
«Інтеграція України в ЄС — зовніш-
ньополітичний пріоритет. Вона 
відбувається на основі спільних 
цінностей і прагматичного підхо-
ду», — сказав віце-прем’єр-міністр 
Олександр Вілкул, виступаючи 
на відкритті XXIII Економічного 
форуму під назвою «Перспективи 
нового світового порядку» в місті 
Криниця-Здруй у Польщі. 

«Поле для нашої спільної праці  
практично необмежене. Це проек-
ти в економіці та сфері інвестицій. 

Розвиток регіонального та прикор-
донного співробітництва. Це Дунай, 
Чорне море, Балтика й Адріатика. 
Це енергетична безпека, від якої 
залежить добробут усієї Європи. 
Транспортна інфраструктура, що 
пов’язує Захід і Схід, Північ і Пів-
день нашого континенту. Сільське 
господарство. Впровадження кра-
щих практик регіонального прав-
ління, приведення українського 
законодавства до європейських 
стандартів. Це нові можливості для 
розширення ринку збуту продукції. 

Освітні, наукові та культурні ініціа-
тиви, туризм і розвиток безпосеред-
ніх контактів, дружніх взаємин між 
нашими громадянами та між наши-
ми народами», — сказав Олександр 
Вілкул. 

Віце-прем’єр-міністр зазначив, 
що Україна високо цінує підтримку 
Польщею євроінтеграційних праг-
нень України та розраховує, що її 
авторитет в ЄС допоможе з підпи-
санням Угоди про асоціацію. 

«Євросоюз для українців є при-
кладом політичного, економічного й 
соціального успіху. Об’єднана Євро-
па є чітко задекларованим цивіліза-
ційним вибором України», — сказав 
Олександр Вілкул. 

Окрім цього, віце-прем’єр-
міністр торкнувся теми взаємодії 
з СНД і Митним союзом. «Україна 
враховує величезний і традиційний 
для українських виробників ри-
нок країн СНД. Важливим для нас 
є пошук взаємоприйнятних форм 
співробітництва з Митним союзом. 
Ринок країн цього об’єднання є тра-
диційним і важливим для україн-
ських експортерів. Товарообіг Укра-
їни з країнами Митного союзу на 
сьогодні сягає більше 60 млрд дол. 
США», — сказав він. 

Россільгоспнагляд виявив не-
безпечну м’ясну продукцію, 

що надійшла з Білорусі. Про це 
повідомляє прес-служба відом-
ства. Відзначається, що в резуль-

таті перевірки 87 партій продукції 
свинарства в низці продуктів були 
виявлені мезофільні аеробні та 
факультативно-анаеробні мікро-
організми (бактерії, дріжджі та 
цвілеві гриби). Йдеться про шин-
ку, грудинку, сардельки та ковба-
си. Крім того, в сирокопчених і 
сиров’ялених ковбасах знайшли 
лістерій. 

Товар надходив із підпри-
ємства «Біловезькі делікатеси 
ГО «Концерн Брестм’ясо Молп-
ром», Могилевського, Гомельсько-
го та Брестського м’ясокомбінатів. 

Небезпечна продукція повер-
нена на територію Республіки Бі-
лорусь. 
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Митний союз не допоміг: Росія 
забракувала білоруську свинину 

Україна планує скоротити заку-
півлю газу в Росії до 10 мільяр-

дів кубометрів. 
Про це на прес-конференції 

в Луганську заявив лідер фракції 
Партії регіонів у Верховній Раді 
Олександр Єфремов. 

Головною причиною такого 
кроку регіонал назвав високу ціну 
блакитного палива з РФ. «Коли 
з Росією був підписаний договір 
про ціну на газ, ми були в опозиції. 
Нам говорили: це тимчасово, ви 
прийдете до влади — і все повер-
неться на круги свої. Потім РФ про 

це забула», — розповів Єфремов. 
На його думку, цінова політика 

«Газпрому» щодо України неспра-
ведлива. 

«Ми вивчили всі питання, і 
єдине, що нам залишається, — це 
споживати не 41 мільярд кубоме-
трів газу, а 27. Думаю, що через 
якийсь час Україна зможе закупо-
вувати лише близько 10 мільярдів 
(кубів російського газу)», — сказав 
політик. 

Згідно з підписаними у 2009 
році контрактами між «Нафтога-
зом» і «Газпромом» Україна пого-
дилась імпортувати з Росії 52 мі-
льярди кубів газу на рік. 

Цей обсяг може бути скоро-
чений на 20% — до 41,6 мільярда 
кубометрів. Мінімальна кількість 
газу, за який Україна зобов’язалася 
заплатити, — 33 мільярди кубів. 

Українська влада свідомо ско-
рочує закупівлю газу в Росії вже 
кілька років поспіль. Про продо-
вження такої практики неодно-
разово заявляв Президент Віктор 
Янукович. Зокрема, у 2012 році 
«Нафтогаз» імпортував із Росії 
тільки близько 27 мільярдів кубо-
метрів блакитного палива. 

