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стільки тисяч людей з квітня 2014 
року загинуло за час проведення 
антитерористичної операції на 
Донбасі. Про це заявив помічник 
генсекретаря ООН Іван Шимо-
нович. 1,5 мільйона людей стали 
внутрішньо переміщеними.

У пункті пропуску «Ягодин-
авто» прикордонники спіль-

но з працівниками митниці за-
побігли незаконному ввезенню  
контрабандної партії бісеру.

Для оформлення легковим 
автомобілем по смузі руху «зе-
лений коридор» прибула 33-річ-
на громадянка України. У ба-
гажнику авто вона перевозила 
холодильну камеру, що була в 
ужитку. Українка з упевненістю  
заявила, що інших товарів вона 
не везе, сподіваючись на неуваж-
ність інспекторів. Але під час 
поглибленого огляду прикор-
донники відкрили для перевірки 
морозильну камеру та виявили в 
ній 66 пакунків бісеру по 5 кг ко-
жен. Попередня сума оцінки ви-
лученого бісеру склала 145 тисяч 
гривень.

27 вересня на кордоні з Поль-
щею прикордонники ви-

лучили партію тютюнових ви-
робів, які громадянин України 
нелегально намагався перевезти 
до Польщі. Про це повідомляють 
у Держприкордонслужбі.

«У пункт пропуску «Рава-
Руська» на смугу руху «червоний 
коридор» прибув мікроавтобус 
«ГАЗ» під керуванням громадя-
нина України. Правоохоронці 
вже мали випереджувальну ін-
формацію щодо можливої на-
явності в автомобілі контрафак-
тних сигарет. Крім того, під час 
огляду транспортного засобу 
також спрацював службовий со-
бака. Тому з метою недопущення 
протиправної діяльності право-
охоронці направили автомобіль 
на поглиблений огляд, де в ході 
перевірки спільна група в складі 
співробітників Держприкордон-
служби та працівників митниці 
виявила в кузові серед обклеєних 
з усіх сторін шпоном плит ДСП 
сховок з тютюновими вироба-
ми «LM», «Camel» та «Kent», — 
йдеться в повідомленні.

Зазначається, що водій на-
магався перевезти до Польщі 
майже 3,5 тис. пачок цигарок. На 
чоловіка прикордонники склали 
протокол про порушення митних 
правил. Сума вилученого товару 
наразі встановлюється.

У Києві директор будівельної компанії та 
службовець київського вишу підозрю-

ються в розкраданні більше 14 млн грн. Про 
це йдеться в повідомленні прес-службі Го-
ловного управління МВС України в Києві.

За інформацією правоохоронців, у жов-
тні 2008 року будівельна компанія взяла на 
себе зобов’язання побудувати гуртожиток 
для столичного вишу. У результаті шахраї 
привласнили понад 14 мільйонів гривень 
державних коштів. «Встановлено, що по-
садові особи університету, зловживаючи 
службовим становищем, завищили обсяги 
будівельних робіт. У змові з двома керівни-
ками будівельних ТОВ вдалося «відмити» 
мільйони гривень держбюджету», — повідо-
мили в прес-службі міліції Києва.

На зловмисників очікує покарання - по-
збавлення волі на строк від 7 до 12 років з 
позбавленням права обіймати певні посади 
чи займатися певною діяльністю на строк до 
3 років та з конфіскацією майна.

Співробітників київського 
ВНЗ підозрюють у 
розкраданні 14 млн грн

До 2025 року Луцьк зекономить на енергетичних ресурсах 
майже 2,36 млрд грн

Податкова проводить обшук 
у «Київгазі»
Співробітників «Київгазу» більше 12 годин утриму-
вали в будівлі та не випускали. Про це йдеться у твіті 
«Типовий Київ». Деякі написали заяви про те, що 
їх утримували в офісі силою. «Більше 12 годин нас 
незаконно утримують у будівлі. Міліція ігнорує звер-
нення. Я прошу всіх, хто може, допомогти поширити 
інформацію та звернути увагу ЗМІ. Можливо, це нам 
допоможе вибратися», — написала на своїй сторінці 
в Facebоok Анна Шукун.

