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До 2014 року 80% житлового 
фонду планують передати в 
управління об’єднанням співвлас-
ників багатоквартирних будинків 
(ОСББ). У Луцьку з 551 п’яти- та 
дев’ятиповерхового будинку ОСББ 
створено лише у 93. На їхньому 
балансі перебувають 266 тисяч 
квадратних метрів житлофонду 
обласного центру. Це лише 8,2% 
від наявного. За круглим столом із 
головами ОСББ зустрівся міський 
голова Микола Романюк. 

У міській раді обговорюва-
ли проблемні питання діяльності 
ОСББ. А їх чимало. Зокрема, як від-
значали у своїх виступах президент 
Волинського інституту підтримки 
та розвитку громадських ініціатив 
Петро Лавринюк і голова правлін-
ня Асоціації ОСББ у Луцьку Юлія 
Сабатюк, на сьогодні є така про-
блема, як створення постійно діючої 
комісії, яка би передавала будинок із 
балансу ЖЕКу на баланс ОСББ. За 
їхніми словами, це значно б зеконо-
мило час керівників об’єднань. Адже 
за кожним «папірцем» доводиться 
оббивати пороги не одного кабіне-
ту чиновників різних рівнів. Окрім 
того, це й додаткові фінансові витра-
ти мешканців будинків. 

Наскільки важко розмовляти 
з місцевими монополістами, було 
зрозуміло, коли почав говорити 
представник Луцької філії «Воли-
ньобленерго». З-поміж іншого він 
обмовився, що у типовому договорі 
прописана необхідність встановлен-
ня у будинку сучасної трансформа-
торної підстанції. А таких у житло-
вому фонді міста, який збудований 
у 60-х, 70-х, 80-х роках, немає. От і 
виходить, що, аби створити ОСББ, 
людям треба міняти підстанцію. А 

це — до 15 тисяч гривень.
— Це ви що, всіх заставляєте мі-

няти підстанції? — обурився Мико-
ла Романюк.

Представник енергетиків за-
уважив, що це вимоги типового до-
говору. Проте, мовляв, до договору 
можна підійти індивідуально. Але 
це може зробити обласне управлін-
ня «Волиньобленерго». Пояснення, 
треба сказати, не витримує жодної 
критики. 

Ще одна тема, на якій «збивають» 
гроші з новостворених об’єднань, — 
земельна. Адже, згідно з законом, 
якщо мешканці створили ОСББ, 
відповідно вони оформляють дер-
жавний акт на землю. Та щоб це зро-
бити, доводиться проходити всі кола 
«земельного» пекла. Коштує це, крім 
нервів, у межах 15 тисяч гривень, які 
знову ж збирають у людей. Земель-
ники кажуть, що нічого зробити не 
можуть: закон вимагає пройти всю 
процедуру. Петро Лавринюк запро-
понував у цьому плані вивчити до-
свід Львова, де землевпорядні про-
цеси проходять значно простіше.

Зауважимо, для підтримки 
об’єднань виділяють фінанси як із 
місцевих, так і з державного бюдже-
ту. В Луцьку, приміром, міський го-
лова на листопадову сесію доручив 
підготувати проект міської Про-
грами сприяння діяльності ОСББ 
на 2012 рік, у якій визначити поря-
док фінансування, критерії відбору 
будинків для виділення коштів із 
міського бюджету. Це при тому, що 
для луцьких ОСББ уже виділено 1 
мільйон 915 тисяч гривень зі стабі-
лізаційного фонду. З них 1 мільйон 
651 тисячу гривень освоєно. Перед-
бачається, що  частина коштів буде 
і в державному бюджеті — заявлена 
сума становить понад два мільярди 

гривень. Нагадаємо, що в обласному 
центрі Волині лише 8,2% житлового 
фонду обслуговуються ОСББ. Сьо-
годні хороша фінансова підтримка. 
Проте відомо, що безплатним сир 
насправді буває лише у мишоловці. 

Не вірить у те, що після створен-
ня об’єднання співвласників у жи-
телів багатоповерхівок закінчаться 
проблеми, директор луцького ЖКП 
№7 Микола Гарбарчук. 

