
На Волинській митниці скандал. 
Весь колектив, про що «Відомості» 
вже інформували читачів,  кате-
горично виступив проти призна-
чення чернігівського митника 
Олександра Шавлака керівником 
Волинської митниці. До рук журна-
лістів «Відомостей» потрапив про-
токол зборів членів профспілки, де 
присутні чітко аргументували свої 
претензії до новопризначеного ке-
рівника. Відразу зазначимо, зі 644 
працюючих у зборах взяли участь 
407 осіб за особистої участі голови 
Волинської облдержадміністрації 
Володимира Гунчика. 

МІНЯЮТЬ ШТАТНУ 
СТРУКТУРУ, ЯК РУКАВИЧКИ

То які ж дії спровокували таку 
реакцію колективу?

Як видно з протоколу, перш за 
все безграмотна кадрова політика 
новопризначеного в. о. керівника 
Олександра Шавлака. За словами  го-
лови профспілки Ю. В. Терещука, на 
Волині протягом останніх трьох ро-
ків не було керівника митниці з во-
линського колективу, хоча тут пра-
цюють розумні, професійні кадри. 
Понад два роки митницю очолюють 
лише виконувачі обов’язків із різних 
областей України, які фактично ні за 
що не відповідають і через певний, 
як правило, короткий, термін, зни-
кають у невідомому напрямку.

За останній рік на Волинській 
митниці (до того — Ягодинська мит-
ниця Міндоходів, Держмитслужби 
України) новоприбулими керівника-
ми було тричі змінено штатні струк-
тури (введені в дію з 09.02.2015 (на-
каз Волинської митниці ДФС № 69), 
з 30.07.2015 (наказ Волинської мит-
ниці ДФС № 372), з 22.12.2015 (наказ 
Волинської митниці ДФС № 721) — 
з різноманітним перекручуванням 
назв структурних підрозділів (зро-
зуміло, що їхні  суть та завдання не 
змінюється), останню, вже четверту 
за рахунком, збирається провести 
новоприбулий виконувач обов’язків 
із Чернігова Олександр Шавлак. Це 
при тому, що 09.02.2016 була введе-
на затверджена керівництвом ДФС 
«нова штатка», процедури по якій 
станом на 28.03.2016 року не завер-
шені.

Більше того, виконувач 
обов’язків Шавлак О. В., перебуваю-
чи на посаді та й взагалі на Волині 10 
днів, не знаходячи часу поспілкува-
тись із керівним складом, не зібрав-
ши ніяких пропозицій чи бачення на 
те колективу, що працює на Волині 
не один рік, приймає одноосібне рі-
шення та відправляє новозмінену 
штатну структуру Волинської мит-
ниці ДФС на затвердження до Киє-
ва.

— Складається враження, що 
в системі знову відбувається «змі-
на табличок», — говорить праців-
ниця Світлана Бондарчук. — Якби 
особовий склад не відволікали від 
основних завдань відомства постій-
ними змінами штатних структур та 
керівництва і дали можливість зо-
середитися на покращенні роботи та 
створенні комфортних умов пере-
тину кордону для громадян та якіс-
ного обслуговування для суб’єктів 
ЗЕД, колектив Волинської митниці 
ДФС досягнув би ще кращих резуль-
татів роботи за умови призначення 
волинського керівника, який візьме 
на себе зобов’язання і нестиме від-
повідальність за результати роботи 
всього колективу.

Своє занепокоєння поповне-
нням особового складу митниці 
фахівцями з інших областей (врахо-
вуючи стажування та призначення 
людей з Чернігова) висловив  Едуард 

Степанович Назарчук, начальник 
митного поста «Доманове». За на-
явною інформацією, на Волині «не 
проти» попрацювати більше 20 осіб 
із Чернігівщини та Сумщини, схоже 
на те, що черговий в. о. «збирає свою 
команду», повідомив він.

Учасники зборів бурхливо від-
реагували на слова колеги, оскіль-
ки, згідно з розробленою Шавлаком 
О. В. «новою штаткою», у митниці 
має відбутись скорочення на 12 по-
сад (і, певно, не з числа тепер вже 
«чернігівської еліти»).

