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Євросоюз готовий відмовитися від мит 
на українські товари 

Генпрокуратура планує скоротити штат 
відомства на тисячу осіб 

У Володимирі-Волинському нарешті «накрили» склад із підпільним фальсифікатом, про який знало все місто 

У Європейському Союзі обіця-
ють, що незабаром українські 

компанії зможуть безмитно екс-
портувати свою продукцію в ЄС. 
Про це пише «Комерсант-Украї-
на». 

Євросоюз готовий в односто-
ронньому порядку скасувати ім-
портні мита на українські товари, 
заявив президент Європейської 
комісії Жозе Мануель Баррозу. 

«Європейська комісія готова 
запропонувати Раді ЄС та Євро-
пейського парламенту достроково 
застосувати в односторонньому 
порядку положення про імпорт 
товарів Угоди про глибоку та все-
осяжну зону вільної торгівлі Уго-
ди про асоціацію, яке ми готові 
підписати. Це означає мільйони 
збережених платежів на імпортні 
мита», — сказав він. 

Баррозу не уточнив, коли набе-
ре чинності це рішення. Сайт «ЄС-
плюс», посилаючись на джерело в 
ЄК, повідомив про «наступні два 
тижні». 

Створення зони вільної торгів-
лі (ЗВТ) між Україною та ЄС опи-
сано в Угоді про асоціацію. У ході 
підготовки документа ЄС відкидав 
можливість створення ЗВТ поза 
рамками асоціації. 

Однак у вересні минулого року 
Раді ЄС було запропоновано роз-
глянути можливість односторон-
нього обнулення ставок на україн-
ську продукцію. 

Ця пропозиція стала реакцією 
на українсько-російську торго-
вельну війну. Такий крок дозволив 
би мінімізувати українській еко-
номіці втрати в період, коли ЗВТ із 
ЄС іще не набуде чинності (у пер-
ший день другого місяця після ра-
тифікації угоди Верховною радою 
та Європарламентом), а країни 
Митного союзу вже введуть обме-
ження та підвищать мита на поста-
чання українських товарів. 

Віце-президент Американ-
ської торгової палати Тарас Качка 
розповів, що спочатку в україн-
ському уряді пропонували ЄС як-
найшвидшу ратифікацію угоди. В 
Євросоюзі ж наполягали на рати-
фікації угоди після травневих ви-
борів. До того ж Угоду про асоціа-
цію ще навіть не підписано. 

«Це дуже поганий сценарій 
для України: з кінця квітня Євро-

парламент іде на канікули, а потім 
на перевибори. У такій ситуації 
проголосувати за договір європар-
ламентарі зможуть лише в кінці 
року. Відповідно, ми опиняємося в 
становищі, коли режим ЗВТ із ЄС 
ще не діє, а Митний союз уже може 
переглядати свої мита. В такій си-
туації до кінця року ми отримаємо 
величезний мінус зовнішньотор-
говельного балансу», — пояснив 
Качка. 

«Україні запропоновано ме-
ханізм підтримки, аналогічний із 
тим, який рік тому застосовувався 
щодо Молдови, — розповів прес-
секретар представництва ЄС в 
Україні Девід Стулік. — Після того 
як на ринках Митного союзу були 
введені обмеження на молдовське 
вино, ЄС обнулив митну ставку і 
зняв квоти на цю продукцію». 

За його словами, ця лібераліза-
ція може торкнутися лише низки 
найбільш чутливих товарних груп: 
«У будь-якому разі для прийняття 
цього рішення потрібні схвалення 
Ради ЄС, Європарламенту і дозвіл 
СОТ». 

ЗВТ дозволить ЄС обнулити 
мита на 96,3% товарних позицій, 
зокрема для 91,8% промислових 
товарів, 83,1% — аграрних. 

Вітчизняні чиновники неодно-
разово говорили, що Україна про-
сить одностороннє зниження та-
рифів ЄС. Найбільш позитивний 
ефект від такого кроку очікується 
в аграрній сфері. 

