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8 березня 2011 року набрав чин-
ності Закон України «Про внесення 
змін до Закону України «Про вико-
навче провадження». На цей закон 
давно очікували банки. Бо згідно 
з ним спрощується процедура ви-
лучення майна боржника, в тому 
числі й нерухомого. Для людей цей 
закон став справжнім «зашморгом». 
Чому — дізнавалися «Відомості».

Після того як восени 2008 року 
гривня обезцінилася на 50%, у ба-
гатьох українців виникли проблеми 
з банками. Адже держава та бан-
ки протягом попередніх 2006-2008 
років спонукали громадян до того, 
щоб ті купували споживчі товари, 
автомобілі, квартири у кредит. При 
цьому всіляко рекламували валютні 
кредити. Треба сказати, що еконо-
мічна ситуація сприяла. Заробітна 
плата зростала, долар знецінювався: 
влітку 2008 року він коштував 4,50. 
Посадовці Нацбанку запевняли, що 
це не межа. І люди вірили.

До тих пір, поки восени 2008 року 
гривні не дозволили обвалитися на 
50%. А зарплати ж люди отримували 
саме у гривнях! І, відповідно, сума 
щомісячних платежів збільшилася 
вдвічі! Логічно, що економічний тя-
гар мали б розділити рівними части-
нами держава, банки та громадяни. 
Таким шляхом пішли країни Європи 
й Америки, які потрапили в еконо-
мічну кризу. Проте не Україна. Наші 
чиновники почали рятувати банки. 
А ті, в свою чергу, — «вибивати» бор-
ги у позичальників. Як повідомив 
«Відомостям» заступник начальни-
ка головного управління юстиції у 
Волинській області, начальник від-
ділу Державної виконавчої служби 
Сергій Мишленик, тільки у нашій 
області на виконанні перебуває біль-
ше 1,5 тисячі виконавчих документів 
про стягнення на користь банків-
ських установ на суму більше 200 
мільйонів гривень. Із початку року 
державними виконавцями було ви-
явлено, арештовано й описано сто 
одиниць майна (транспортні засоби, 
інше рухоме майно, нерухомість), 
яке належить боржникам. Наразі це 
майно проходить процедуру оцінки 
та реалізації шляхом продажу на 
прилюдних торгах, аукціонах або на 
комісійних умовах, згідно з вимога-
ми чинного законодавства. Вже з по-
чатку цього року реалізовано вісім 
лотів на суму 300 тисяч гривень.

За цими цифрами — конкретні 
люди, які втратили земельні ділян-
ки, автомобілі, а то й житло. Закон, 
який набрав чинності 8-го березня, 
тільки посилить позиції банків у їх 
боротьбі з боржниками. Адже нерід-
ко вони, вигравши суд у позичаль-
ників, реально не могли стягнути 
борг через виконавчу службу. На за-
ваді ставав закон. 

Відтепер спрощується процедура 
вилучення майна боржника, в тому 

числі й нерухомого. По телебаченню 
дедалі частіше почали показувати 
сюжети, коли виконавча служба за 
борг у понад 10 тисяч гривень, згід-
но з рішенням суду, забирає в пози-
чальника навіть квартиру. То чого 
ж тепер очікувати людям, які мали 
необережність узяти свого часу кре-
дит у банку? 

Як зазначив Сергій Мишленик, 
згідно з новим законом, боржнико-
ві надається можливість протягом 
семи днів після рішення суду добро-
вільно сплатити борг. 

— Якщо ж боржник у добровіль-
ному порядку не сплатив борг, дер-
жавним виконавцем виноситься по-
станова про стягнення виконавчого 
збору та проводяться дії примусо-
вого характеру для стягнення боргу, 
— наголосив Сергій Мишленик. — 
А саме: розшук майна боржника та 
звернення на стягнення цього май-
на. Хочу зазначити, що в законі чіт-
ко передбачено порядок звернення 
на майно боржника, а також перелік 
майна, на яке звернення не здійсню-
ється. В першу чергу стягнення звер-
тається на грошові кошти у гривнях 
та іноземній валюті, інші цінності, 
у тому числі кошти на рахунках і 
вкладах боржника у банках та інших 
фінансових установах, на рахунки в 
цінних паперах у депозитаріях цін-

них паперів. Якщо грошових коштів 
не достатньо для задоволення вимог 
стягувача, стягнення звертається 
також на належне боржнику інше 
майно, проте боржник має право за-
пропонувати ті види майна чи пред-
мети, на які необхідно в першу чергу 
звернути стягнення, та слід зазна-
чити, що стягнення на кошти й інше 
майно боржника остаточно визнача-
ється державним виконавцем. 

