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Цими вихідними у Луцьку від-
бувся продовольчий  ярмарок, 

у якому взяли участь понад 30 під-
приємств, агроформувань та фер-
мерських господарств області. 

Свининою торгували господар-
ства Хоровця В. Є з Ківерцівського, 
Біднюка С. М. із Рожищенського, 
«Слов’янка» з Локачинського ра-
йонів. Ціни на м’ясо були помірні: 
від 28 до 40 гривень за кілограм.

Попитом користувалися бо-
рошно та цукор. ТзОВ «Волинь-

зернопродукт» реалізовувало бо-
рошно регіонального страхового 
резерву вищого ґатунку за 2,75 
грн./кг. СГПП «Рать» Луцького ра-
йону торгувало цукром за 8,5 грн./
кг, а ПП «Європа» Іваничівського 
району — за 8,6 грн./кг. Крім того, 
на ярмарку було чимало ковбасних 
і хлібобулочних виробів, горілча-
них напоїв, масла, сиру. Загалом 
на ярмарку реалізовано п’ять тонн 
цукру, понад 10 тонн борошна, 
більше 20 ящиків яєць.

Плюси та мінуси нового Митного кодексу

ПРОБЛЕМА 

Україна недостатньо бореться 
з торгівлею людьми 

Американські експерти під-
рахували, що минулого року 

громадяни України стали жертва-
ми торгівлі людьми, сексуальної 
експлуатації і примусової праці в 
38 країнах світу, йдеться в доповіді 
Держдепартаменту США. Жінок 
примушують займатися прости-
туцією, експлуатують як хатню 
прислугу, в легкій промисловості. 
Більшість чоловіків зазнали при-

мусової праці в Росії — на будів-
ництві, на заводах, у сільському 
господарстві або як моряки. Дітей 
найчастіше змушують займатися 
проституцією або жебрати. Осо-
бливо вразливими є бездомні діти. 

У самій Україні зафіксовані 
факти примусової праці та сексу-
альної експлуатації чоловіків, жі-
нок або дітей із Конго, Молдови, 
Узбекистану, Чехії та Пакистану. 

Перший заступник гендиректо-
ра ЗАТ «Укркондитер» Юрій 

Кожанов заявив, що європейська 
сторона під час переговорів про 
зону вільної торгівлі пропонувала 
дискримінаційні умови доступу 
на західний ринок для української 
кондитерської галузі. Він зазначив, 
що на перших етапах переговорів 
європейська сторона пропонувала 
встановити на вітчизняну конди-
терську продукцію квоту лише в 
дві тисячі тонн, інформує портал 
«Дело».

«Це мізерні обсяги. Зараз при 
обсягах експорту з України кон-
дитерської продукції рахунок іде 
на сотні тисяч тонн», — наголосив 
Кожанов.

Такі обмеження вкрай обур-
ливі, позаяк українська конди-
терська галузь одна з небагатьох 
у харчопромі виграє від вступу 
України до зони вільної торгівлі з 
ЄС, отримавши можливість вийти 
на нові ринки з високою купівель-
ною спроможністю. 

Та найперспективніші україн-
ські товари вилучаються з режиму 
вільної торгівлі або на них вста-
новлюються мізерні квоти. Ска-
жімо, ЄС вводить обмеження на 
«профільні» для України харчові 
продукти, та при цьому дає «зеле-
не світло», наприклад, продукції 
автопрому, яка навряд чи зможе 
конкурувати з європейськими 
аналогами.
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Події

На Запорізькій АЕС знову 
відключили енергоблок 
На Запорізькій атомній електростанції енергоблок 
№3 відключено від об’єднаної енергосистеми Укра-
їни. Інцидент стався 27 червня о 10:30, повідомляє 
прес-служба МНС. Енергоблок №3 відключено «вна-
слідок спрацювання аварійного захисту заземлення 
генератора». Радіаційний і протипожежний стан на 
станції, запевняють еменесники, в межах норми. На-
гадаємо, 10 травня енергоблок №2 Запорізької АЕС 
був відключений від енергомережі через спрацьову-
вання електричного захисту.

