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ПРЕС-РЕЛІЗ
Європейська Бізнес Асоціація занепокоєна затримками у проведенні радіологічного
контролю вантажів Держекоінспекцією
Компанії-члени Комітету з логістики Європейської Бізнес Асоціації повідомляють про проблеми,
які протягом останніх місяців почали виникати у взаємодії з Миколаївським сектором
екологічного і радіологічного контролю Державної екологічної інспекції Північно-Західного
регіону Чорного моря під час експорту зернової продукції з Миколаївського регіону у зв’язку з
неналежним виконанням покладених на них обов’язків щодо цілодобового здійснення
екологічного та радіологічного контролів в пунктах пропуску, як це визначено Постановою КМУ
№ 198 віл 20 березня 1995 року «Про здійснення екологічного контролю в пунктах пропуску
через державний кордон».
До основних проблем належать безпідставні затримки у проведенні радіологічного контролю
зернових вантажів навантажених у морські судна через несвоєчасний виїзд інспекторів
(затримки сягають 10 год. на одному судні); невиїзд представників екологічної інспекції на місце
у разі спрацювання системи «Янтар», що призводить до неможливості своєчасного завершення
митного оформлення вантажів, що зрештою призводить до систематичного простою суден та їх
несвоєчасного відправлення, що негативно впливає на імідж Миколаївської області та України в
цілому.
Враховуючи ситуацію, що склалася, представники Комітету з логістики пропонують реформувати
чинний порядок проведення екологічного та радіологічного контролів вантажів при експорті
морським шляхом. Один із варіантів, що дозволить вирішити дану проблему без додаткових
фінансових витрат, – покласти обов’язок проведення радіологічного контролю на прикордонну
службу щодо вантажів, які не пройшли контроль через систему «Янтар», а також вантажів, щодо
яких спрацювала система «Янтар», проте екологічні інспектори не виїхали на місце спрацювання
системи «Янтар» протягом 30 хв.
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА: Європейська Бізнес Асоціація - неурядова організація, яка об'єднує понад 900
європейських, міжнародних та вітчизняних компаній, які працюють в Україні. Сьогодні Асоціація є провідною
організацією міжнародного бізнесу в Україні. Європейська Бізнес Асоціація була створена в 1999 році.
Ініціатором її створення була Європейська Комісія, яка зацікавлена в підтримці європейського бізнесу в Україні
та налагодженні двосторонніх зв'язків Україна-ЄС. Беручи до уваги пріоритети України щодо євро інтеграції в
Європейський Союз, основною метою діяльності Асоціації є налагодження стосунків європейського бізнесу з
представниками влади в Україні для співпраці щодо створення сприятливих умов ведення бізнесу та
залучення прямих іноземних інвестицій в економіку держави. Детальна інформація на сайті: www.eba.com.ua.