— У наших мешканців складаєть-
ся враження, що коли вони створять 
ОСББ, то відразу всі їхні проблеми 
вирішаться. ОСББ — це подорож-
чання послуг, тому що людина пови-
нна вкладати більше грошей в утри-
мання будинку. Що більше вкладаєш, 
то воно буде якіснішим, — пояснив 
ситуацію Микола Гарбарчук. — А що 
ми бачимо сьогодні? Є об’єднання, 
які виникли з моменту будівни-
цтва, а зараз звертаються до викон-
кому: дай їм грошей на ремонт. Так 
вони ж створювалися заради того, 
щоб господарювати самим! А тепер 
просять грошей? Рано чи пізно ді-
йдуть до того, що об’єднання, ство-
рені у кожному будинку, почнуть 
об’єднуватися: гуртом дешевше. Це 
будуть такі собі приватні управлін-
ські компанії. Щось на зразок сьо-
годнішніх ЖКП. Тільки, на відміну 
від них, до приватних управлінських 
компаній міська рада не матиме жод-
ного стосунку. Таким чином, відпо-
відальність за утримання житлового 
фонду повністю ляже на мешканців 
багатоповерхівок.

Варто зазначити, що вже цього 
року жоден із 14 проектів, поданих 
волинськими ОСББ на співфінан-
сування з державним бюджетом, не 
знайшов підтримки у Києві. 

За словами заступника ди-
ректора департаменту житлово-
комунального господарства, на-
чальника відділу з експлуатації та 
ремонту житлового фонду Надії 
Коленди, перевагу віддавали тим 
проектам, які розроблялися на базі 
сучасних ефективних матеріалів.

— Програма передбачала, що 
мешканці будинків візьмуть на себе 
20% фінансування, — пояснила по-
садовець. — Наприклад, треба пе-
рекрити дах. Якщо це робити євро-
руберойдом, коштуватиме 120-150 
тисяч гривень. Якщо ж сучасними 
дорогими матеріалами, то сума 
зросте до 500-700 тисяч гривень. У 
першому варіанті об’єднанню треба 
докласти своїх 30 тисяч, у другому 
— понад сто. Це дуже дорого для на-
ших жителів.

Тож, як бачимо, кошти виді-
ляють, але, щоб їх отримати, треба 
вкласти чимало власних кревних. 
Чи готові до цього жителі Луць-
ка? Зважаючи на темпи створення 
об’єднань співвласників, ні.

Наталка СЛЮСАР 

ПЕРСПЕКТИВИ  

Для платників податків 
розроблять смарт-картку

Голова ДПС України Віталій За-
харченко повідомив, що по-

датківці розроблять для платників 
податків спеціальну смарт-картку. 
Це своєрідна ідентифікаційна 
персональна картка фізичної або 
юридичної особи, яка надаватиме 
доступ до персонального Електро-
нного кабінету платника податків.

Смарт-картка надасть змогу 
своєчасно та зручно, використову-
ючи електронний цифровий під-
пис, заповнити та подати подат-
кову звітність, внести до неї зміни 
та забезпечити актуальність даних 
про об’єкт оподаткування.

«Серед головних переваг 
смарт-картки — можливість здій-
снення платниками платежів зі 

свого поточного рахунку через 
систему Інтернет або систему типу 
«клієнт — банк». У той же час пер-
сональна картка не потребує на-
дання додаткових паперових копій 
під час пред’явлення податкового 
номера, як це відбувається сьогод-
ні», — наголосив Захарченко.

Нагадаємо, чинний Подат-
ковий кодекс передбачає, що всі 
платники, які належать до кате-
горії великих і середніх, мають 
подавати звітність винятково в 
електронному вигляді або з допо-
могою засобів телекомунікацій-
ного зв’язку. Законодавці впевне-
ні: це виключає вплив людського 
фактора й унеможливлює прояви 
корупції.
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Ліквідували «тіньовиків» із оборотом 
у 40 мільйонів гривень

Викритий податківцями «кон-
верт», окрім Волині, працював 

на території двох сусідніх областей. 
А «тіньовий» готівковий обіг орга-
нізували місцеве товариство з об-
меженою відповідальністю та низка 
транзитних підприємств Київської 
області. Про це повідомили в ДПА у 
Волинській області.

Податківці також з’ясували, що 
учасники конвертцентру «допомага-
ли» реальним підприємствам змен-
шувати нарахування ПДВ до сплати, 
тобто ухилятися від сплати податків 
у особливо великих розмірах.

— Щоб розгорнути таку масш-
табну протиправну діяльність, кіль-
ка волинян на чолі з рівнянином 
створили ТзОВ, яке згодом неодно-
разово перереєстровували на інших 
осіб, — розповів голова ДПА у Во-
линській області Микола Гринюк. 

