Прес-реліз
Підтримка ЄС: Новий пункт перетину кордону «Паланка» було введено в
експлуатацію
28 грудня 2018 р. – Сьогодні було введено в експлуатацію пункт пропуску «Паланка»,
керування яким здійснюється спільно прикордонними та митними службами Республіки
Молдова та України. За 4,5 млн євро, інвестованих Європейським Союзом, та 1,68 млн
євро – урядом Республіки Молдова, пункт пропуску було побудовано з нуля в рамках
проекту, реалізованого Програмою розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН).
Нова будівля розташована на ділянці площею 2,6 га і включає в себе сучасну
триповерхову адміністративну будівлю з більш ніж 30 офісами для співробітників
прикордонної поліції та митної служби Республіки Молдова та України, спеціально
розроблені приміщення для проведення контролю товарів, автомобілів та вантажівок,
тощо. За підтримки ЄС було закуплено і встановлено спеціалізоване обладнання,
комп'ютери та меблі для роботи працівників прикордонної та митної служб.
Пункт перетину був спроектований і побудований відповідно до принципів Європейського
інтегрованого управління кордонами. Він забезпечує оптимальні умови для всіх
подорожуючих, які перетинають кордон, включаючи людей з інвалідністю, людей, які
шукають притулку, підприємців тощо. Вперше на пункті перетину «Паланка» було
збудовано пішохідний контрольний пункт для людей, що мають земельні ділянки
сільськогосподарського призначення за автомагістраллю Одеса-Рені. Кордон на цьому
пункті перетину можна перетнути пішки або на велосипеді.
Новий пункт перетину кордону пов'язаний з автомагістраллю Одеса-Рені за допомогою
нової під'їзної дороги, на будівництво якої уряд Республіки Молдова виділив 630 000 євро.
Нова дорога має вуличне освітлення і три смуги руху.
«Пункт пропуску є зручним для громадян, а нове обладнання полегшить процес перетину
кордону і люди не марнуватимуть свій час у чергах. Окрім того, покращилися умови
роботи наших митників та прикордонників. Нам вдалося створити тут сучасну європейську
інфраструктуру, яка поступово наближує нас до Європи», – зазначив Павел Філіп,
Прем’єр-міністр Республіки Молдова, на церемонії відкриття.
«Нам вдалося не тільки відкрити спільний пункт пропуску, не лише скоротити час
проходження кордону між Молдовою та Україною. Ми будемо проводити спільну перевірку
паспортів, застосовуватимемо єдині процедури митного контролю», – наголосив Петро
Порошенко, Президент України.
«Європейський Союз і надалі надаватиме підтримку задля покращення рівня життя
громадян Республіки Молдова. Завдяки допомозі ЄС пункт перетину кордону "Паланка"
під спільним управлінням сприятиме стабілізації економіки і сталому розвитку регіону,
комфорту мандрівників та бізнесу шляхом запровадження європейських стандартів», –

наголосила Урсула Паллаш, керівниця відділу політичних і економічних відносин
Представництва Європейського Союзу у Республіці Молдова.
Влада розраховує, що спільний митний контроль допоможе зменшити корупцію на
кордоні.
«Пункт пропуску «Паланка» лише примножуватиме позитивні результати, включаючи
оптимізацію митних процедур, прискорення руху транспорту, зменшення корупційних
ризиків і використання ефективних заходів боротьби з контрабандою. Ми маємо надію, що
вагомим результатом стане також зміцнення торгівельної та економічної співпраці між
країнами, аби спільно сприяти сталому розвитку та зменшенню бідності у регіоні», –
підкреслила Валерія Єшану, в.о. уповноваженої особи ПРООН у Молдові.
Спільний прикордонний контроль прискорить рух транспорту через цей пункт перетину
кордону, причому всі процедури займатимуть менше десяти хвилин. Якщо дотепер кордон
через пункт пропуску «Паланка» щороку перетинали близько 600 тисяч людей, то завдяки
новому об'єкту ця цифра може подвоїтися. Водночас кількість транспортних засобів, що
перетинають кордон, також зростатиме, а черги на кордоні залишаться у спогадах.
Пункт перетину кордону "Паланка" розташований на південно-східному
Республіки Молдова, приблизно в 140 кілометрах від Кишинева.

кордоні

Відкриття пунктів перетину кордону зі спільним управлінням – це частина Угоди про
Асоціацію, підписаної між Молдовою та Європейським Союзом.
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