З 1 березня подорожчає горілка
Мінімальна вартість півлітрової пляшки горілки в Україні
з 1 березня підвищиться на 5,6% — до 30,1 гривні. Про
це повідомила асоціація «Укргорілка». Як наголошується
в повідомленні, це передбачено постановою Кабміну
від 7 листопада 2012 року. «Постанова не передбачає
підвищення з 1 березня мінімальних цін на коньяк і
вина», — йдеться в документі. «Укргорілка» нагадує, що
за торгівлю алкоголем за цінами, які нижчі за мінімальні,
законодавство передбачає штраф — не менш як п’ять
тисяч гривень.

Регіони України заборгували
Пенсійному фонду 8 млрд. грн.
Про це під час брифінгу після селекторної наради
розповіла міністр соціальної політики України Наталія Королевська. Вона зазначила, що якби ці гроші
отримали, то могли б продовжити подальший процес
осучаснення пенсій. Міністр наголосила, що для осучаснення пенсій державі необхідно 16 мільярдів гривень. Королевська зауважила, що процес осучаснення
пенсійних виплат зможе розпочатися лише наступного
року. В 2013-му планується приділити особливу увагу
пенсіям дітей війни.
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стільки тисяч українців перебуває на сьогодні за ґратами за
кордоном, заявив виконувач
обов’язків директора Департаменту інформаційної політики
Міністерства закордонних справ
Євген Перебийніс.

Події

Секонд-хенд у немилості
Депутат-опозиціонер Віталій Немілостівий вніс законопроект про заборону вживаних товарів
няного чи китайського виробника?
Адже ті люди, які купують речі на
«секондах», мають потребу в дешевому товарі. Про українські вироби
легкої промисловості такого не скажеш.
— Я одягаюся на «секонді» лише
тому, що не можу собі дозволити
купувати ті нові речі, які хочу, бо
вони дорогі, — зазначила студентка Ольга. — А дешевий китайський
одяг носити просто огидно. Краще
вже пристойний вживаний. До речі,
якщо пощастить, то в магазині секонд-хенду можна придбати й абсолютно нові речі, навіть із етикетками.

Україна завалена секонд-хендом
з-за кордону. Вживані взуття й
одяг загрожують здоров’ю і життю
українців, створюють проблеми
для екології та негативний імідж
для держави, а також не дають
розвиватися вітчизняному товаровиробнику. Так вирішив народний
депутат України Віталій Немілостівий і розробив законопроект про
заборону ввезення секонд-хенду.
«Відомості» дізнавалися про всі
«за» і «проти» такого кроку.
УДАР ПО ГАМАНЦЯХ
СПОЖИВАЧІВ
Якщо щось і відкривається
у Луцьку й інших містах Волині
останнім часом, то це магазини секонд-хенду. Вживаний одяг сьогодні
можна купити не лише на спеціалізованих рядах на Центральному
ринку обласного центру, а й на головних вулицях міста, де, до слова,
оренда торгових площ не така вже
й дешева. Така кількість нових магазинів свідчить про те, що це досить
непоганий бізнес для одних і можливість дешево та пристойно вдягнутися для інших.
— Увесь одяг у наш магазин
привозять із Європи й Америки,
— розповіла кореспонденту «Відомостей» одна з продавчинь Світлана. — Покупців маємо достатньо. У
день оновлення товару людей дуже
багато. Буває й таке, що сваряться
за кофтинку або джинси. Воно й не
дивно, бо за невеликі гроші людина
купує якісну річ, яку не знайдеш на
ринку. А тут можна за 200-300 гривень усю сім’ю одягнути на сезон.
Люди вдягаються на секондхенді не тому, що їм так хочеться, а
тому, що більшого не можуть собі
дозволити. Адже сьогодні левову
частину доходів «з’їдають» комунальні платежі та харчі. На одяг грошей практично не залишається. Така
думка звучала у більшості покупців,
із якими вдалося поговорити у ма-

ЧИ ШКІДЛИВО ДЛЯ ЗДОРОВ’Я

Черга за секонд-хендом за 40 хвилин до відкриття магазину

газині. До того ж купують не тільки
одяг, а й постільну білизну, штори,
іграшки та посуд.
— За габаритним товаром, що
багато важить, варто приходити
на четвертий-п’ятий день після завезення: тоді за смішну ціну можна
придбати пристойні штори чи накриття для дивана, — поділилася
досвідом постійна клієнтка «секондів» Оксана. — Тканина дуже якісна.
Якщо мати фантазію, то власними
руками можна створити просто шикарний інтер’єр, витративши при
цьому декілька десятків гривень.
Власники торгових точок на
Центральному ринку про можливість заборони ввезення вживаних
товарів навіть чути не хочуть.
— Хтось із тих, хто сидить у
Верховній Раді, порахував, скільки
людей через їхню «ініціативу» залишиться без роботи? Це тяжкий
бізнес, — каже підприємець Микола.
— Ми ж купуємо речі в оптовиків
не поштучно, а в кілограмах, у запакованих мішках. І ніколи не знаємо,