Українка сховала 
у морозильній 
камері 330 
кілограмів бісеру

Чоловік намагався 
перевезти до 
Польщі 3,5 тисячі 
пачок цигарок

13 мільйонів українців не зможуть 
проголосувати на місцевих виборах
На місцевих виборах не проголосують переселенці, військо-
вослужбовці та мігранти. Про це сказав генеральний директор 
Комітету виборців України Олексій Кошель. 
«За нашими підрахунками, близько 13 млн українців не прожи-
вають за місцем реєстрації. Не зможуть проголосувати військо-
вослужбовці, це 250 тис., традиційно не голосують працівники 
МВС і трудові мігранти. Голосування внутрішньо переміщених 
осіб не є можливим через те, що майже не можна внести зміни 
до закону про вибори», — сказав Кошель.
Нагадаємо, 25 жовтня в Україні відбудуться місцеві вибори.

У Мінську 
домовилися про 
відвід озброєння
Тристороння контактна група 

щодо врегулювання ситуації 
на Донбасі підписала угоду про 
відвід озброєння калібром мен-
ше 100 мм. Про це повідомила 
Дар’я Оліфер — прес-секретар 
другого Президента України Ле-
оніда Кучми, який представляє 
Україну на переговорах.

За її словами, під документом 
стоять підписи Мартіна Сайдіка, 
Леоніда Кучми та Азамата Куль-
мухаметова.

«Таким чином, втілена в 
життя ініціатива Президента 
України Петра Порошенка, яку 
він озвучив у продовження Мін-
ських домовленостей від 5 ве-
ресня 2014 року і 12 лютого 2015 
року», — пояснила Оліфер.

Сьогодні в департаменті 
«Центр надання адміні-

стративних послуг» у рамках 
проекту USAID «Муніципальна 
енергетична реформа в Украї-
ні» відбувається розширене за-
сідання дорадчого комітету з 
питань сталого енергетичного 
розвитку міста Луцька. На засі-
данні обговорюється розробка 
та впровадження «Плану дій зі 
сталого енергетичного розвитку 
міста до 2025 року» (ПДСЕР).

У заході беруть участь пред-
ставники міської влади, кому-
нальних підприємств, розроб-
ники ПДСЕР, журналісти та 
представники громадськості.

ПДСЕР — це важливий та 
актуальний документ, який 
розробляють та впроваджують 
міста багатьох країн світу у від-
повідь на нагальні екологічні та 
енергетичні виклики (парнико-

вий ефект і пов’язані з ним нега-
тивні зміни клімату та неминуче 
вичерпання в найближчій пер-
спективі викопних енергоресур-
сів — нафти, природного газу та 
вугілля).

Сталий енергетичний роз-
виток міста передбачає задово-
лення енергетичних потреб міс-
цевої спільноти без шкоди для 
прийдешніх поколінь. Приєд-
нуючись до провідної ініціативи 
Європейського Союзу — Угоди 
мерів, українські міста добро-
вільно зобов’язуються підви-
щувати енергоефективність та 
нарощувати використання аль-
тернативних і відновлювальних 
джерел енергії на своїх територі-
ях, що уможливить скорочення 
споживання традиційних видів 
палива та зменшення викидів 
вуглекислого газу (СО2) у навко-
лишнє середовище щонайменше 

на 20%. Підписантами Угоди 
мерів стали вже 95 українських 
міст.

Крім «Плану дій зі сталого 
енергетичного розвитку» в м. 
Луцьку, розроблено Каталог ін-
вестиційних проектів ПДСЕР та 
Інвестиційну стратегію ПДСЕР. 
Каталог містить понад 90 про-
ектних пропозицій на загальну 
суму 1229 млн грн. Реалізація 
Інвестиційної стратегії ПДСЕР 
у повному обсязі дозволить до-
сягти скорочення СО2 на 229 
492 т/рік, що становитиме 31,2% 
базового 2007 року. При цьому 
економія природного газу ста-
новитиме 372 369 тис. м3, а елек-
троенергії — 149 590 МВт/год.

Сумарний економічний 
ефект від упровадження ПДСЕР 
м. Луцька до 2025 року очікуєть-
ся на рівні 2,36 млрд грн, з них 
— 1,2 млрд грн — економія.

