проводяться слідчі дії 
щодо встановлення причетних 
осіб і документування протиправ-
ного механізму імпорту. 

До Нового року волиняни пенсію 
отримають 

Ось такі чоботи конфіскують ягодинські митники

Наступного року на Ківерцівщині мають 
збудувати дві нові школи 

Пенсії в області виплачуються 
у повному обсязі та вчасно. 

Про це заявив під час брифінгу 
начальник Головного управління 
Пенсійного фонду України в об-
ласті Петро Філіпчук. За його ін-
формацією, на Волині на сьогодні 
налічується 281,740 тис. пенсіоне-
рів, із них 270,300 тис. — цивільні 
пенсіонери та 11,440 тис. — пенсі-
онери силових структур. 

— З 1 грудня розмір прожитко-
вого мінімуму для непрацездатних 
громадян зріс до 949 грн, — пові-

домив Петро Васильович. — Від-
повідно, ми провели перерахунок 
пенсій 255 тисячам громадян. Ста-
ном на 1 грудня середній розмір 
пенсій зріс на 34,98 грн порівняно 
з листопадом поточного року. 

Петро Філіпчук наголосив, що 
перерахунок здійснювався авто-
матично, тому людям немає по-
треби звертатися з цього приводу 
у пенсійні органи. Якщо ж якісь 
питання виникають, він радить те-
лефонувати за номером гарячої лі-
нії: спеціалісти зобов’язані надати 
роз’яснення. Якщо людина лежача, 
то повинні приїхати до неї за міс-
цем проживання. 

Також чиновник зауважив, що 
тепер прийом громадян здійсню-
ється за принципом «єдиного ві-
кна». Тобто якщо людині потрібно 
отримати страхові свідоцтва, пен-
сійне посвідчення й інше, то ходи-
ти по кабінетах більше не потрібно 
— всі послуги надають в одному 
відділі. 

Людмила ШИШКО

У селах Грем’яче та Башлики Ківер-
цівського району до 2015 року 

мають збудувати школи. Про це по-
відомив під час поїздки в район голо-
ва облдержадміністрації Борис Клім-
чук, інформує прес-служба ОДА. 

У Грем’ячому навчальний заклад 

зведуть на місці колишнього дов-
гобуду. Нині там розбирають старі 
бетонні конструкції, після чого роз-
почнуть будівництво. Згідно з про-
ектно-кошторисною документацією, 
двоповерхова школа І–ІІ ступенів 
зможе вмістити 220 учнів. 

Удвічі більшим буде навчальний 
заклад у Башликах. Він розрахова-
ний на півтисячі школярів. Нині в 
цьому населеному пункті й наближе-
них селах проживає три сотні дітей 
віком до 6 років. Майже стільки ж 
вчиться в школі, яка розміщена в клу-
бі й працює у дві зміни. Тому потреба 
у новій назріла. Борис Клімчук по-
відомив, що розпочати будівництво 
тут планують на початку 2014-го, за-
лучивши кошти обласного бюджету. 

 ПОГОДА

У західних областях 19 груд-
ня похмуро, без опадів. Темпе-
ратура повітря вночі -2...-3 °C, 
вдень +1...+3 °C. 20 грудня хмарно 
з проясненнями, без опадів. Тем-
пература повітря вночі 0...+1 °C, 
вдень +2…+4 °C. 21 грудня змінна 
хмарність, опадів не прогнозують. 
Уночі температура повітря стано-
витиме 0...+1 °C, вдень +1...+3 °C.

У північних регіонах 19 груд-
ня хмарно, опадів не очікуєть-
ся. Температура повітря вночі 
-4...-3 °C, вдень -1...0 °C. 20 груд-
ня змінна хмарність, без опадів. 
Уночі температура становитиме 
-4...-2 °C, вдень -1...0 °C. 21 грудня 
похмуро, сніг із дощем. Темпера-
тура повітря вночі -3...-2 °C, вдень 
+1...+2 °C. 

У Києві 19 грудня похму-
ро, сухо. Вночі -5…-4 °C, вдень 
+0...+1 °C. 20 грудня хмарно з 
проясненнями, опадів не очіку-

ється. Температура повітря вночі 
-4...-3 °C, вдень 0...+1 °C. 21 груд-
ня хмарно, ймовірний мокрий 
сніг. Температура вночі -3…0 °C, 
вдень +2...+1 °C. 

У східних регіонах 19 груд-
ня змінна хмарність, без опадів. 
Уночі -6...-5 °C, вдень -5...-1 °C. 
20 грудня похмуро, сніг не про-
гнозують. Уночі -8...-6 °C, вдень 
-4...-2 °C. 21 грудня хмарно з про-
ясненнями, можливий мокрий 
сніг. Температура повітря вночі 
-6...-5 °C, вдень 0...+2 °C. 

У південних областях 
19 грудня сонячно, без опадів. 
Температура повітря вночі стано-
витиме +3...+4°C, вдень +6...+7°C. 
20 грудня ясно, опади не очі-
куються. Температура повітря 
вночі +4...+5 °C, вдень +7...+8 °C. 
21 грудня сонячно, сухо. Ніч-
на температура становитиме 
+6...+7 °C, денна +7...+9 °C. 


