
Працівники Ягодинської митни-
ці Міндоходів днями зупинили 

громадянина України, директора під-
приємства, який із порушенням мит-
ного законодавства мав намір ввезти 
на територію України товар «цукор 
тростинний» вагою 66 тонн і загаль-
ною вартістю 469 тисяч гривень. 

Як стало відомо, з Литви тран-
зитом через Республіку Білорусь в 
Україну заїхав вантажний вагон із 
товаром «суміш какао-порошку з 
цукром». У пункті пропуску «Хо-
тислав — Заболоття» на цей товар 
до митного контролю було подано 
супровідні документи, згідно з яки-
ми його вага становить 66 тонн, а 
загальна вартість — майже 15 тисяч 
доларів США. Для подальшого мит-
ного оформлення декларант обрав 
м/п «Володимир-Волинський». 

У зоні діяльності м/п «Володи-
мир-Волинський» директор під-
приємства подав митну декларацію 

типу ІМ40ДЕ, згідно з якою товар 
призначається для харчової промис-
ловості й споживання людьми після 
переробки. Ставка мита, відповідно 
до коду товару, становить 5%. 

Однак працівники Ягодинської 
митниці відібрали зразки товару 
та направили їх до Спеціалізованої 
лабораторії з питань експертизи та 
досліджень Міндоходів для встанов-
лення його відповідності супровід-
ним документам. 

У результаті лабораторних до-
сліджень виявилося, що зазначений 
товар є тростинним цукром, без 
жодних добавок і барвників, а харак-
терну для какао-продуктів речовину 
— алкалоїд теобромін — у складі до-
сліджуваного зразка не знайшли. 

Згідно з Українською класифіка-
цією товарів зовнішньоекономічної 
діяльності (УКТЗЕД), вказаний то-
вар повинен був декларуватися за 
іншим кодом, а зміна коду товару 

призвела до зміни ставки ввізного 
мита. 

Так, ставка мита для товару «цу-
кор тростинний» становить 50%, 
відповідно до УКТЗЕД, уточнили 
фахівці Ягодинської митниці. 

Таким чином, громадянин Укра-
їни в особі директора підприємства 
порушив вимоги ст. 472 Митного 
кодексу України — не задекларував 
вказаний вище товар, тобто не по-
дав за встановленою формою точ-
них і достовірних відомостей щодо 
найменування товару, що підлягає 
обов’язковому декларуванню у разі 
переміщення через митний кордон 
України. 

За цим фактом незаконного пе-
реміщення товару волинські митни-
ки склали протокол про порушення 
митних правил. Товар вилучено та 
розміщено на складі Ягодинської 
митниці Міндоходів на підставі 
ст. 511 Митного кодексу України.
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Через Ягодинську митницю намагалися ввезти тростинного цукру 
майже на півмільйона гривень 

Верховна Рада прийняла 
закон про сепаратизм 
Верховна Рада посилила відповідальність за 
посягання на територіальну цілісність і недо-
торканність України, а також за державну зраду. 
Відповідно до прийнятого закону, посягання на 
територіальну цілісність і недоторканність Укра-
їни караються позбавленням волі на строк від 
3 до 5 років. Ті ж самі дії, вчинені повторно або 
особою, яка є представником влади, караються 
позбавленням волі на термін від 5 до 10 років. 

Українці вже перерахували 
на підтримку армії 88 мільйонів 
На рахунки Міноборони в рамках акції «Підтримай 
Українську армію» надійшло вже більше 88 млн грн від 
юридичних і фізичних осіб в якості допомоги Збройним 
силам України. Про це йдеться в повідомленні прес-
служби Міністерства оборони. Крім того, на рахунок 
Міноборони надійшло 26,2 тис. дол. і 28,9 тис. євро. 
Після обов’язкового продажу іноземної валюти (50% 
від загальної суми) її залишок на рахунках Міноборони 
становив 13,1 тис. дол. та 14,45 тис. євро. 

