
У відділ протидії корупції «Самообо-
рони Волині» звернувся співвласник 
брокерської фірми ТОВ «Джи Бі Сі» 
Максим Чернишев. Підприємець 
каже, що Волинська митниця не хоче 
замитнювати товар, мито на який 
коштує нуль копійок. 

Як розповідає Чернишев, його 
фірма є посередником між підприєм-
цем, який вивозить товар за кордон 
України, та митницею. Фактично бро-
керська фірма здійснює оформлення 
усіх документів. За цю роботу, власне, 
й отримує кошти від замовника. 

Так, митно-брокерська компанія 
Чернишева «Джи Бі Сі» подала на мит-
не оформлення вантаж двох київських 
товариств із обмеженою відповідаль-
ністю — «Еко-Ойліс» та «Еко-Бест». 

Ці дві фірми експортують відпра-
цьовану олію з України в Чехію на пе-
реробку в біодизельне паливо. 

16  січня «Джи Бі Сі» подає пакет 
документів на замитнення товару 
та привозить товар на митний пост 
«Луцьк». Загалом же відповідь на за-
пит підприємства має прийти упро-
довж чотирьох годин. Того ж дня із 
митного поста телефонують до Мак-
сима Чернишева і просять перенести 
замитнення на 17  січня, у зв’язку, як 
там зазначають, із великими наванта-
женнями. Підприємець пішов держ-
структурі назустріч. 

Уже 17  січня під час спілкування 
тимчасовий виконувач обов’язків на-
чальника митного поста «Луцьк» Сер-
гій Міняйло заявив брокеру, що, мов-
ляв, товар, який він хоче замитнити, 
не є «нехарчовою сумішшю та продук-
том із рослинних жирів», а відходом. 
Тобто треба змінити ідентифікацію 
в описі товару й отримати дозвіл від 
Міністерства екології України на його 
вивезення за кордон. 

«Я зателефонував у Мінекології», 
— продовжує Максим Чернишев. Там 
йому відповіли, що дозволу на експорт 

такого виду продукту не потрібно і 
екологічного контролю такий товар 
не потребує. Більше того, якщо у мит-
ників є якісь сумніви, то на митниці 
працює еколог. Також такі спеціалісти 
є в Луцьку. І при потребі можна було 
би звернутися і до них, не турбувавши 
щодо такого питання міністерство. 

Опісля Чернишев знову звернувся 
до митниці й повідомив Сергія Мі-
няйла про результати розмови у ві-
домстві. Той у свою чергу заявив, що 
товар не будуть замитнювати. Нато-
мість митниця відбере зразки товару 
в лабораторію для його ідентифікації. 

«Також в усній формі мені було по-
відомлено, що транспортний засіб із 
вантажем перебуватиме на «митному 
терміналі» до закінчення лаборатор-
них досліджень. За законодавством 
такі дослідження можуть проводи-

тися до 45  днів. На моє законне усне 
прохання оформити тимчасову митну 
декларацію на експорт, аби виванта-
жити товар на склад тимчасового збе-
рігання, він відповів відмовою», — за-
значає професійний брокер. 

19 січня «Джи Бі Сі» знову подала 
декларації на оформлення. Втім, і тут 
не було ніякої реакції. Тільки близь-
ко 20-ї години вечора були відібрані 
зразки товару для лабораторних до-
сліджень. Самі ж зразки, за словами 
Чернишева, потрапили до лабораторії 
з невідомих причин тільки 22 січня. 

Наступного дня об 11:26 під-
приємством були подані запити на 
оформлення уже тимчасових декла-
рацій. Така процедура передбачена 
Митним кодексом. Тобто, аби товар 
не затримувався, з нього можуть узя-
ти проби, а він сам їде тим часом за 

кордон, і процес підприємницької ді-
яльності не переривається. 

Вже о 12-й годині дня з митного 
поста «Луцьк» Чернишеву прийшло 
підтвердження, що декларації вони 
отримали. Проте знову надійшла усна 
відмова. 

Уже 21  січня фірма «Джи Бі Сі» 
подала знову митні декларації, на що 
отримала за таку кількість спроб за-
митнити товар першу офіційну відпо-
відь. І знову негативну. 

Максим Чернишев обурюється, що 
таких проблем за його 20-річний досвід 
роботи у митній сфері не було. З таки-
ми проблемами він де-факто стикнувся 
вперше. Каже, що раніше той же самий 
товар він замитнював без проблем і за-
мовники експортували його. 