Адвокат, представник запорізької 
фірми ТОВ «Метпромсервіс» Сергій 
Панченко в Луцьку зібрав прес-
конференцію, щоб розповісти про 
корупційні схеми на Волинській 
митниці. З цією проблемою підпри-
ємство стикається не вперше. Пів-
року тому директор ТОВ «Метпром-
сервіс» звинувачував у корупційних 
схемах Державну фіскальну службу. 
Тепер же, зі слів адвоката, необ-
ґрунтовані підозри та орієнтування 
йдуть від Волинського УСБУ.

На початку зустрічі він нагадав 
журналістам події піврічної давнос-
ті.

— У січні 2015 року слідчим 
управління фінансових розсліду-
вань ГУ ДФС у Волинській області 
відносно службових осіб ТОВ «Мет-
промсервіс» незаконно було від-
крите кримінальне провадження за 
ознаками кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 
ст. 212 КК України, — розповів Сер-
гій Миколайович. — Мета вказаних 
кримінальних порушень — арешт та 
вилучення п’яти автомобілів з ван-
тажем «феротитан», вагою 60 тонн, 
та «феронікель», вагою 42 тони 689 
кг, вартістю в сотні тисяч євро. З нас 
банально вимагали хабар за те, щоб 
«вирішити наші проблеми та про-
пустити вантаж через кордон». Ми 
відмовилися давати хабарі та пішли 
до суду.

Попри п’ять судових рішень, 
які зобов’язували ГУ ДФС у Волин-
ській області повернути ТОВ «Мет-

промсервіс» незаконно вилучене 
майно та документи, вказане майно 
повернули тільки 30 березня 2015 
року, після того як ситуація з неза-
конно затриманим вантажем набула 
широкого розголосу в ЗМІ та була 
розпочата перевірка антикоруп-
ційним комітетом Верховної Ради 
України дій посадових осіб ДФС та 
НП «Ягодин». Після цього в процес 
втрутилися працівники Волинсько-
го УСБУ. Вони почали надсилати 
орієнтування митникам щодо ван-
тажів ТОВ «Метпромсервіс» з ви-
могою тотальної перевірки вантажів 
підприємства. Говорячи простою 
мовою — нас підозрювали в тому, 
що ми вивозимо не те, що декларує-
мо. І це, незважаючи на всі необхідні 
документи, всі результати експер-
тиз та лабораторних аналізів наших 
вантажів. Змусити митників офор-
мити вантаж вдалося тільки після 
чергового рішення суду. (Адвокат 
продемонстрував рішення Запорізь-
кого окружного адміністративного 
суду від 15 квітня 2015-го року). У 
результаті цього протистояння з 
Волинськими ДФС та СБУ на вимо-
гу народних депутатів та адвокатів 
ТОВ «Метпромсервіс» проти по-
садових осіб було порушено кілька 
кримінальних справ.

ЧЕРГОВА СПРОБА ТИСКУ НА 
ТОВ «МЕТПРОМСЕРВІС»

— Через нашу принципову по-
зицію працювати в рамках правово-
го поля відповідно до європейських 

стандартів відбулася чергова спроба 
тиску на ТОВ «Метпромсервіс», — 
продовжив Сергій Панченко.

З його слів, 21 вересня цього року 
на митному посту «Ягодин» митни-
ки затримали три вантажівки з 60 
тоннами феротитану. Отримувач 
вантажу — компанія «CRONIMET 
Ferroleg. GmbH» (Німеччина).

— Безпідставно, без письмо-
вої відмови в митному оформлені, 
без будь-якого документального 
оформлення, — запевнив Сергій 
Миколайович. — Як нам пояснили 
митники в приватній розмові, у них 
немає претензій до нашого вантажу 
і жодних порушень ми не вчиняли, 
проте в них є орієнтування УСБУ 
в Волинській області № 54-3/4798 
від 02.09.2015 р., відповідно до яко-
го вони мусять наш вантаж переві-
рити. Той факт, що на вантаж є всі 
необхідні документи, а також ви-
сновки лабораторії ДФС, на митни-
ків не подіяв — вони бояться йти 
проти сбушників. Настільки сильно 
бояться, що без порушення кримі-
нального провадження, на підставі 
лише усної вказівки від Волинсько-
го СБУ, затримують наш вантаж для 
так званої «перевірки оперативної 
інформації». Важливо відмітити, — 
веде далі адвокат, — що з 21 травня 
до 31 липня Запорізькими праців-
никами СБУ було перевірено 36 
вантажівок ТОВ «Метпромсервіс» 
на відповідність вантажу заявленим 
документам. Експертизу проводили 
в спецлабораторії ДФС. Жодного 
порушення не було виявлено. Коли 
ми почали цікавитися в правоохо-
ронців, з чим пов’язана така увага до 
нашої компанії, вони натякнули, що 
це не їхня ініціатива, а їхніх колег. 
Отже, події на МП «Ягодин» дають 
нам всі підстави підозрювати, від 
яких саме колег могли отримати від-
повідне прохання працівники Запо-
різького УСБУ. Слід зазначити, що з 
28 серпня 2015 року перевірки Запо-
різькою митницею наших вантажів 
знов поновилися. Підстава — орієн-
тування УСБУ в Запорізькій області.

