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Ягодинська митниця достроко-
во виконала план надходжень 

коштів до бюджету. Про це на 
прес-конференції 17 червня пові-
домив начальник митниці Генна-
дій Федик.

За його словами, за п’ять міся-
ців Ягодинська митниця перераху-
вала до державного бюджету 621 
мільйон гривень, що становить 
106,3% від запланованого показ-
ника. Якщо порівнювати з відпо-
відним періодом минулого року, то 
ця сума більша майже на 81%.

Таке зростання, за словами 
Геннадія Федика, стало можливим 
як за рахунок збільшення обсягів 
імпорту, так і завдяки коригуван-
ню митної вартості товарів.

Основними бюджетоформу-
ючими товарами є вживані ван-
тажівки та легкові автомобілі, 
нафтопродукти, сільськогосподар-
ська техніка.

У зоні діяльності Ягодинської 
митниці загальний зовнішньо-
торговельний обіг за п’ять місяців 
становить більш як 5,7 мільярда 
гривень. Із них на експорт «припа-
дає» понад два мільярди гривень, 
на імпорт — майже три.

Найбільше товарів імпорту-
валося з Польщі (30%), Панами 
(15,66%), Німеччини (10,16%) та 
Росії (6,74%).

В Україну через Ягодин най-
більше ввозять транспортні засо-
би для перевезення вантажів, ізо-
льовану арматуру для електричних 
машин, шоколад, яблука, легкові 
автомобілі, продукти для приготу-
вання соусів, свинину.

Якщо порівнювати з минулим 
роком, то в 2011-му перестали вво-
зити з-за кордону цукор із цукро-
вої тростини, молоко та вершки, 
екстракти, концентрати кави, чаю, 
текстильні матеріали.

Наталка СЛЮСАР
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Події

ЗЛОЧИННІСТЬ  

До експертів-криміналістів часто 
звертаються страхові компанії

З нагоди Дня експертної служби 
міліції волинським журналістам 
привідкрили двері до «кухні» 
експертів-криміналістів. Без участі 
працівників науково-дослідного 
експертно-криміналістичного цен-
тру при УМВС України у Волинській 
області не обходиться практично 
жодне розслідування. А з усіх роз-
критих злочинів 2% — це результат 
їхньої роботи. 

На базі науково-дослідного 
експертно-криміналістичного цен-
тру проводять близько двох десятків 
експертиз. Зокрема роблять дакти-
лоскопію, експертизи наркотичних 
речовин, спиртовмісних сумішей, 
одорологічні, біологічні, будівельні, 
земельні, балістичні експертизи, до-
сліджують документи та підписи, а 
також обставини скоєння ДТП. 

Окрім традиційної криміналіс-
тики, у відділі запроваджені нові 
види дослідження. Зокрема такі, як 
комп’ютерно-технічна експерти-
за й експертиза авторських та су-
міжних прав. Остання, за словами 
правоохоронців, стосується контр-
афактної продукції, дисків із лазер-
ною системою зчитування, різно-
манітних комп’ютерних програм. 
Комп’ютерно-технічна експертиза 
стосується кіберзлочинності. 

Досить часто у фільмах ми ба-
чимо, як спритні правоохоронці 
знаходять зловмисників лише за 
відбитками пальців. Працівники 
експертного центру зазначили, що 
дактилоскопія не може бути кате-

горичним показником під час роз-
криття злочину. Одначе завдяки цій 
експертизі можна точно ідентифі-
кувати певну особу. Як з’ясувалося, 
відбиток на певній поверхні може 
зберігатися навіть до десяти років. У 
волинській базі налічується близько 
двохсот тисяч відбитків пальців. Їх 
обов’язково знімають п’яти групам 
осіб, зокрема підозрюваним, людям, 
які вже скоювали злочини, особам, 
які займаються бродяжництвом. 
Якщо кожен українець, виробляючи 
паспорт, здаватиме й відбитки паль-
ців, це збільшить кількість розкри-
тих злочинів і допоможе в пошуку 
безвісти зниклих осіб, вважає Григо-
рій Бендовський, заступник началь-
ника центру. 