Цікаво, що на експорт подібних то-
варів держава Україна не збирає з під-
приємця жодного мита. Тобто такі то-
вари вивозяться з країни вільно. Більше 
того, в нашій країні немає заводів, які б 
могли переробляти відпрацьовану олію 
у біопаливо для подальшого викорис-
тання. Якщо її не вивозять, то кудись 
зливають, найімовірніше. Тому експорт 
цього товару вигідний усім сторонам, 
навіть нашій державі, яка отримує по-
датки від підприємця, котрий займаєть-
ся такою справою. 

А чеський переробник нашої від-
працьованої олії тим часом відшукав 
собі іншого постачальника, аби не зу-
пиняти свою діяльність, і почав сумні-
ватись у надійності своїх українських 
партнерів. Так, один із вітчизняних 
бізнесів може втратити можливість 
надалі провадити свою господарську 
діяльність лише через бюрократичні 
заморочки та, підозрюємо, незакон-
ну поведінку працівників Волинської 
митниці. А от чи незаконна вона точ-
но, вирішить суд, до якого фірма «Джи 
Бі Сі» таки звернулася, бо не мала ін-
шого виходу. 

За матеріалами 
«Самооборони Волині» 
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Чиновник Луцької райради 
віддає зарплату вдові учасника 
АТО 
Заступник голови райради Вадим Веремчук у серпні 
минулого року віддав свою зарплатну картку Валентині 
Королько, чоловік якої Микола Королько загинув у липні 
2014 року на Сході України. Пані Валентина є мешканкою 
Камінь-Каширського району. Оскільки глава сім’ї був 
добровольцем, жінка досі не може оформити виплати ком-
пенсації на нього як загиблого та допомоги на дітей. 

Білорусь дерусифікується 
Глава Міністерства освіти Білорусі Михайло Журавков зазначив, 
що цей процес буде поступовим. Початком дерусифікації стане 
викладання двох загальноосвітніх предметів, історії Білорусі 
та географії, виключно білоруською мовою. Це допоможе 
школярам полюбити рідну мову і викличе бажання вивчати 
інші предмети також білоруською. Міносвіти враховує велику 
кількість російськомовних громадян, тому поспішати не стане. Всі 
нововведення будуть поступовими. Дуже важливо, щоб викладали 
фахівці, які дійсно люблять і знають «рідну мову». Тоді її вивчення 
буде якісним. 

Волинська митниця не дає підприємцю 
експортувати товар? 

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

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 НЛО TV

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 2 лютого
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 

16:45, 19:30, 23:15 ТСН: «Теле-
візійна служба новин»

06:45, 07:10, 07:45, 08:10, 09:10 
«Сніданок з 1+1»

07:35 «Маша і ведмідь» 
09:40 «Чотири весілля - 3»
11:05, 01:15 Т/с «Сила. Повернення 

додому» 
12:20 Т/с «Ворожка»
13:30 Д/с «Сліпа»
14:00, 03:40 «Сімейні мелодрами - 4»
17:10, 02:00 Т/с «Сила кохання 

Феріхи» 
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Сімейний бізнес» 
22:00 «Гроші»
23:35, 04:25 Т/с «Касл» 
00:25 Т/с «Терпкий смак кохання» 



05:15 «Подробиці тижня»
06:35 «Мультфільм»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 

12:00, 14:00, 16:00, 17:45 
«Новини»

07:15, 07:35, 08:10, 08:35 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09:20, 11:05, 12:25 Х/ф «Циган»
11:00 «Новини. Дайджест»
13:15, 14:20 «Сімейний суд»
15:25, 16:15 «Жди меня»
18:10 «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
20:45 Т/с «Гречанка»
22:30, 04:20 Т/с «Будинок біля 

великої річки»
00:20 Х/ф «Чоловік на годину»
03:25 М/ф «Пригоди капітана 

Врунгеля»

05:50 Події тижня з Олегом Панютою
06:50, 07:10, 08:10 Ранок з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 

01:40 Події
09:15, 04:55 Реальна містика
10:00 Т/с «Анютине щастя» 
13:45, 15:25 Т/с «Слід» 
18:00, 04:10 Т/с «Безсмертник» 
19:45, 02:25 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Рік у Тоскані» 
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Мерзла земля» 

05:45 У пошуках істини
06:30, 16:00 «Все буде добре!»
08:30 «Зіркове життя. Знамениті 