Підсумовуючи сказане, адвокат 
зауважив, що ягодинські митники 
в розмові з народним депутатом 
України Ігорем Артюшенком від-
верто заявили, що вони не мають 
претензій до ТОВ «Метпромсервіс» і 
вважають, що джерело всіх проблем 
компанії — це Волинське управлін-
ня СБУ.

Також Сергій Панченко наголо-
шує, що ТОВ «Метпромсервіс» че-
рез постійні перевірки та затримки 
з доставкою продукції за кордон 
несе великі збитки через неналежне 
виконання контрактів. А директор 
підприємства був змушений виїхати 
до Європи на вимогу партнерів, щоб 

пояснити причини таких порушень 
та переконати не розривати контр-
акт з українською кампанією. Крім 
того, ТОВ «Метпромсервіс» є вели-
ким платником податків в Україні, 
а головне — є експортером, тобто 
продає український товар за валюту 
та поповнює валютні запаси Украї-
ни. Тому, з його слів, якщо СБУ чи 
митники будуть вести себе поді-
бним чином, вони будуть змушені 
розглянути варіант перенесення 
виробництва до Європи. У такому 
випадку Україна втратить податки 
та валютні надходження, а українці 
— робочі місця.

— Ми сьогодні говоримо про 
це відкрито, бо переконані в своїй 
правоті, — сказав Сергій Панченко. 
— Більше того, ми закликаємо Голо-
ву СБУ Василя Грицака призначити 
службову перевірку дій посадових 
осіб УСБУ у Волинській облас-
ті. Щоб розвіяти будь-які сумніви 
щодо діяльності ТОВ «Метпромсер-
віс», ми пропонуємо Василю Грица-
ку направити на наше підприємство 
експертів СБУ, щоб вони детально 
вивчили весь виробничий процес та 
раз і назавжди поставили крапку в 
питанні звинувачень на нашу адре-
су. Ми звертаємося до Президента 
України з проханням про захист на-
шого конституційного права на ве-
дення підприємницької діяльності 
в Україні. Ми вимагаємо від керів-
ництва держави негайно покласти 
край тому свавіллю, яке коїться в 
галузі експортних операцій. Якщо 
ми не будемо почуті, то, окрім пере-
несення виробництва за кордон, ми 
гарантовано повідомимо диплома-
тичні представництва США та країн 
ЄС, а також представництва ОБСЕ, 
Світового банку та ЄБРР в Україні 
про всі відомі нам факти протиправ-
них дій з боку посадових осіб сто-
совно до українського експортера.

За поясненнями щодо ситуації 
з вантажем запорізького підпри-
ємства «Відомості» звернулися до 
Волинської митниці. У прес-службі 
нам повідомили, що керівництво 
спілкувалося з адвокатом ТОВ 
«Метпромсервіс» Сергієм Панчен-
ком, у якого жодних претензій до 
митного поста «Ягодин» не було.

У прес-службі УСБУ у Волинські 
області «Відомостям» повідомили, 
що заява представників запорізької 
фірми «Метропромсервіс» про ніби-
то перешкоджання їхній діяльності з 
боку співробітників  УСБУ не відпо-
відає дійсності. УСБУ у Волинській 
області не здійснює жодних переві-
рок та не проводить будь-яких опе-
ративно-розшукових заходів щодо 
фірми «Метпромсервіс», — йдеться 
в повідомленні прес-служби.

Людмила ШИШКО

Експортер звинувачує Волинське СБУ в 
затриманні товару на митниці