ВОЛИНІ НЕ ПОТРІБНІ 
«БУРШТИНОВІ КОРОЛІ»

Голова профспілки  Юрій Тере-
щук висловив занепокоєння при-
значенням Олександра Шавлака 
виконувачем обов’язків керівника 
митниці на Волині передусім тому, 
що за Шавлаком тягнеться «хвіст» 
чернігівського бурштину. Шавлак не 
так давно засвітився в історії з пере-
правленням бурштину до Білорусі. 

4 лютого, як пише видання 
mn24, білоруські митники в Гомелі 
виявили, що в поставці, яка на чер-
нігівському пункті пропуску «Нові 
Яриловичі» була оформлена як ма-
куха, знаходяться 828 кілограми 
бурштину. Майже тонну контрабан-
ди помітили в Білорусі, а не в Укра-
їні, де цей бурштин був нелегально 
добутий. З’ясувалося, що в кінці 
грудня від того ж відправника і на 
адресу того ж одержувача аналогіч-
на поставка вже проходила. Правда, 
тоді білоруси, мабуть, скрупульозно 
не перевіряли так звану «макуху», 
і контрабандний бурштин успіш-
но розчинився за межами України. 
Причому в грудні цю поставку об-
слуговувала та ж зміна митників, 
що і в лютому. Саме це примусило 
розпочати офіційну перевірку під-
озрілої схеми. Матеріали перевір-
ки знаходяться в правоохоронних 
органах. Проте жодною серйозною 
карою митникам-перевертням ця іс-
торія, схоже, не загрожує. Бо інспек-
тор відбувся однією лише доганою. 
А ось його начальника Олександра 
Шавлака перевели для «відбуван-
ня покарання» на більш значущий 
об’єкт у Волинську область.

Не варто забувати, що сьогодні  
Волинь — серед областей із найбіль-
шими запасами бурштину на тери-
торії України. І бажання Шавлака 
використати цю обставину в своїх 
інтересах є абсолютно реальним, 
тим більше, має вже певний досвід. 
Тому позиція митників чітка — Во-
лині не потрібні «бурштинові коро-
лі». 

Усі добре пам’ятають і акцію 
протесту чернігівських підприємців 
під стінами Чернігівської митниці 
проти призначення його на посаду 
начальника. Підприємці були вкрай 
незадоволені  роботою Шавлака. 
Вони вимагали звільнення началь-

ника Чернігівської митниці. Під 
стінами митниці мітингувальники 
виставили опудало свині та сміттє-
бак, обіцяли навіть запалити шини, 
якщо митниця проігнорує акцію 
протесту. 

НЕ БУРШТИНОМ ЄДИНИМ

«Олександр В’ячеславович у 
митній системі без малого двадцять 
років. З 1998 року він працював на 
різних посадах Чернігівської мит-
ниці. Саме в цей період Чернігівська 
область увійшла до трійки регіонів-
лідерів за обсягами контрабанди, не 
маючи ні морських портів, ні кордо-
нів з багатими європейськими су-
сідами», — пише інтернет-видання 
«Послезавтра». 

Паралельно зростанню обсягів 
контрабанди, що проходить через 
чернігівські пропускні пункти, під-
вищувався і службовий статус Шав-
лака — до 2011 року він дослужився 
до посади першого заступника на-
чальника митниці. Саме в цей період 
контрабанда поступово переходила 
в досить складну для виявлення і 
фіксації правоохоронними органа-
ми форму. Йдеться про заниження 
митної вартості імпортованих то-
варів, ввозити які мали право лише 
певні фірми, послугами яких і зму-
шені були користуватися імпорте-
ри. Чернігівська область була чи не 
піонером подібних схем, що в 2011 
році констатувало нове керівництво 
митниці.

До речі, за словами колишніх 
співробітників, Шавлак саме через 
особистий конфлікт з новими ке-
рівниками був змушений тимчасово 
залишити роботу на митниці в 2011 
році. Нібито небажання служити 
режиму Януковича (про що Шавлак 
твердить направо і наліво) тут аб-
солютно ні при чому. Адже майже 
два роки до звільнення він відмінно 
знаходив спільну мову з тодішньою 
владою.