Не менш точною вважається й 

одорологічна експертиза — встанов-
лення особи по її запаху.

— Досить серйозно поповню-
ється наша колекція одорологічних, 
тобто запахових слідів. Формується 
база. Ми досліджуємо те, що не є 
очевидним. Скажімо, якщо злодій 
лишив шапку, то його особистий 
запах лишається на ній надовго, і 
його не перебивають ні шампуні, 
ні парфуми, — розповів начальник 
науково-дослідного експертно-
криміналістичного центру при 
УМВС України у Волинській області 
Олександр Малашко.

До слова, юридичним та фізич-
ним особам у центрі надають і низ-
ку платних послуг. Так, волиняни 
нерідко звертаються з проханням 
провести експертизу заповіту. Час-
то звертаються й страхові компанії, 
аби дослідники здійснили пожежно-
технічну експертизу.

За час дослідницької роботи 
експерти-криміналісти зібрали цілу 
колекцію оригінальних експонатів. 
Серед них — різноманітні наркотич-
ні речовини, апарати для куріння 
наркотиків, фальшиві гроші, холод-
на зброя, саморобні вибухові при-
строї. 

Також медійникам показали апа-
ратуру, за допомогою якої проводять 
різноманітні експертизи. Цікавим 
для журналістів став октанометр — 
прилад, що визначає якість бензину. 
Одначе, чи якісне пальне на Волині, 
правоохоронці не розповіли, мов-
ляв, не в їх компетенції.

Ольга УРИНА

ПОСТУП 

Пересувна лабораторія з проведення автотехнічної експертизи на місці ДТП

15
стільки сіл щороку зникає з 
мапи України. Це зумовлено 
відсутністю мотивації для молоді 
залишатись у сільській місцевос-
ті, заявив міністр агрополітики 
Микола Присяжнюк.

На Горохівщині водій «Опеля» 
втік із місця аварії
У понеділок, 20 червня, о пів на четверту ранку на 
Горохівщині трапилася ДТП. 29-річний водій автомобіля 
«Опель Омега», мешканець села Мар’янівка Михайло Д., 
наїхав на велосипедиста та зник із місця аварії. Вело-
сипедист Віталій В., 1987 року народження, житель села 
Борочиче, отримав тяжкі тілесні ушкодження та наразі 
перебуває в реанімації. За інформацією міліціянтів, 
водія-втікача затримали, проти нього порушена кримі-
нальна справа.

На Волині вилучили цигарок 
на 180 тисяч гривень
У ніч на 20 червня в пункті пропуску «Ягодин-авто» 
прикордонники затримали контрабанду цигарок 
на 180 тисяч гривень. Сигарети виявили в експор-
тованому текстилі. 43-річний громадянин України 
прямував вантажним автомобілем «Volvo» до Бель-
гії, куди експортував львівський і миколаївський 
текстиль. 24 тисячі пачок цигарок марки «Bond» із 
українськими акцизними марками були заховані се-
ред одягу в картонних коробках. Виявлений товар 
та авто прикордонники конфіскували.

Начальник науково-дослідного центру Олександр Малашко з заступниками

У гінекологічному відділенні Волинської обласної 
лікарні провели унікальну операцію

У гінекологічному відділенні Во-
линської обласної клінічної 

лікарні, що знаходиться у селі Бо-
голюби, провели унікальну мало-
інвазивну операцію з видалення 
пухлини великого розміру. 30-річ-
ній лучанці Наталі, мамі двох дітей, 
через три крихітні надрізи усунули 
фіброміому матки діаметром 9 см і 
вагою близько 900 г.