ходовий там товар чи ні. Та все виставляємо на продаж. Щось дорожче, щось дешевше. З того й живемо.
До речі, у 2010 році вже була ідея
заборонити секонд-хенд. У результаті в країні відбулися протести продавців і покупців вживаного одягу.
Тоді й підрахували, що через заборону його ввезення роботу можуть
втратити до півмільйона людей.
ЧИ ПОРЯТУЄ ЗАБОРОНА
ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИКА
Торік обсяг увезеного в Україну
секонд-хенду становив 98,6 тисячі
тонн. За останні п’ять років на кожного українця назбиралося по 10
кілограмів одягу, що був у вжитку.
Це стримує розвиток як вітчизняної
легкої промисловості, так і економіки країни в цілому, а держбюджет і
різні соціальні фонди втрачають мільярди.
Так обґрунтував свою ідею заборонити секонд-хенд Віталій Немілостівий. Продавців одягу це не-

абияк розсмішило.
— У нас немає своєї легкої промисловості не тому, що секонд-хенд
завозять, а тому, що шити сьогодні в
Україні невигідно: податкові пільги
для текстильної промисловості поки
що існують лише на словах. До того
ж власної сировини нема, тканину
треба завозити, а це митні платежі.
Тому ціна вітчизняного товару виходить значно дорожчою, ніж китайського і турецького, — розповіла
власниця декількох торгових точок
на Варшавському ринку Світлана.
— Я б із задоволенням брала українське. Проте собівартість спідниці,
пошитої у Харкові, вдвічі вища, ніж
тієї, що привезена з Китаю. Люди ж
шукають дешевші речі, навіть якщо
вони не такі якісні. А мені ж іще й
заробити потрібно. Це ринок. Тому
торгуватиму українським лише тоді,
коли воно буде дешевше. Та й узагалі
буде.
Напрошується запитання: кого
ж реально підтримає заборона ввезення вживаного одягу — вітчиз-

Волинські фермери задумуються, чи вирощувати овочі

С

тарт весняної посівної кампанії
не за горами, тож волинські аграрії вже починають сушити голову.
Адже їм треба запастися посівним і
пально-мастильними матеріалами,
закупити мінеральні добрива, поставити на ноги техніку та найголовніше — знайти на все це гроші. Про
те, як іде підготовка господарств
області до нового сільськогосподарського року, дізнавалася газета «Відомості».
Як розповіли нам у Департаменті
агропромислового розвитку ВОДА,
цьогоріч в області ярими зерновими планують засіяти близько 113
тисяч гектарів. Ідеться про посів вівса, ячменю, пшениці, бобових. Під
технічні культури збираються відвести трохи більше 42 тисяч гектарів. Окрім цього, хочуть збільшити
площі посіву кормових. За словами
начальника відділу рослинництва
і технічної політики департаменту
Олександра Ромашковця, загалом

посівну площу під урожай 2013 року
збираються збільшити на 13-14 тисяч гектарів (це разом із уже посіяними озимими).
Щодо овочевої групи, то очікується лише незначне збільшення
площ під вирощування.
— Це пов’язано з тим, що ціни
на продукцію в принципі нормальні. Як правило, збут є. Але значного збільшення не передбачається,
оскільки область і так забезпечена
овочами на 25-30% більше від потреби, — каже Олександр Степанович.
А от у фермерів щодо цінової політики на овочеву групу зовсім інші
думки.
— Добре задумаюся над посівом
цукрового буряку й овочів, хоч і є
сховища, — ділиться фермер із Рожищенського району Руслан Хомич.
— Ще не можемо розпродати частину минулорічного врожаю. Якщо собівартість одного кілограма елітної
швейцарської моркви 1 гривня 90