Іноземні студенти 
поповнюють бюджет України
на три мільярди гривень
В Україні навчається 48 тисяч іноземних студентів-
контрактників, що забезпечує значні надходження до 
бюджету, повідомив міністр освіти Дмитро Табачник. 
«Це понад сто мільйонів доларів, або понад 800 міль-
йонів гривень надходжень щороку тільки до бюджету 
освітянських установ, — повідав міністр. — За статис-
тикою, цих надходжень учетверо більше, тож іноземці 
приносять в економіку країни 3 млрд. 200 млн. грн.
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АГРАРНИЙ ФОНД 

стільки мільйонів доларів прямих 
витрат України піде на проведення 
Євро-2012, заявив віце-прем’єр-
міністр України, міністр інфраструк-
тури й транспорту Борис Колесні-
ков.

НЕЗДОРОВА КОНКУРЕНЦІЯ РЕАЛЬНІ ЦИФРИ 

Волинським пекарям пообіцяли 
дешеве борошно

Волинські хлібопеки отрима-
ють дешеве борошно з регі-

ональних зернових запасів. Про 
це повідомив заступник голови 
райдержадміністрації Віталій Кар-
пюк. За його словами, після про-
веденого аналізу з’ясувалося, що 
зараз є можливість переробити та 
продати волинським пекарям 1300 
тонн зерна за цінами Аграрного 
фонду. А це 2,6 гривні за кілограм 
борошна вищого ґатунку та 2,1 
гривні за житнє. Віталій Карпюк 
сподівається, що це вплине на ціну 
волинського хліба, і той стане де-
шевшим. 

Частина зерна — 400 тонн — 
піде на переробку на макаронні 
вироби для потреб соціальних 
установ — інтернатів, дитсадків. 
Коштуватимуть вони приблизно 

чотири гривні за кілограм. Дешеве 
борошно можуть придбати також 
споживачі на ярмарках, які в об-
ласті вже є традиційними. 

Людмила ШИШКО

Євросоюз відмовляється 
від українських солодощів 

ЯРМАРОК 

У Луцьку за півдня продали п’ять 
тонн цукру

19% української 
молоді не мають 
роботи

Серед молоді 15-24 років спосте-
рігається високий рівень без-

робіття (17,4%), низький рівень за-
йнятості (33,5%), а також високий 
рівень неактивності. Частка юнаків і 
дівчат, які не працюють і не вчаться, 
в Україні становить майже 19%. Про 
це повідомив перший заступник мі-
ністра соціальної політики Василь 
Надрага.

«Безумовно, ситуація була 
ускладнена світовою економічною 
кризою. Крім того, на неї вплинули 
й скорочення чисельності молодого 
населення та тенденції зовнішньої 
трудової міграції. До того ж молоді 
працівники змушені брати участь у 
неформальному секторі економіки 
та нестабільних формах зайнятості. 
При цьому вони позбавлені базових 
прав у сфері праці, працюють без 
трудового договору та не охоплені 
системою соціального страхування», 
— розповів Василь Надрага.

За інформацією Мінсоцполіти-
ки, торік на заброньовані робочі 
місця влаштувалися 5,4 тисячі гро-
мадян із числа соціально незахище-
ної молоді, у тому числі випускники 
навчальних закладів, а на 2011-й уже 
заброньовано понад 8,3 тисячі робо-
чих місць.

Також для забезпечення молоді 
першим робочим місцем із надан-
ням дотації роботодавцю в держав-
ному бюджеті України на 2011 рік 
передбачено 25 мільйонів гривень, 
що у 2,5 разу більше, ніж у 2010-му. 

В Україні підготовлено новий 
проект Митного кодексу. Як по-
відомив начальник Ягодинської 
митниці Геннадій Федик, у разі його 
прийняття вже з наступного року 
кількість документів, необхідних 
для процедури митного оформлен-
ня, буде зменшена на 70%: замість 
чинних 65 документів планується 
залишити тільки 20. Чи стане від 
цього бізнесу легше, аналізують 
«Відомості».

З ПУНКТІВ ПРОПУСКУ 
ЗАБЕРУТЬ УСІХ!