— Раніше на базі нашого відді-
лення проводились подібні втру-
чання, проте з меншими пухлина-
ми, — розповідає один із лікарів, 

які проводили операцію, акушер-
гінеколог Вадим Петровський. — 
Але особливість цієї операції в тому, 
що пухлина дуже велика і була роз-
міщена в шийці матки, межувала 
з тазовими судинами, сечоводами, 
стінками прямої кишки. Тобто був 
ризик травмування інших органів. 
Що більша пухлина, то важче з нею 
працювати. Та нам вдалося зберег-
ти жінці матку, втручання пройшло 
практично без крововтрати та три-
вало менше двох годин. Наступного 
дня пацієнтка вже ходила, а через 

чотири дні її виписали додому.
— Понад 40% хірургічної гінеко-

логії в області виконується у нашо-
му відділенні, — додав завідуючий 
гінекологією у Боголюбах Валентин 
Петровський. — Із 800 великих опе-
рацій, що проводяться за рік, близь-
ко 200 здійснюємо лапароскопічним 
методом, тобто без розсічення пере-
дньої черевної стінки. Такі оператив-
ні втручання можливі завдяки су-
часному хірургічному обладнанню: 
ультразвуковому скальпелю, який 
безкровно розрізає будь-який орган, 
апарату для зварювання біологічних 
тканин, який дозволяє з’єднати тка-
нини без шовного матеріалу.

— Коли мені сказали діагноз 
— фіброміома до 10 см у діаметрі, 
я дуже злякалася, — ділиться «осо-
блива» пацієнтка Наталя. — Вален-
тин Францович відразу сказав опе-
рувати. Проте не давав гарантії, що 
це не буде класична операція з ве-
ликим розрізом. Я ж просила тільки 
одне: аби залишитися повноцінною 
жінкою. Пройшло добре, я потім 
переглядала весь процес на відео. 
Пухлину відрізали, подрібнили й ви-
тягнули. І не треба відлежуватися на 
лікуванні, стежити за швами — ли-
шилося лише три маленькі дірочки.

Ольга ЮЗЕПЧУК

40% злочинів на Волині — тяжкі 
й особливо тяжкі

Згідно з повідомленням органів 
внутрішніх справ, із початку 

року у Волинській області заре-
єстровано 3240 злочинів, тоді як 
торік — 3397. Ріст зафіксований у 
восьми районах області, а найбіль-
ший — у Володимир-Волинському, 
Іваничівському районах і місті 
Ковелі. З усіх зафіксованих кри-
мінальних проявів майже 40% — 
тяжкі й особливо тяжкі. 61% ста-

новили злочини проти власності, 
7% — у сфері обігу наркотичних 
засобів, по 4% — проти громад-
ського порядку, моральності, у 
сфері службової діяльності та про-
ти життя та здоров’я особи.

Від скоєних злочинів постраж-
дали 2140 осіб (на 7% менше, ніж 
у січні-травні 2010 року), в тому 
числі 745 жінок, 134 особи у віці до 
18 років і 240 пенсіонерів. 

КОРУПЦІЯ  

У Володимирі-Волинському за 
хабар затримали будінспектора

Державного інспектора 
архітектурно-будівельного 

контролю у Володимирі-
Волинському правоохоронці за-
тримали на гарячому під час отри-
мання хабара. Про це повідомив 
голова ОДА Борис Клімчук. 

— Архібудконтроль — це така 
собі контора, яка контролює бу-
дівництво, як у тому анекдоті, до-
помагає «будувати Україну для 
людей», має серйозні контрольні 
та дозвільні повноваження, — за-
уважив голова ОДА. — Співро-
бітники УМВС в області задоку-
ментували злочинну діяльність 

головного державного інспектора 
контролю й будівництва об’єктів 
у Володимирі-Волинському Кири-
чук Н. М. Службовець вимагала 
хабарі від фізичних і юридичних 
осіб. Порушена кримінальна спра-
ва. Пану Ільчуку (Юрій Ільчук 
— начальник обласної інспекції 
держбудконтролю — авт.) через 
тиждень на наступній нараді за-
дам лише одне питання: чому 
його відомство не працює через 
дозвільний центр, бо єдине вікно 
певною мірою унеможливлює такі 
речі, — сказав Клімчук.

Ірина КОСТЮК

МИТНИЙ КОНТРОЛЬ 

В Україну найбільше ввозять 
вантажівки, шоколад і свинину 

І лікарі, і пацієнтка дуже задоволені результатом
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