«Найбільше від цього ви-
грають виробники зернових: до-
говір передбачає безмитне вве-
зення 950 тис. т пшениці на рік, 
кукурудзи — 400 тис. т, ячменю — 
25 тис. т. Із виробників м’яса ви-
грають лише постачальники пти-
ці: решта ще не отримала дозволів 
на експорт в ЄС. Такі кроки умож-
ливлять збільшення в 2014 році 
експорту на 500 млн дол.», — очі-
кує генеральний директор асоці-
ації «Український клуб аграрного 
бізнесу» Володимир Лапа. 

За оцінкою ЄС, українські екс-
портери заощадять 487 млн євро 
на митах при експорті, зокре-
ма 330 млн євро — при поставці 
сільськогосподарської продукції, 
53 млн євро — продуктів харчової 
переробки, 24,4 млн євро — тек-
стильної галузі. 

На Волині тривають 
мобілізаційні заходи 
Як поінформував обласний військовий комісар Олег 
Галак, на Волині проведено попереднє інформування 
військовозобов’язаних. До 20 березня триватимуть 
військові збори. Поки військовозобов’язані на зборах 
працюють у штатному режимі, немає потреби у забез-
печенні їх спецодягом і харчуванням. За його словами, 
є проблеми з матеріально-технічним забезпеченням: не 
вистачає бензину, озброєння, медичних засобів. Військо-
вий комісар попрохав керівників районів максимально 
сприяти у розгортанні мобілізаційної діяльності. 

Лукашенко: «Лише ідіот після 
подій в Україні не зробить 
висновків» 
Президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав 
чиновників зробити висновки з подій в Україні та 
жорстко протидіяти корупції. Про це він заявив на 
нараді з представниками освітньої галузі. Лукашенко 
пообіцяв найближчим часом оприлюднити нові факти 
корупції серед посадовців. «Скоро озвучимо всі факти. 
Ми якось перестали у ЗМІ говорити про шахраїв і 
корупціонерів», — сказав глава Білорусі. 

100
стільки трильйонів доларів 
становить у світі заборгованість 
державних структур і приват-
них компаній. Про це повідо-
мило агентство Bloomberg 
із посиланням на дані Банку 
міжнародних розрахунків. 
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Генеральна Прокуратура вивчає 
можливість реорганізації ор-

ганів прокуратури та планує ско-
ротити штат відомства на 1 тис. 
працівників. Про це йдеться в 
повідомленні на сайті ГПУ з поси-
ланням на в. о. Генпрокурора Оле-
га Махніцького. 

«Сьогодні ми розглядаємо 
можливість реорганізації органів 
прокуратури, зокрема в тому, що 
стосується скорочення штату ві-
домства», — повідомив Махніць-
кий. 

За його словами, найближчим 

часом у структурі ГПУ планують 
скоротити 1000 посад. Необхід-
ність таких змін в. о. Генпрокурора 
пов’язує передусім із дублюванням 
функцій окремих підрозділів орга-
нів прокуратури. 

Крім того, Махніцький нага-
дав, що звільнив усіх прокурорів 
областей. За його словами, в дея-
ких регіонах уже призначені нові 
керівники обласних прокуратур. 

Також глава відомства підкрес-
лив, що підбір кадрів відбувається 
виключно за професійним прин-
ципом. 

Злочинний бізнес на фальсифіко-
ваних підакцизних товарах орга-

нізували троє жителів міста Володи-
мира-Волинського. 

Відпрацьовуючи оперативну 
інформацію про діяльність під-
пільного складу з підробленими 
цигарками та спиртогорілчаними 
виробами, правоохоронці разом із 
громадськими активістами у ході 
розшукових дій встановили, де він 
розміщений. Про це повідомляє 
офіційний сайт УМВС України у Во-
линській області.

— Під час проведення санкці-

онованого обшуку було вилучено 
більше 30 тисяч пляшок горілки 
різних видів і понад 60 тисяч пачок 
цигарок, — повідомив тимчасовий 
виконувач обов’язків начальника 
УМВС України у Волинській об-
ласті полковник міліції Михайло 
Руденко. — Акцизні марки на про-
дукції були відсутні або ж викли-
кали сумнів щодо їх належності. 
Приблизна вартість вилученого 
становить понад півтора мільйона 
гривень. 