Іншими словами, якщо ви забор-
гували банку, то краще добровільно 
заплатити цей борг, а то прийде дер-
жавний виконавець і виселить вас із 
заставної квартири чи забере авто-
мобіль. Закон це дозволяє робити за 
«спрощеним» порядком. Винятком 
можуть стати ситуації, коли у квар-
тирі прописані неповнолітні діти — 
їх, як і раніше, не можна виселяти, 
не надавши іншого житла. До речі, 
тепер державний виконавець має 
право звертатися до суду за встанов-
ленням тимчасового обмеження у 
праві виїзду боржника-фізособи чи 
керівника (!) юридичної особи, що 
боргує, за межі України — до вико-
нання зобов’язань за рішенням. 

Одне слово, депутати Верховної 
Ради у суперечці між громадянами 
та банками стали на сторону остан-
ніх. Хоча на пальцях однієї руки 
можна перелічити банківські уста-
нови, які після кризи 2008-2009 ро-
ків перестали існувати. Попри те, що 
за логікою їх мало б «лопнути» де-
кілька десятків. А решта, зважаючи 
на те, що сьогодні практично ніхто 
не кредитується, мали б заледве зво-
дити кінці з кінцями. Разом із тим, 
згідно зі статистикою, за розмірами 
заробітних плат, як раніше, у лідерах 
працівники фінансових установ. Се-
крет простий. Як зазначив у розмові 
один із луцьких банкірів, сьогодні 
вони «тримаються» за рахунок від-
сотків, які сплачують громадяни по 
раніше взятих кредитах. Питання: 
так кого треба рятувати?
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Події

Уряд уведе до 14% мита на 
експорт зерна
Кабмін запропонував Верховній Раді ввести до 1 січня 
2012-го року 9% мита на експорт пшениці, 12% — ку-
курудзи та 14% — на експорт ячменю. Згідно з законо-
проектом, мито на пшеницю повинно бути не менше 
17 євро за тонну, кукурудзу — 20 євро, ячмінь — 23 
євро. Нагадаємо, уряд України ввів квотування експорту 
зерна на початку жовтня 2010-го року, сумарний розмір 
квот наразі збільшений на 1,5 мільйона тонн — до 4,2 
мільйона тонн.

Україна витратить на АЕС 
1,5 мільярда доларів
Як повідомив представник Міністерства енергетики 
і вугільної промисловості України Микита Констан-
тінов, Україна має намір витратити 1,5 мільярда до-
ларів до 2017 року на підвищення безпеки атомних 
енергоблоків. «В Україні розроблена та затвердже-
на комплексна програма підвищення безпеки атом-
них енергоблоків. Це великий тривалий проект, 
який дозволить вивести всі енергоблоки атомних 
станцій України на міжнародний рівень», — сказав 
Константінов.
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на стільки відсотків зріс 
рівень українського безро-
біття після прийняття Подат-
кового кодексу, повідомив 
глава Союзу промисловців і 
підприємців Анатолій Кінах.

ВИХОДЯТЬ ІЗ КРИЗИ?  

Будівельна галузь в Україні на-
бирає обертів. У поточному 

році будівельні підприємства 
збільшили обсяги робіт майже на 
7% порівняно з аналогічним періо-
дом минулого року — до 7 мільяр-

дів 793 мільйонів гривень. 
Зокрема, за даними Держком-

стату, на 6% зросли обсяги робіт із 
підготовки будівельних ділянок — 
до 510 млн. грн., із будівництва — 
на 9% (до 6 млрд. 466 млн. грн.), із 
завершення будівництва — на 15% 
(до 39,2 млн. грн.).