Зміни планують справді револю-
ційні. По-перше, фізичним особам 
можна буде ввозити товар вартістю 
до двох тисяч євро без сплати мит-
них платежів. Сьогодні ця сума ста-
новить 200 євро. По-друге, з пунктів 
пропуску на кордоні планують за-
брати геть усі служби, крім митної 
та прикордонної.

— Це дозволить зменшити мак-
симальний термін оформлення до-
кументів на митниці до чотирьох го-
дин, відмінить стягнення за незначні 
помилки чи неточності в поданих 
деклараціях і документах, а також 
призведе до конкуренції серед мит-
ниць України, — зазначив Геннадій 
Федик, говорячи про позитивні 
зміни, які принесе Митний кодекс. 
На його думку, саме перебування 
різноманітних інспекцій на кордоні 
затягує документальне оформлення 
товару. 

Зазначимо, що сьогодні у пунк-
тах пропуску, крім митників і при-
кордонників, працює до дев’яти 
контролюючих служб. Як сказав у 
ефірі одного з телеканалів голова на-
глядової ради Національного банку 
України та бізнесмен Петро Поро-
шенко, кожна з цих служб створює 
купу перепон для бізнесу й коруп-
цію. Він навів конкретний приклад, 
як його підприємство легально хоті-
ло експортувати зерно. 

— На сьогодні, якщо ви візьме-
теся зробити будь-яку операцію, 
скажімо, перевезти машину зерна, 
то на отримання дозволу карантину, 

ветеринарів, ДАІ, фітосанітарного й 
інших контролів у вас підуть суттєві 
гроші. Хоча раніше це робили без-
платно. Це безумство, коли одні не 
видають дозволи, а приходять інші 
й за це штрафують. Коли можна без-
карно не видавати, то це створює 
ґрунт для корупції.

Якщо Митний кодекс приймуть 
у нинішній його редакції, то всі 
служби здійснюватимуть перевірку 
на внутрішніх митницях. При цьому, 
як зазначив Геннадій Федик, контр-
оль за безпечністю та якістю товарів 
залишатиметься пріоритетним. 

ЗАБРАТИ НЕ МОЖНА 
ЗАЛИШИТИ

Чи стане легше жити бізнесу від 
того, що інспекції «винесуть» за межі 
пунктів пропуску на кордоні, «Відо-
мості» вирішили проаналізувати на 
прикладі Державної інспекції з ка-
рантину рослин. Служба на кордоні 
перевіряє всю рослинну продукцію, 
яка імпортується в нашу державу чи, 
навпаки, йде на експорт. За словами 
начальника інспекції з карантину 
рослин у Волинській області Василя 
Максимюка, служба за свої послуги 
офіційно бере невеликі платежі. 

— Перш за все особа має бути 
зареєстрована у нашій структурі як 
така, що хоче займатись імпортно-
експортними операціями з товара-
ми рослинного походження, — за-
значив Василь Степанович. — Ми 
вносимо її дані у базу, яку бачать у 
всіх областях. Тому підприємець 
може ввозити товар через усі пунк-
ти пропуску. Дозвіл на імпорт видає 
Головна державна інспекція з каран-
тину рослин у Києві після того, як 
підприємець чи підприємство по-
дасть увесь пакет документів у нашу 
інспекцію — договір про поставки 
продукції, документ, який засвідчує, 
що особа зареєстрована платником 
податків тощо. Проплата за дозвіл 
становить 60 гривень, якщо вантаж 
має до 50 тонн, і дещо вище, якщо 
він більший. 

Зауважимо, що плата за дозвіл 
нібито і невелика, проте він дійсний 
від трьох до шести місяців лише на 

одну партію вантажу. Та дозвіл на 
імпорт продукції — не єдиний до-
кумент, який має надати карантинна 
служба, щоб закордонна продукція 
могла в’їхати на територію України. 
Ще потрібен сертифікат. Для його 
отримання треба робити експерти-
зу. А це, як ви розумієте, додатковий 
час, проведений на кордоні. 