Усю продукцію вилучено, при-
значено низку досліджень, зокрема 

фізико-хімічні експертизи спиртов-
місної речовини й технічні експер-
тизи документів. 

— За цим фактом розпочате 
кримінальне провадження за стат-
тею 204 (Незаконне виготовлення, 
зберігання, збут або транспортуван-
ня задля збуту підакцизних товарів) 
Кримінального кодексу України, — 
відзначив Михайло Руденко. — Вже 
встановлено трьох осіб, які причетні 
до зазначеної злочинної діяльнос-
ті. Найближчим часом вони будуть 
притягнуті до кримінальної відпо-
відальності. 

Зауважимо, що донедавна пра-
воохоронці воліли не помічати під-
пільну торгівлю. Так, у листопаді 
2013 року в інтерв’ю «Відомостям» 
міський голова Володимира-Волин-
ського Петро Саганюк говорив: 

— Скільки листів ми написали 
щодо цього у міліцію, прокуратуру, 
СБУ! Всі кажуть, що потрібно щось 
робити. А підприємець і далі торгує 
«паленкою» та цигарками. Тільки 
вже на території колишнього кон-
сервного заводу. Я знову написав 
листи. Поки ніякої реакції. 

З початком весни ціни 
різко поповзли вверх 

Не лише військові дії у Криму стали 
темою обговорення для волинян 
минулого тижня. Людей схвилюва-
ли ціни, які вслід за доларом «попо-
взли» вгору буквально з 1 березня. 
Протягом перших 10 днів місяця 
долар вдалося стабілізувати. Проте 
ціни назад не повернулися. 

НАЙБІЛЬШЕ НАЖИТИСЯ НА 
ЛЮДЯХ ВИРІШИЛИ АПТЕКАРІ? 

Найбільше простих людей збу-
рили ціни в аптеках. «Відомості» 
мали нагоду побачити, як увечері 
28 лютого аптеки однієї з найбіль-
ших мереж області закрили на пере-
облік. Наступного дня вартість ліків 
тут значно зросла. Те ж саме зроби-
ли практично всі аптечні мережі. 
Питання порушили на сесії обласної 
ради, де депутат Валентина Блінова 
для прикладу розповіла, як у Старій 
Вижівці заклад підприємства «Во-
линьфарм» підняв ціну ліків на 20%. 
Варто також зазначити, що фарма-
цевти скасували свої акції, зокрема 
недільні 10-відсоткові знижки. 

— Я доглядаю за лежачим татом 
і тому постійно купую одноразові 
пелюшки, — розповіла «Відомос-
тям» лучанка Валентина Сергіївна. 
— Ще в лютому упаковка коштувала 
41 гривню. А зараз — 60. 

— Часто купую препарат «Ро-
зарт», який змушений пити для ви-
ведення холестерину з організму. Є 
проблеми з серцем, тиском, — по-
скаржився на виході з аптеки пенсіо-
нер Іван Дмитрович. — Не скажу аж 
надто точно, але місяць тому брав 
упаковку за 65 гривень. Сьогодні 
ціна — 88. Загалом, якщо раніше 
платив за необхідні ліки на місяць 
300 гривень, то сьогодні залишив у 
аптеці 370. 

Як бачимо, вартість деяких мед-
препаратів зросла на 35 і навіть 50 

відсотків. Ніяким курсом долара 
такий цинізм виправдати неможли-
во. Адже ліки купують здебільшого 
пенсіонери. Чи мають право про-
візори таке робити? Це запитання 
«Відомості» адресували у Державну 
інспекцію України з контролю за ці-
нами. 

— Формування цін на ліки про-
водиться відповідно до Постано-
ви Кабінету Міністрів України від 
17.10.08 № 955 «Про заходи щодо 
стабілізації цін на лікарські засоби 
та вироби медичного призначення». 
Цей документ чітко визначає форму-
вання ціни на лікарські препарати, 
— зазначила завсектором взаємодії 
зі ЗМІ та зв’язків із громадськістю 
Держінспекції Марина Воротин-
цева. — Нашими підрозділами в 
областях перевіряються аптечні за-
клади згідно з квартальними плана-
ми. Для позапланових перевірок по-
трібні підстави. Тому дуже просимо 
громадян про факти підвищення цін 
повідомляти за номером телефону 
урядової «гарячої лінії» — 0-800-
507-309. Для того щоб ми зреагу-
вали ефективно, потрібно вказати 
адресу аптеки і зберегти чек. Якщо 
підтвердиться, що ціну збільшили 
необґрунтовано, аптеки можуть за-
платити дуже великі штрафи. 