Після відходу з митниці до 2014 
року Шавлак був одним із керівни-
ків скандальної компанії «Чернігі-
воблбуд». Однак ця фірма займа-
лася аж ніяк не будівництвом, а... 
відбиранням у жителів міста їхніх 
власних квартир у вже побудованих 
будинках. Газета «Дзеркало тижня» 
присвятила серію репортажів тому, 
як власник «Чернігівоблбуду» Ві-
ктор Демшевський за допомогою 
підкупу суддів виселяв звичайних 
людей з їхніх квартир, мотивуючи це 
незаконно проведеною приватизаці-
єю. Ось такий «будівельний бізнес». 
Ну, а піком цинізму з боку «Чернігі-
воблбуду», мабуть, стала спроба від-
судити на користь підставних осіб 
землю, виділену міськрадою сім’ям 
загиблих в АТО чернігівських вій-
ськових. Історія ця наробила бага-
то шуму в Чернігові, і протистояти 
черговому дерибану вдалося лише 
під потужним натиском активістів і 

ветеранів.

ЛАМАТИ — НЕ БУДУВАТИ

— Сьогодні на Волині для 
суб’єктів зовнішньоекономічної ді-
яльності створено максимально 
комфортні умови для здійснення 
ними експортно-імпортних опера-
цій, — говорить Світлана Демиден-
ко, заступник начальника митного 
поста «Луцьк». — Про це, зокрема, 
свідчать перевиконання доведених 
індикативних показників, немає 
скарг, усі проблемні питання опера-
тивно вирішуються, з боку праців-
ників та керівництва поста ведеться 
дієвий діалог із бізнесом Волині.

— Волинська митниця ДФС — 
одна з найбільших на західному 
кордоні (понад 600 людей особово-
го складу), а її митні пости — най-
сучасніші та найпотужніші пункти 
пропуску на всій території України, 
— підтримує колегу Олександр Они-
кійчук, начальник митного поста 
«Володимир-Волинський». — Тіль-
ки на митному посту «Волинсь-
центральний»  облаштовано 160 
відеокамер, 10 роботів, найновіші 
технічні нововведення — «фільтр 
пункту пропуску», автоматичне 
зчитування та фотографування. Тут 
максимально обмежено корупційні 
ризики і роль «людського фактора» 
в прийнятті рішень. Цікаво, чого мо-
жуть волинських митників навчити 
фахівці з набагато менших та гірш 
обладнаних, з меншими об’ємами 
роботи та пропускною спроможніс-
тю пунктів пропуску та й митниць 
взагалі? Яким досвідом ділитися та 
як здійснювати керівництво колек-
тивом такої величезної та потужної 
митниці з безліччю резонансних 
справ та виявлень можуть іногород-
ні головні інспектори із значно мен-
ших  і за об’ємом, і за досвідом мит-
ниць? «Наводити порядок» нам тут 
не потрібно, ми робимо це силами 
свого власного колективу, який здат-
ний виконувати покладені на нього 
завдання.

ПРИЇХАВ НА ВОЛИНЬ 
«НАВОДИТИ ПОРЯДОК»

Олександр Шавлак, новоприз-
начений виконувач обов’язків на-
чальника Волинської митниці ДФС, 
пояснив свої кадрові призначення 
тим, що він не знає колективу, не 
знає, з ким тут можна працювати і 
кому ставити до виконання задачі. 
Саме тому, мовляв, і переводить чер-
нігівських працівників на Волинь. 
Він також вважає, що колектив не 
дотримав процедури зібрання збо-
рів профспілки, відповідно — він не 
хотів брати у них участь, що вкрай 
обурило працівників.

Відповідно учасники зборів 
бурхливо відреагували на його «за-
кид» і нагадали в. о. «керівнику», що 
все-таки джерелом влади в державі 

є народ, а на Волинській митниці — 
це колектив. І в якому б вигляді ці 
збори не були зібрані — в них взяла 
участь більшість колективу митниці.

На запитання працівників і гро-
мадськості щодо мети його приїзду 
на Волинь О. В. Шавлак відповів, що 
в зоні діяльності митниці відбува-
ються численні порушення митного 
законодавства, а саме — переміщен-
ня товарів на мільйони гривень без 
оподаткування шляхом подріблення 
їхніх партій через пункти пропуску 
«Ягодин» та «Устилуг». Разом з тим, 
фактів порушень назвати не зміг, 
а лише пояснив, що керівництвом 
ДФС «присланий» «навести тут по-
рядок». 

Щодо нової штатної структури, 
то Олександр В’ячеславович не зміг 
прокоментувати необхідність та 
ефективність її введення в дію. Це 
й обурює, бо тільки минулого міся-
ця на митниці були зроблені зміни 
до штатної структури її попереднім 
в. о. Ю. І.  Маціборою.