Сепаратистська путінська авантюра 
у Харкові не пройшла 

Сепаратистська путінська авантю-
ра, що стартувала минулої неділі, 
могла розраховувати на успіх лише 
за умови активного втручання Росії 
у події на Сході України, проте ви-
явилося, що Путін своїх донецько-
харківсько-луганських посіпак 
просто «злив». 

Бандити, що захопили адмінбу-
дівлі в Луганську, Донецьку та Хар-
кові, могли розраховувати лише на 
допомогу від «братнього» диктатора, 
але для Путіна продовження крим-
ської кампанії на інших українських 
теренах виявилося неможливим че-
рез кілька причин. 

По-перше, Путін вчасно зрозу-
мів, що «перетравити» разом із Кри-
мом ще хоча б три українські області 
буде неможливо. Для Росії, що аж 
ніяк не процвітає економічно, дода-
ти до 2 млн кримчан (а очікувати на 
доходи від Криму наразі, очевидно, 
неможливо) ще близько 10 млн жи-
телів Донбасу та Харківщини стане 
неабияким тягарем. Багато росіян, 
попри ура-патріотичний чад, і так 
не в захваті від перспективи ділити-
ся бюджетом із Кримом. Якщо ж до 
кримських «саатєчєствєннікав» до-
дадуться нові, то без соціальних по-
трясінь як у самій Росії, так і в ново-
приєднаних територіях не обійтися. 

По-друге, українська влада чітко 

дала зрозуміти, що цього разу мир-
ної анексії не буде. Українська армія 
приведена в повну боєготовність, 
що зайвий раз підкреслили вітчиз-
няні винищувачі, що демонстратив-
но ширяють у небі над Донецьком і 
Харковом. 

По-третє, над Путіним висять 
санкції третього рівня від ЄС і США, 
уникнути яких за умови початку ві-
йни за Схід України буде вже немож-
ливо. І це вже будуть не персональні 
санкції проти окремих високопоса-
довців, а серйозні економічні удари, 
які в більш чи менш віддаленій пер-
спективі доведуть російську еконо-
міку до краху. 

Отже, Путін розраховував лише 
на дестабілізацію ситуації на певних 
територіях України, сподіваючись 
у ліпшому разі пропхати свій план 
федералізації, який поглибив би 
розкол в українському суспільстві, 
що залишало б главі РФ простір для 
маневрів у майбутньому. 

Та цього разу путінські «тітуш-
ки» перестаралися: підпал ОДА в 
Харкові та захоплення автоматич-
ної зброї в Луганську — це вже не 
просто акції протесту, це тероризм. 
Тому вгамовувати сепаратистів по-
чали ті, хто завжди їх підбурював: у 
Харкові про неможливість референ-
думу заговорив Геннадій Кернес, у 
Луганську в переговорники з проро-

сійськими молодиками набивається 
регіонал Олександр Єфремов, у До-
нецьку — відомий у минулому сво-
їми українофобськими заявами Ми-
кола Левченко та сам найбагатший 

українець Ринат Ахметов, завдяки 
зусиллям якого офіційним канди-
датом у Президенти від регіоналів 
став одіозний Михайло Добкін. При 
чому, як повідомляють очевидці, під 
час переговорів із сепаратистами 
Ахметов був напрочуд блідий і схви-
льований. 

Тим часом спецпідрозділ МВС 
«Ягуар» провів у Харкові успішну 
контртерористичну операцію. На 
відміну від дій правоохоронців за 
епохи Януковича, цього разу обі-
йшлося без крові й зайвого насилля 
— 70 активних сепаратистів затри-
мані. За відсутності підтримки від 
Путіна не важко передбачити, що те 
ж саме чекатиме і на луганських і до-
нецьких російських «тітушок». 