бомжі»
09:25 «Зіркове життя. Битва за дітей»
10:20 Х/ф «Будьте моїм чолові-

ком...»
12:00 Х/ф «Кавказька полонянка, 

або Нові пригоди Шурика» 


13:40, 20:05 «Слідство ведуть 
екстрасенси»

14:35 «Битва екстрасенсів»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
18:40 Т/с «Коли ми вдома» 
19:05 «Зіркове життя. Як зберегти 

сім’ю»
21:00 «Містичні історії-6 з Павлом 

Костіциним»
22:35 «Детектор брехні 7»
23:50 «Один за всіх»
01:00 Х/ф «Час бажань» 

06:00 «Їмо вдома»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:10 «Мультфільми» 
10:00 Т/с «Ти - моє життя» 
11:00 «КВН-2014»
13:10 Х/ф «Вчитель року» 
15:15 Х/ф «Сили природи» 
17:15 «Звана вечеря»
19:10 «Орел і Решка. Шопінг»
20:00 «Орел і Решка»
21:00 «КВН на БІС»
22:00 Х/ф «Атака кобри 2» 
00:00 Х/ф «Острів скарбів» 
01:35 «Нічне життя»

05:45 Радянські мультфільми
11:10, 01:05 Криве дзеркало
12:10 Х/ф «Без страху й докору»
13:40, 19:30 Т/с «Суто англійські 

вбивства»
15:25, 21:10 Т/с «Комісар Рекс»
17:05 Х/ф «Кінець отамана»
22:50 Х/ф «Васса»
02:05 Т/с «Любов як любов»
03:45 Кіноляпи
04:45 Саундтреки

05:20 Служба розшуку дітей
05:25 М/с «Том і Джері»
06:10, 19:15 Надзвичайні новини
06:55, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 

21:00 Факти
09:15 Надзвичайні новини. Підсумки
10:05 Х/ф «Дні руйнувань»
12:00, 13:15 Х/ф «Зоряний десант»
14:45, 16:15 Х/ф «Зоряний де-

сант-2. Герой Федерації»
16:50 Х/ф «Зоряний десант-3. 

Мародер»
20:15 Дістало!
21:15 Свобода слова
23:55 Х/ф «Колонія» 
01:30 Х/ф «Пасажир 57» 
02:50 Вражаючі сюжети про роботу 

поліції

06:00 М/с «Охотники за драконами»
07:05, 07:30, 09:10, 01:50 Comedy 

Club
08:15 Д/с «Разрушители мифов»
11:00, 16:50, 03:55 Comedy Woman
12:00, 15:00 Т/с «Универ»
14:10 Т/с «Хранилище 13»
17:45 Т/с «Разные»
18:40 Т/с «Универ. Новая общага»
22:00 Т/с «Физрук»
22:50 Х/ф «Патруль времени 2: 

Берлинское решение» 
00:20 Х/ф «Затмение» 
04:45 Убойной ночи

06:30, 07:50 Kids Time
06:35 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06:55 М/с «Кунг-фу Панда: Легенди 

крутості»
07:55, 19:00 Стажисти
09:20 Т/с «Татусеві дочки»
13:55 Х/ф «Чаклунка»
16:00 Х/ф «Практична магія»
18:00, 01:55 Репортер
18:20, 01:10 Абзац!
21:00 Х/ф «П’ятий вимір» 
23:15 Х/ф «Анаконда: Полювання 

на прокляту орхідею» 
02:00 Служба розшуку дітей
02:05 Х/ф «Перукарня» 
03:35 Т/с «Пліткарка-5»
04:20 Зона ночі

06:00, 15:10 У пошуках істини
06:50, 14:20 Британія: історія успіху
07:40, 13:30 Смертельний двобій
08:30 Вражаючі кадри
09:20, 18:30 Далеко і ще далі
10:10 Дивовижна Корсика
11:00 Зграя
11:50, 21:50 Шукачі неприємностей
12:40, 17:40 Скарби зі звалища
16:00, 21:00 Паразити. Вторгнення
16:50 Мисливець і жертва
19:20 Секретні території
22:40 Народжені мусонами
23:30 Покер
00:20 Таємниці слідства
01:20 Шокуючі кадри
02:10 Авіакатастрофи зблизька

05:40 Т/с «Говорить поліція!»
08:30 «Правда життя. Професія 

кінолог»
09:00 «Агенти впливу»
10:00 Х/ф «Відплата»
11:45 Т/с «Петрович»
19:00, 21:40, 02:15, 04:30 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих ліхта-