Заробітчани Сходу надіслали 
додому більше грошей, 
ніж західняки 
За даними НБУ, у вісім західних областей у січні–черв-
ні з-за кордону загалом надійшло трохи більше $0,5 
млрд, тобто близько 27% усього грошового потоку. 
Лідером за переказами є столиця. Киянам у першо-
му півріччі цього року надійшли грошові перекази 
майже на $190 млн. Друге місце посідає Харківщина 
($135,2 млн), третє — Крим ($133,8 млн). Далі йде До-
нецька область зі $123 млн і Львівська — $120,5 млн. 

Хакери «Анонімус» погрожують 
США війною 
Хакерська група «Анонімус» погрожує США розпочати 
проти них кібернетичну війну, якщо Америка розгорне 
військову операцію в Сирії. Про це йдеться у відеозвер-
ненні «Анонімусів». «Ми оголошуємо про мобілізацію 
хакерів зі всієї планети для участі в бойових діях проти 
США. Ми паралізуємо роботу всіх засобів масової інфор-
мації, припинимо діяльність найбільших банків США, 
завдамо шкоди всім вузлам віддаленого управління 
таких інфраструктур, як енергетика, водопостачання та 
логістика. Це буде війна, справжня війна». 

30%
на стільки зросте закупівельна 
ціна на селянську продукцію. Для 
цього сільгоспвиробники повинні 
збувати її через заготівельно-збу-
тову мережу на базі кооперативів, 
заявив міністр агрополітики та про-
довольства Микола Присяжнюк. 

Комітет із запобігання кату-
ванням Ради Європи знайшов 

підтвердження того, що до екс-
прем’єра Юлії Тимошенко в ко-
лонії застосовували силу. Про це 
йдеться у звіті комітету за резуль-
татами візиту в Україну наприкін-
ці 2012 року. 

КЗК спеціалізується на дотри-
манні прав людини в пенітенціар-
них установах країн-членів РЄ, а 
влада України зобов’язана надава-
ти місіям комітету доступ до таких 
установ і можливість розмовляти 
з ув’язненими без спостереження 
тюремної адміністрації. 

У ході таких бесід експерти РЄ 
переконалися, що до Юлії Тим-
ошенко дійсно застосовувалася 
сила, свідками чого стало багато 
ув’язнених. 

«Значна кількість опитаних 
(місією КЗК) дотепер пам’ятають 
крики Юлії Тимошенко, коли її 
переміщували за межі колонії вве-
чері того дня. Юлія Тимошенко в 
окремому інтерв’ю заявила, що її 
бив персонал колонії, переважно в 
живіт, а її руки були зв’язані. Вона 
кричала від болю», — йдеться у 
звіті. 

У відповідь на запити комітету 
з цього епізоду українська влада 
повідомила, що прокуратура на-
весні минулого року провела роз-

слідування, опитавши понад 80 
людей, але їхні свідчення нібито не 
підтвердили скарги Тимошенко. 
Роз’яснення Києва не викликало 
довіри в Страсбурзі. 

«Серйозні побоювання викли-
кають отримані місією заяви про 
те, що потенційних свідків заля-
кували, змушуючи їх відкликати 
свої свідчення, що підтверджують 
версію пані Тимошенко», — зазна-
чено у звіті. 

Крім цього, місія КЗК назвала 
непропорційними заходи безпеки 
в камерах Юлії Тимошенко в коло-
нії й у лікарні, а також заявила, що 
має у своєму розпорядженні дока-
зи того, що відео з камер спосте-
реження в її палаті було доступне 
для перегляду не тільки охорон-
цям-жінкам, але й чоловікам. 

Безготівкових розрахунків можна уникнути 

Майже чверть усіх чоловіків, які 
проживають у Південній і Пів-

денно-Східній Азії, хоча б раз у жит-
ті ґвалтували жінку. Про це свідчать 
результати дослідження, проведе-
ного на замовлення ООН. Здебіль-
шого жертвами зґвалтування ста-
ють жінки, з якими ґвалтівник має 
стосунки, проте в одному випадку 
з десяти страждає незнайома жінка 
або дівчина. Половина чоловіків, які 
зізнались у скоєнні злочину, вказа-
ли, що робили це як мінімум двічі. 
Три чверті ґвалтівників заявили, що 
просто мають право на задоволення 
своїх бажань. 
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З 1 вересня набули чинності об-
меження щодо готівкових роз-

рахунків за покупки, ціна яких пере-
вищує 150 тисяч гривень. Їх увели 
згідно з постановою Нацбанку від 
6 червня 2013 року. Нововведення 
викликали широкий резонанс у сус-
пільстві. Чого чекати від них про-
стим українцям, дізнавалися «Відо-
мості». 