БЕНЗИН ПО 13 

У собівартість будь-якого про-
дукту закладені транспортні ви-
трати. А отже, вартість пального 
має неабияке значення. «Відомос-
ті» вже писали, що нафтотрейдери 
були найпершими, хто підняв ціни. 
З ростом курсу долара вони продо-
вжували підвищуватися. Так, якщо 
у мережі WOG ще 10 лютого А-95 
можна було купити по 11 гривень 79 
копійок, то сьогодні — по 12,99. 

Директор консалтингової групи 
«А-95» Сергій Куюн у своїх комен-

тарях щодо зростання цін на паль-
не наводить простий розрахунок: 
«Кожна нова гривня в курсі долара 
додає до вартості бензину близько 
80 копійок. Якщо при курсі 10 UAH/
USD літр А-95 коштує 13 грн, то 
при 11 UAH/USD ціна буде на рівні 
13,80 грн», — каже експерт. 

Якщо слідувати цій логіці, то 
сьогодні бензин мав би бути дешев-
шим. Адже ціна у 12,99 встановила-
ся, коли долар був майже 12 гривень. 
У вівторок, 11 березня, він коштував 
9 гривень 30 копійок. Тож вартість 
бензину мала б, відповідно, зменши-
тися на гривню. Проте нафтотрей-
дери, які надзвичайно оперативно 
реагують на підвищення курсу до-
лара, впадають у тижневі ступори, 
коли йдеться про його зниження. 
Тим паче сьогодні ми напередодні 
посівної. Тому вартість пального 
неодмінно вплине на собівартість 
продуктів нового врожаю, а значить, 
і на нашу з вами купівельну спро-
можність, уже восени. 

Чому ж мовчить Антимонополь-
ний комітет? У місцевому відділенні 
«Відомостям» повідомили, що вели-
кими мережами відає Київ. А там — 
тиша. 

ПРОДУКТИ 

На ринках Луцька найбільше по-
дорожчали масло, цукор, маргарин, 
макарони, незначно — борошно. 

Поки що за стабільними ціна-
ми продають крупи. Та продавці 
кажуть, що не знають, скільки пра-
витимуть завтра: ціни повільно, але 
впевнено ростуть. Нарікають на ве-
ликі транспортні затрати. У торго-
вельних мережах темпи росту цін не 
такі стрімкі. Поки. Можливо, через 
досить складну процедуру, пропи-
сану в законодавстві для виробни-
ків, які повинні обґрунтувати зміну 
ціни. 

— Перед зміною оптово-від-
пускних цін більше ніж на 1% на 
місяць виробник борошна вищого, 
першого та другого сортів, а також 
житнього борошна, гречаної крупи, 
яловичини, свинини, м’яса птиці, 
вареної ковбаси 1 сорту, молока, 
упакованого в плівку, кисломолоч-
ного сиру, сметани, олії соняшни-
кової та вершкового масла, курячих 
яєць, цукру зобов’язаний отримати 
в Держцінінспекції України доку-
менти про економічну обґрунтова-
ність своїх розрахунків цін, а потім 
ці ціни задекларувати в обласній 
адміністрації, — кажуть у Держці-
нінспекції. 

В управлінні економіки ОДА «Ві-
домостям» повідомили, що останні-
ми днями наразі лише одне хлібопе-
карське підприємство звернулося до 
них із проханням дозволити збіль-
шити вартість хліба на 4–5%. 

До речі, 20 лютого Держцінін-
спекція оголосила мораторій на пе-
ревірки. Цими днями його знято. 
Тому сподіваємося, що і спекуляції з 
цінами припиняться. 

Наталка СЛЮСАР 