рів - 13»
22:00 Т/с «Елементарно - 2»
23:45 Т/с «NCIS: полювання на 

вбивцю - 10» 
00:40 Т/с «CSI: Маямі - 7» 
02:45 Х/ф «І прийшов павук» 

06:00, 07:20 М/с «Лалалупси» 
06:20 М/с «Маша і Ведмідь» 
06:50, 09:30 М/с «Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць» 
07:45 Мультик з Лунтіком
08:30 М/с «Підлітки мутанти чере-

пашки ніндзя» 
08:55 М/с «Смурфіки» 
10:20 М/с «Фіксики» 
10:55 Єралаш
11:35 Х/ф «Після дощику в 

четвер» 
13:00, 03:20 Т/с «Ксена - принцеса 

- воїн» 
15:50, 22:00 Віталька
17:00, 21:00 Країна У
18:00, 23:00 Т/с «Світлофор» 
19:00 Т/с «Кухня» 
20:00 Т/с «Корабель» 
00:00 ТЕТ-Інтернет
01:00 Т/с «Радіо секс» 
01:50 Теорія зради
04:05 З ночі до ранку

05:40, 15:00 Дитяче меню
06:30 Телеторгівля
07:35 Мультфільми 
10:00 Школа доктора Комаров-

ського
11:15, 18:05 Жіноча форма
12:10, 22:40 Модний вирок
13:10, 19:00 Т/с «Тетянин день» 
14:05, 19:50 Краса без жертв
15:25 Таємниці шеф-кухаря
16:10 Квартирне питання
20:50 Зайві 10 років
21:40, 01:25 Д/с «Зіркові історії»
23:40 Д/с «Ігри долі»
02:10 Колір Ночі

06:00, 00:30 Від першої особи
06:30, 07:00, 08:00, 13:00, 18:30, 

21:00, 02:20 Новини
06:40, 07:10, 08:10, 21:30, 23:15, 

00:15 Спорт
07:20, 23:30 На слуху
08:20 7 чудес України
09:15, 20:00 Про головне
10:10 Д/ф «Йога»
10:35 Х/ф «Запрошення»
12:25 Утеодин з Майклом Щуром
13:20 Вікно в Америку
13:55 Казки Лірника Сашка
14:10 Чоловічий клуб
14:40 Чоловічий клуб. Бокс
15:40 Euronews
15:55 Книга ua
16:30 Х/ф «Закохані невротики» 
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Світ
18:55 З перших вуст
19:00 Перша шпальта
19:30 Дорогі депутати
21:40 Теніс. Кубок Федерації
21:55 Д/ф «Мрналіні Сарабхаї: 

мистецтво танцю»
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00, 00:00, 01:00 Підсумки
01:20 ТелеАкадемія
02:40 Телевистава «Сто тисяч» 

06:00 Х/ф «Антиснайпер. Новий 
рівень» 

07:35 Х/ф «Антиснайпер. Постріл із 
минулого» 

09:30 Т/с «Професіонал» 
17:30 «Люстратор 7.62»
18:30, 21:00 Новини «Спецкор»
19:00 Т/с «Ментовскі війни-6» 
21:30 «ДжеДАІ»
22:00 Т/с «Меч» 
00:00 Х/ф «Єгер» 
01:55 Х/ф «Богдан-Зіновій Хмель-

ницький» 

Приватний будинок родини 
депутата Волиньради Васи-

ля Столяра у селі Лище Луцького 
району повністю знищений уна-
слідок пожежі. Про це розповів 
начальник Управління ДСНС у 
Волинській області Володимир 
Грушовінчук. 

За його словами, о 20:56 на-
дійшло повідомлення про поже-
жу двоповерхового будинку в селі 
Лище Луцького району. На виклик 
прибули два автомобілі державної 
пожежно-рятувальної частини 
№ 1 та одна машина частини спеці-
альної пожежної техніки м. Луць-
ка. Пожежу локалізовано о 21:42, 
ліквідовано о 23:16. Однак вогонь 
майже повністю зруйнував будів-
лю. 

На щастя, потерпілих немає, 
адже на момент загоряння у бу-
динку були лише охоронці. Що 
стало причиною пожежі, наразі 
встановлює слідчо-оперативна 
група. 

У селі під 
Луцьком горів 
будинок родини 
волинського 
депутата 