З ЛЮДЬМИ НЕ ТРЕБА 
ВОЮВАТИ, А ТИМ БІЛЬШЕ — 
ЗАЛЯКУВАТИ

Голова Волинської ОДА Воло-
димир Гунчик, вислухавши всіх 
учасників зборів, заспокоїв колек-
тив митниці. Зі слів Володимира 
Петровича, помилка новоприбулого 
керівника полягає саме в його бачен-
ні «керівництва». На його думку, він 
відряджений на Волинь не воювати 
і не залякувати колектив, а працю-
вати з ним. З перших днів виконан-
ня обов’язків керівника Шавлаком 
О. В. були допущені помилки — іг-
норування колективу, залякування, 
рішення про чергову реорганізацію. 
Стосовно підписання та введення 
в дію «нової штатки», очільник об-
ласті ствердно зазначив, що Олек-
сандр В’ячеславович не може і не 
має права цього робити, оскільки 
це прерогатива вже призначеного на 
посаду керівника, а не виконувача 
обов’язків у відрядженні. 

Водночас губернатор попередив, 
що у разі ведення в подальшому та-
кої політики керівництва  О.В. Шав-
лаком, буде змушений ініціювати 
радикальні рішення та виносити 
дане питання на рівень Служби та 
Держави.

ВОЛИНСЬКІ МИТНИКИ 
ВИМАГАЮТЬ ПРИПИНИТИ 
«ГАСТРОЛІ» ІНОГОРОДНІХ 
ВИКОНУВАЧІВ ОБОВ’ЯЗКІВ

За результатами зборів проф-
спілки було прийнято рішення іні-
ціювати Звернення до Голови ОДА 
В. П. Гунчика та Голови ДФС Укра-
їни Р. М. Насірова з проханням-ви-
могою негайно:

— припинити «гастролі» іного-
родніх виконувачів обов’язків, які 
уявлення не мають про специфіку 
роботи Волинської митниці ДФС та 
не мають бажання співпрацювати з 
волинським колективом;

— зупинити «безчинство» ви-
конувача обов’язків Шавлака О. В. 
щодо реорганізації та зміни штатної 
структури Волинської митниці;

— на перспективу зобов’язати 
погодження будь-яких структурних 
змін з профспілковим комітетом Во-
линської митниці відповідно до про-
позицій структурних підрозділів;

— призначити керівником мит-
ниці людину з волинського колек-
тиву, яка знайома зі специфікою ро-
боти Волинської митниці ДФС, яка 
б взяла на себе відповідальність та 
забезпечила ефективну організацію 
роботи, а також змогла б відстоюва-
ти інтереси волинських митників.

Юлія СТРІЛЕЦЬКА
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Волинські митники протестують проти «заїжджих 
гастролерів» у погонах

КНДР провела запуск 
ракети класу «земля-
повітря»
Північна Корея провела запуск ракети малої 
дальності, повідомляє агентство Anadolu.
У заяві міністерства оборони Південної 
Кореї повідомляється, що Пхеньян запустив 
ракету малої дальності класу «земля-пові-
тря» в бік східного узбережжя країни.
Ракета впала біля східного узбережжя КНДР.

Мільйонери тікають з 
європейських міст
Заможні європейці, чий статок оцінюють у понад міль-
йон доларів, залишають Європу і поселяються в інших 
регіонах планети. Як повідомляє організація New World 
Wealth, у 2015 році найбільше мільйонерів залишили 
саме європейські міста. Зокрема, після терактів у Па-
рижі частина заможних осіб Франції вважали за краще 
переїхати до Великобританії, США, Канади та Ізраїлю. 
Заможні жителі Рима й Афін також перебралися до 
Великобританії та США.

89,5  
Стільки мільярдів гривень отримали чистого 
прибутку в 2015 році сільськогосподарські 
підприємства, незважаючи на девальвацію на-
ціональної валюти (у 2014 р. — 35,3 млрд грн). 
«Це найкращий показник за останні 10 років», 
— прокоментував міністр Павленко.

Актуально

Колектив Волинської митниці, починаючи з 30.03.2016, запроваджує «тихе оформлення» на всіх митних постах у зоні 
діяльності митниці