Далі, звісно, почнуть розбира-
тись, а на чиї ж гроші бенкетували 
сепаратисти, і цього не можуть не 
розуміти вищевказані пани. І якщо 
слідство доведе сприяння лідерів 
Південного Сходу спробам розко-
лу країни, то їм точно буде непере-
ливки. Тому і бліднуть політики й 
олігархи, намагаючись виправити 
ситуацію. Звичайно, зараз вони го-
воритимуть гарні слова про «єдину 
Україну», при цьому вимагаючи ам-
ністії всім сепаратистам і наводячи 
приклади амністій під час Майдану, 
але перш за все рятуватимуть себе 
від перспективи опинитися на одній 
лаві підсудних із «тітушками» або у 
вигнанні поруч із Януковичем і Ко. 

2,2
стільки відсотків становила у 
березні інфляція в Україні по-
рівняно з лютим. У порівнянні з 
попереднім місяцем вона зросла 
у 3,7 разу, повідомляє Державна 
служба статистики. 

Комітет патріотичних сил Дон-
басу вирішив скасувати своє 

рішення про створення «Доне-
цької республіки». Про це йдеться 
в заяві прес-служби КПСД. 

«У зв’язку з подіями останніх 
днів у КПСД надходили численні 
звернення громадян із заявами 
про їхню незгоду зі створенням 
Донецької республіки й оголошен-
ням про її приєднання до сусідньої 
держави, а також із проведенням 
референдуму без відповідної нор-
мативної бази», — йдеться в заяві. 

У зв’язку з цим Комітет уже 
7 квітня в Донецьку провів Народ-
ні збори, на яких було прийнято 
рішення: 

«1. Скасувати рішення про 
створення Донецької республіки. 

2. Заборонити проведення 
будь-яких референдумів на тери-
торії Донецької області до ство-
рення відповідної правової бази. 

3. Визнати незаконними заяви 
про відокремлення Донецької об-
ласті від України і зберегти регіон 
у складі незалежної Української 
держави», — повідомили в КПСД. 

Як відомо, в понеділок сепара-
тисти у захопленій будівлі ОДА в 
Донецьку «проголосили» створен-
ня так званої Донецької республі-
ки. 
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Донецька республіка не протрималась 
і дня 

Григорій Пустовіт

Харківські сепаратисти цілують асфальт

Призначено 12 
голів районних 
адміністрацій 
області 

Найближчим часом на Воли-
ні завершать «хвилю» ка-

дрових призначень. На цьому 
наголосив голова Волинської 
облдержадміністрації Григорій 
Пустовіт. 

Так, на посаду голови Ро-
жищенської РДА призначений 
Вадим Дулюк, Маневицької РДА 
— Людмила Кирда, Ратнівської 
РДА — Лариса Цепух, Лока-
чинської РДА — Ольга Лінник, 
Любешівської РДА — Олег Кух, 
Горохівської РДА — Сергій Год-
левський, Камінь-Каширської 
РДА — Сергій Дмитрук, Івани-
чівської РДА — Андрій Бадзюнь, 
Старовижівської РДА — Ана-
толій Лавринюк, Володимир-
Волинської РДА — Володимир 
Савчук, Шацької РДА — Олек-
сандр Кусько, Ковельської РДА 
— Юрій Поліщук. 

Голова ОДА також зауважив, 
що упродовж кількох днів від-
будеться їх представлення в ра-
йонах, однак керівники райдер-
жадміністрацій уже приступили 
до виконання покладених на них 
обов’язків. 

За словами губернатора, зго-
дом голів РДА буде призначено і 
в чотирьох районах, що залиши-
лися. 

Григорій Пустовіт також 
додав, що вже визначено з пре-
тендентами на керівні посади те-
риторіальних установ, обласних 
управлінь і директорами депар-
таментів. 

«Я розумію, що процес онов-
лення влади відбувається не так 
оперативно, як хотілося б. Не-
зважаючи на критику, кадрові 
питання на Волині все ж вирі-
шуються набагато швидше, ніж 
в інших областях. Якоюсь мірою 
у нас теж є прорахунки, проте є 
й результат», — зауважив голова 
Волинської облдержадміністра-
ції. 

Події