При цьому роботи з нового 
будівництва, реконструкції та тех-
нічного переозброєння становили 
82,5% від загального обсягу, з капі-
тального ремонту — майже 10,5%, 
з поточного — 7%. Нагадаємо, бу-
дівельні підприємства України то-
рік знизили обсяги робіт майже на 
5,5% порівняно з аналогічним пе-
ріодом 2009-го — до 43 млрд. 175 
млн. грн.

ЕКСПОРТ 

ОБІЦЯНКА-ЦЯЦЯНКА  

Кабмін пообіцяв «засипати» українців гречкою та 
вівсянкою

Міністерство аграрної політики 
і продовольства запевняє, що 

виробництво круп’яних культур у 
2011 році в Україні повинно значно 
вирости в порівнянні з об’ємом 2010 
року. В зв’язку з цим ціна круп на-
ступного року має бути набагато 
нижчою за ціни поточного року.

Згідно з даними Мінагропрому, 
прогнозоване виробництво кру-
пи цього року в Україні виросте на 
228 тисяч тонн у порівнянні з 2010 
роком. У 2010 році врожай гречки 
склав 134 тисячі тонн, у 2011 році 
виробництво цієї культури збіль-
шиться до 230 тисяч тонн, що по-
вністю задовольнить внутрішній 
попит, — запевнили в міністерстві, 
передає «ЛІГАБізнесІнформ».

Крім того, згідно з прогнозами 

відомства, виробництво проса по-
рівняно з минулим роком повинно 
збільшитися на 43 тисячі тонн, а ві-
вса — на 81 тисячу тонн.

Як заявили у Мінагропромі, цьо-
горіч українські виробники аграрної 
продукції мають іще більший по-
тенціал для виробництва круп’яних 
культур завдяки підтримці з боку 
держави. У разі сприятливих по-
годних умов урожай проса, гречки 
та вівса в порівнянні з минулим ро-
ком може збільшитися більш ніж на 
триста тисяч тонн.

Нагадаємо, в поточному році 
різко виросли роздрібні ціни на гре-
чану та вівсяну крупи. За словами 
експертів аграрного ринку, це обу-
мовлено низьким рівнем виробни-
цтва гречки та вівса в країні.

Також для задоволення внутріш-
нього попиту уряд у поточному році 
вирішив закупити в Китаї двадцять 
тисяч тонн гречки, яка, як очікуєть-
ся, прибуде в Україну в кінці квітня. 
Кажуть, коштуватиме китайська 
крупа близько двадцяти гривень за 
кілограм.

ЦІНОВА ПОЛІТИКА 

Підстав для подорожчання яєць 
перед Великоднем немає

Антимонопольний комітет 
України зобов’язав сорок най-

більших птахофабрик утриматися 
від встановлення економічно не-
обґрунтованих оптово-відпускних 
цін на курячі яйця у період Велико-
дніх свят. Про результати розгля-
ду вимог комітету підприємства 
мають повідомити у десятиденний 
термін.

Зокрема, вимоги висунуто 
до ПАКзОВ «Авангардко Інвест-
ментс Паблік Лімітед», ТОВ «Бо-
риспіль Агро Трейд», ТОВ «Інтер-
Запоріжжя», ЗАТ «Птахофабрика 
«Київська», ЗАТ «Агрофірма «Бе-
резанська птахофабрика», ВАТ 
«Тернопільська птахофабрика», 
ТОВ «Отрадівська птахофабри-
ка», СТОВ «Комінтернівська пта-
хофабрика», ТОВ «Птахофабрика 
«Крупець» і АТЗТ «Лисичанська 
птахофабрика».

Антимонопольники помітили, 
що протягом третьої декади берез-
ня вартість курячих яєць у пере-
важній більшості регіонів України 
зросла. За поясненнями вироб-

ників продукції, на це вплинуло 
збільшення витрат на комбікорм 
для годування птиці.

Проте, як встановив АМКУ, 
протягом січня-березня середні 
ціни на фуражне зерно, соняш-
никовий і соєвий шроти, готові 
комбікорми для птиці суттєво не 
змінювалися.