Якщо чесно, пересічний украї-
нець не так часто робить покупку, 
яка перевищує 150 тисяч гривень. 
Одначе якщо ви вирішили придба-
ти нерухомість чи автомобіль, ці 
нововведення вас торкнуться. Адже 
сьогодні купити пристойну машину 
дешевше 20 тисяч доларів проблема-
тично. Не кажучи вже про квартиру.

Найперше, що скаже обиватель, 
коментуючи безготівковий розраху-
нок за покупки: все це для того, щоб 
податкова стежила за тим, скільки 
я заробляю, аби податків платити 
більше. Та й із уст урядовців нерідко 
чуємо, що вони хочуть вивести го-
тівку з тіньового обороту. 

Чи мають право податкові ор-
гани відстежувати такі операції? З 
таким запитанням ми звернулися до 
фахівців. 

— Працівники територіальних 
органів Головного управління Мі-
ністерства доходів у Волинській 
області здійснювати контроль за 
готівковими операціями, які прово-
дять громадяни, не будуть, — ска-
зав начальник відділу контролю за 

проведенням розрахункових опе-
рацій Роман Галазюк. — Згідно з 
законодавством, громадяни самі 
зобов’язані подавати щорічні де-
кларації про свої доходи. Крім того, 
нотаріуси сьогодні виступають по-
датковими агентами й зобов’язані 
подавати квартальні звіти. 

Постає логічне запитання: як 
зміниться нотаріальне оформлення 
договорів купівлі-продажу? 

— Згідно з постановою На-
ціонального банку України, нота-
ріальному посвідченню підлягає 
оформлення продажу на суму понад 
150 тисяч гривень тільки за безго-
тівковим розрахунком, — проко-
ментував «Відомостям» головний 
спеціаліст відділу нотаріату Голов-
ного управління юстиції у Волин-
ській області Євген Кухарик. — У 
постанові передбачено кілька спосо-
бів розрахунку: 

1. Покупець перераховує необ-
хідну суму зі свого рахунку на раху-
нок продавця; 

2. Покупець вносить потрібну 
суму готівкою на рахунок продавця 
через касу банку; 

3. Покупець перераховує гроші 
на депозит нотаріуса, а той перево-
дить їх продавцю. 

Разом із тим сьогодні у нотарі-
усів є багато запитань. У постанові 
чітко не прописані функції нотаріу-
са. Зараз над цим питанням працю-
ють спеціалісти Мін’юсту. 

У чому ж тоді заковика цієї по-

станови? 
Юристи кажуть, що у самих бан-

ках. Адже Нацбанк діяв виключно в 
їхніх інтересах: відкриття рахунку, 
переказ коштів, зняття готівки — за 
все це треба платити комісію. Таким 
чином, продавши квартиру умовно 
за 160 тисяч гривень, її продавець 
фактично на рівному місці втрачає 
як мінімум 1600 гривень. Комісія за 
зняття готівки становить 1%. 

Обійти безготівковий розраху-
нок, звичайно, можна. І дуже навіть 
просто. Постанова НБУ обмеж-
ує суми безготівкових розрахунків 
протягом одного дня. А що заважа-
тиме людям купувати той чи інший 
об’єкт у розстрочку? Тобто «на па-
пері» здійснювати платежі протягом 
кількох днів, фактично передавши 
гроші «з рук у руки» однією сумою. 
До того ж замість договору купівлі-
продажу можна оформляти договір 
дарування. Як то кажуть, були б гро-
ші на дорогі покупки. 

Наталка СЛЮСАР 

Події

Міністерство інфраструктури 
України хоче заборонити ви-

хід на перон пасажирів поїздів у 
разі, якщо стоянка поїзда триває 
менше п’яти хвилин і пасажири не 
висаджуються з поїзда. 

Така новація включена до про-
екту наказу «Про затвердження 

змін до правил перевезення паса-
жирів, багажу, вантажобагажу та 
пошти залізничним транспортом 
України», текст якого опублікова-
но на сайті відомства. 

Документ також уводить низку 
інших нововведень. Зокрема, про-
понується дозволити перевезення 
не більше двох домашніх тварин 
(малі собаки, коти) у вагонах по-
їздів «Регіональний експрес», «Ін-
терсіті» й «Інтерсіті+» у ящиках, 
кошиках, клітках, розміщуючи їх 
на руках пасажира або під місцями 
для сидіння. 

Також зазначений проект ві-
домства пропонує оформляти 
проїзд дитини до 14 років за умови 
проїзду дорослого пасажира або 
подання заздалегідь зробленого 
проїзного документа. 

Пасажирам можуть заборонити виходити 
з потягів під час п’ятихвилинних зупинок 

Інтеграція України в ЄС — 
зовнішньополітичний пріоритет 

Чверть чоловіків 
Південної Азії є 
ґвалтівниками 

Рада Європи знайшла докази того, 
що до Тимошенко застосовували силу 

Олександр ЄФРЕМОВ: 

Україна купуватиме у Росії 
всього 10 мільярдів кубів газу 