— Тривалість експертизи зале-
жить від її виду, — пояснив Василь 
Максимюк. — Якщо ми досліджуємо 
на бур’яни чи шкідників, то експер-
тизу робимо швидко — протягом 
двох-трьох годин. Адже наша лабо-
раторія знаходиться безпосередньо 
у пункті пропуску в Ягодині. Ана-
логічна є ще й у Луцьку. Тож бізнесу 

жодних проблем не створюємо. До 
2003 року ми возили зразки в Львів-
ську зональну лабораторію. Це за-
ймало дві-три доби. Хочу зазначити, 
що якщо у нашого інспектора вини-
кла підозра, що продукція заражена, 
ми зупиняємо вантаж і направляємо 
зразок до Львова, тому що там по-
тужніше обладнання. Експертиза 
триває до трьох діб. Якщо говорити 
про вартість сертифіката, то він ко-
штує всього-на-всього 38 гривень 80 
копійок. 

Як бачимо, і проплата за доку-
менти нібито невелика, і часу для 
експертизи треба небагато (це якщо 
«підозри» не виникне). Проте дві 
години митники оформляють то-
вар, дві-три години карантинщики 
роблять експертизу, а є ще прикор-
донники, екологи, санітари тощо. В 
результаті, як не крути, а провести 
добу на пункті пропуску таки дове-
деться. Це у кращому випадку. Тож 
ідея винести інспекції на внутріш-
ні митниці з цієї позиції видається 
дуже привабливою — це розванта-
жить пункти пропуску. Проте на-
чальник карантинної інспекції у Во-
линській області з цим не згідний. 

— Сьогодні всі держави захища-
ються від шкідників. Ми ж переві-
ряємо кожну транспортну одиницю. 
Ви подумайте, скільки мільярдів 
було б зекономлено, якби свого часу 
в державу не дозволили ввезти ко-
лорадського жука. Сьогодні є не 

менші загрози. Приміром, західний 
кукурудзяний жук. Америка на бо-
ротьбу з ним витрачає мільярди до-
ларів! Торік наша служба виявила 
у турецьких помідорах картопляну 
міль. Це шкідник страшніший за ко-
лорадського жука. Міль поїдає рос-
лину, а гусінь знищує саму бульбу: 
за два-три місяці в сховищі залиша-
ється одна шкарлупа. Ми виявили 
шкідника вчасно. В Одеському пор-
ту було затримано дві баржі з помі-
дорами, а на західному кордоні — до 
200 великовагових автомобілів, які 
рухалися на територію України. 

ДЕ ПЛАТИТИ — ВСЕ ОДНО

А як ставляться самі підприємці 
до новацій кодексу? «Відомостям» 
вдалося поспілкуватися з одним із 
них — чоловік має вантажівку і во-
зить сезонні овочі та фрукти, а та-
кож насіння.

— В ініціативі є певні позитив-
ні моменти. Перш за все виграють 
ті люди, які возять декілька ящиків 
продукції «для себе». Тобто дрібні 
торговці. Адже їхати на внутрішню 
митницю та перевіряти товар у фі-
тосанітарів, ветеринарів, карантин-
щиків і т.д. їм уже не треба. «Спіл-
куватимуться» лише з митниками 
та прикордонниками. А то заванта-
жить, приміром, людина в автівку 
три ящики помідорів (у Польщі вони 
дешевші), а на кордоні «служби» по-
чнуть вимагати дозвіл, сертифікат 
про походження тощо. В результаті 
додому везе тільки два ящики. 

Підприємець зауважив, що для 
«оптовиків» ситуація мало у чому 
зміниться. Хіба що стоятимуть не 
на пункті пропуску, а на внутрішній 
митниці. Тому що продукцію чи то 
рослинного, чи то тваринного похо-
дження на експертизу все ж відправ-
лятимуть. А тут свої закони: хочеш, 
аби товар «пройшов» швидше, — 
плати. Інакше інспектор обов’язково 
щось «запідозрить» і вантаж «за-
гальмують» на декілька днів, а то й 
тижнів. А це ж прямі збитки для тих, 
хто возить продукцію, яка швидко 
псується. 

Наталка СЛЮСАР

Зміни планують справді 
революційні. Фізичним 
особам можна буде ввози-
ти товар вартістю до двох 
тисяч євро без сплати мит-
них платежів. Із пунктів 
пропуску на кордоні пла-
нують забрати всі служби, 
крім митної та прикордон-
ної.