Отже, для значного підви-
щення учасниками ринку оптово-
відпускних цін на курячі яйця 
протягом вказаного періоду не 
було економічно обґрунтованих 
підстав.

«У зв’язку з підвищеним по-
питом на курячі яйця у період 
Великодніх свят необхідно забез-
печити стабільну цінову ситуацію 
на цьому ринку. Ми сподіваємося, 
що учасники ринку курячих яєць 
усвідомлюють свою соціальну від-
повідальність перед громадянами, 
а також безумовно дотримувати-
муться вимог конкуренційного 
законодавства у подальшій діяль-
ності», — зазначила заступник го-
лови АМКУ Олена Чернелевська.

...якщо ви заборгували 
банку, то краще добро-
вільно заплатити цей борг, 
а то прийде державний 
виконавець і виселить вас 
із заставної квартири чи 
забере автомобіль. Закон 
це дозволяє робити за 
«спрощеним» порядком. 

Державні виконавці мають право забрати 
у волинян майна на 200 мільйонів

З початку року Україна більше 
продає м’яса, ніж ввозить

За перші два місяці 2011 року 
імпорт м’яса в Україну істотно 

знизився в порівнянні з аналогіч-
ним періодом 2010-го. При цьому, 
як свідчать дані Держкомстату 
України, зріс експорт.

Продаж за кордон м’яса та 
харчових субпродуктів із України 
за січень-лютий 2011 року виріс у 
грошовому вираженні на 100,1% 
(до 20,81 млн. доларів) у порівнян-
ні з аналогічним періодом мину-

лого року. Натомість імпорт цієї 
продукції істотно знизився — на 
18,8% (до 31,82 млн. доларів).

Експорт молока та молочних 
продуктів, яєць і меду за перші два 
місяці цього року зріс на 19,2% (до 
$105,47 млн.), імпорт — на 30% (до 
$198,3 млн.).

У той же час підвищились обся-
ги імпорту продукції мукомельно-
круп’яної промисловості — на 
192,9% (до 6,98 млн. доларів).

ПОГОДА 

У західних областях 21 квіт-
ня ясно, без опадів. Температура 
повітря вночі +3...+8°C, вдень 
+14...+19°C. 22 квітня очікується 
хмарність, невеликий дощ. Уночі 
+7...+13°C, удень +19...+22°C. 23 
квітня змінна хмарність, дощити-
ме. Температура вночі +10...+15°C, 
вдень +17...+18°C. 

У північних регіонах 21 квіт-
ня переважно ясно, дощу не пе-
редбачається. Нічна температура 
+3...+7°C, денна +12...+16°C. 22 
квітня сонячно, без опадів. Вно-
чі +5...+11°C, вдень +15...+20°C. 
23 квітня перемінна хмарність, 
передбачається незначний дощ. 
Температура вночі +8...+13°C, 
удень +16...+20°C. 

У Києві 21 квітня ясно, 
без опадів. Температура вно-
чі +2...+5°C, вдень +11...+14°C. 
22 квітня сонячно, сухо. Вночі 

+4…+10°C, вдень +17...+21°C. 23 
квітня змінна хмарність, незна-
чний дощ. Нічна температура 
+7…+11°C, денна становитиме 
+19...+22°C.

У східних регіонах 21 квітня 
очікується ясна погода без опадів. 
Вночі 0...+3°C, вдень +9…+12°C. 
22 квітня сонячно, дощу не пе-
редбачається. Нічна температура 
+4...+8°C, денна +12...+15°C. 23 
квітня небо буде безхмарним, 
опадів не передбачається. Вночі 
+3...+8°C, вдень +14...+17°C.

У південних областях 21 
квітня ясно, без опадів. Темпе-
ратура повітря вночі становити-
ме +5...+8°C, вдень +14...+17°C. 
22 квітня буде сонячно, без 
дощу. Вночі +6...+10°C, вдень 
+12...+19°C. 23 квітня ясно, опади 
не очікуються. Нічна температура 
+6...+10°C, денна +17...+19°C. 

Будівельники збільшили обсяги 
робіт на 7%