копійок, то вимушені продавати по
гривні. Тому виходить, що більше
вкладаємо, як заробляємо. Насторожує й те, що минулого року мали
неабиякі збитки по цукровому буряку. Щоб виростити один гектар цієї
культури, необхідно вкласти 7-10
тисяч гривень за умови, що є своя
техніка. Тож цьогоріч не знаю, чи будемо його сіяти.
Крім того, фермер підрахував,
скільки приблизно потрібно витратити коштів і на посів інших культур. За його словами, на вирощення
моркви може знадобитися близько
35 тисяч гривень на гектар. Так, саме
елітне насіння потягне сім тисяч
гривень. Іншу частину становитимуть такі видатки, як орендна плата, податки, пальне, обслуговування
техніки, засоби захисту і живлення
рослин. Посів і вирощення зернових
обійдуться приблизно в три тисячі
гривень на гектар.
Знаний волинський господарник Микола Собуцький обурюється:
скільки можна закопувати гроші в
землю? Мовляв, скоро фермери взагалі перестануть сіяти, допоки не
зміниться ситуація в державі.
— Від буряку цьогоріч відмовляюся, скорочуватиму посів і
зернових, а от площу під технічні
культури збільшу, — каже Микола
Тихонович. — Йдеться про ріпак
і сою. Від вирощування овочів не
можу відмовитися, бо маю контракти на постачання. Тож не зважаю на
ціну, бо є хоч якийсь збут.
Щодо витрат на нинішню посівну, то Микола Собуцький переконаний: вони будуть у рази більшими,
як минулого року.

— Насіння подорожчало, ціни
на пальне не стоять на місці, а про
мінеральні добрива й мови нема, бо,
виявляється, наші, українські, можна купити дешевше в Польщі, як тут,
— каже фермер.
Голова Асоціації фермерів і
землевласників
Волині
Віктор
Лук’янчук називає й інші проблеми
селян. Каже, що сьогодні у простих
фермерів хочуть відібрати землю,
бо створюють такі умови оренди,
які багатьом фінансово непосильні.
Крім цього, лякає господарників і
закон про сівозміни, згідно з яким
усі, хто працює на орендованій
землі площею понад 100 гектарів,
муситимуть дотримуватися плану
сівозміни. Фермери непокояться, що
їх можуть змусити вирощувати ті
культури, які їм не цікаві.
А от у власника потужного сільгосппідприємства «П’ятидні» Валерія Діброви жодних нарікань немає.
— Сіятимемо традиційні для нас
культури. Збираємося на 200 гектарів розширити площу для посіву
цукрового буряку, бо завжди так, як
цього року, не буде. Хоча й цей рік
щодо буряку не можу назвати поганим, завдяки добрій урожайності
збитків не було. Також збільшуємо
посів сої, бо це хороший попередник
під будь-яку культуру. Загалом у
кожний гектар додатково вкладаємо три-чотири тисячі гривень, це
без орендної плати. Крім цього, вже
придбали й нової техніки приблизно
на 10 мільйонів гривень, — ділиться
Валерій Григорович і додає: — Аби
лише держава не заважала працювати і не міняла цінової політики.
Ольга УРИНА

«Відомості» вирішили з’ясувати
ще одне важливе питання: чи шкідливий секонд-хенд для здоров’я?
Адже не секрет, що речі, які були у
вжитку, купують не лише для дорослих, але й для дітей. У цьому питанні, виявляється, держава повністю
самоусунулася.
— Санітарна служба сьогодні
не має повноважень контролювати
секонд-хенд, — повідомили у секторі зв’язків із громадськістю обласної
СЕС. — Усе, що ми можемо перевірити, — це те, чи є довідка про дезінфекцію з місця купівлі товару.
Власники ж вживаних речей
запевняють, що за кордоном дуже
строгі правила дезінфекції. Тому,
мовляв, ніякої шкоди. Щоправда,
рекомендують усе ж одяг перед тим,
як вдягнути, декілька разів випрати і
випрасувати. Про всяк випадок.
До речі, жоден із волинян, із ким
довелося поспілкуватися на тему
заборони секонд-хенду, її не підтримав. Якщо його ввозять у таких
кількостях і він розкуповується, то,
напевно, треба подумати не про те,
як заборонити, а як зробити так,
щоб усі ми мали змогу купувати новий гарний одяг. Тоді вживаний стане просто невигідно возити.
Наталка СЛЮСАР

Волинь
експортувала
зерна на $20 млн.

В

ід початку 2013 року волинські аграрії експортували
понад 56 тисяч тонн зерна. Це
принесло державі й місцевим
господарям 20 мільйонів доларів
США. Таку інформацію під час
оперативки оприлюднив голова
ОДА Борис Клімчук, повідомили у прес-службі відомства.
Влада обіцяє й надалі підтримувати обласних виробників
зерна. «Збільшуватимуться посіви пшениці, кукурудзи, сої, ріпаку, жита. Аграрії розуміють, що
зерно — експортний товар і ціна
на нього хороша. А це дасть їм
можливість заробити гроші для
себе та для людей, — заявив Борис Клімчук. — З огляду на позитивні тенденції агропромислового ринку, на сесії обласної
ради прийнято 27 сільськогосподарських програм, серед яких
є й спрямовані на стимулювання
господарів до збільшення посівів зернових культур», — повідомив голова Волинської облдержадміністрації.