— Тільки-но стало відомо про те, що 
ця комерційна структура відобра-
зила у податковій декларації з ПДВ 
понад 20 мільйонів гривень подат-
кового кредиту, виникло питання 
про законність здійснюваних нею 
операцій. До речі, до цього моменту 
бухгалтер фірми протягом кількох 
місяців у графі «податковий кредит» 
ставив нулі. Дослідивши фінансово- 
господарську діяльність цього това-
риства ретельніше, виявили майже 
повну її відсутність і схему незакон-
ної конвертації готівки.

За словами чільника волинських 
податківців, схема, якою користу-
валися «конвертатори», не нова й 
полягала у кількаразовому перепро-
дажі «на папері» карток мобільного 
зв’язку. Коли ж реальні картки по-
трапляли до фізичних осіб або ж до 
підприємців-«єдинщиків», то про-

давалися за готівку, яка незабаром 
використовувалась у неконтрольо-
ваному державою обігу.

Тим часом у податковій міліції 
Волині запевняють, що задокумен-
тованих фактів, які переконують 
ще й в ухиленні від сплати цим то-
вариством більше трьох мільйонів 
гривень податку на додану вартість, 
у ході оперативно-розшукових захо-
дів встановлено достатньо. 

У рамках порушеної криміналь-
ної справи в приміщенні ТзОВ і по-
мешканнях громадян, причетних до 
організації незаконної конвертації 
готівки, проведено обшуки. Вилу-
чені документи та чорнові записи, 
готівкові кошти та скретч-картки. 
Згідно з рішенням суду, рахунки та 
майно ТзОВ арештовано й отрима-
но дозволи на розкриття банківської 
таємниці.

АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС 

Україна — експортер 
соняшникової олії №1 у світі
«Про великий аграрний потенціал нашої країни 
свідчить те, що урожай зерна в 2005-2011 роках 
вийшов на середній рівень 40-50 млн. тонн (порів-
нянні з 25-30 млн. тонн у 2000-2005 роках). Урожай 
олійних культур зріс із 4 до 10 млн. тонн», — повідо-
мив міністр аграрної політики та продовольства Ми-
кола Присяжнюк. За його словами, Україна вийшла 
на рівень експортера №1 у світі по соняшниковій 
олії. Загалом за вісім місяців 2011 року ріст валової 
продукції сільського господарства становить 10,5%.

Українці почали активно 
забирати гривню з банків
Банки вперше за два роки зіткнулися з відтоком 
коштів із роздрібних депозитів — населення у вересні 
зняло внесків на три мільярди гривень. При цьому 
залишки на гривневих рахунках знижуються вже два 
місяці поспіль, пише «Коммерсантъ-Украина». Настрій 
вкладників погіршився після зниження рейтингу США 
та поширення боргової кризи на периферійні країни 
єврозони — за серпень громадяни зняли з гривневих 
депозитів 810 млн. грн., чого не було вже два роки, і 
почали скуповувати валюту. 
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стільки гривень у 2012 році склада-
тиме розмір мінімальної пенсії. Про 
це, виступаючи з трибуни парламен-
ту, повідомив віце-прем’єр Сергій 
Тігіпко.

На розвиток тваринництва Волині 
уряд додав 7,8 мільйона

Кабмін виділив понад 7,8 міль-
йона гривень на розвиток 

м’ясного скотарства Волині. Про 
це на оперативній нараді повідо-
мив голова облдержадміністрації 
Борис Клімчук. За його словами, 
таке рішення прийняв Прем’єр-
міністр Микола Азаров після ро-
бочої поїздки в область, де осо-
бисто ознайомився з технологіями 
вирощування худоби у Ковель-
ському районі. Тоді глава уряду 
наголосив, що досвід волинян у 
тваринництві слід поширювати в 
інших регіонах України. 

«Кошти розподілять між ра-
йонами. Найбільше отримає Ко-
вельщина — понад п’ять мільйо-
нів гривень. Саме тут функціонує 
багато господарств із відгодівлі ве-
ликої рогатої худоби. Ще 1,3 міль-
йона піде у Маневицький район», 
— уточнив Борис Клімчук.

Відповідно до даних головного 

управління статистики у Волин-
ській області, які озвучили на на-
раді, за дев’ять місяців цього року 
сільське господарство має показ-
ники результативності 109,2%, 
зернові культури — 123%, рос-
линництво — 117%. Загальний фі-
нансовий результат господарської 
діяльності підприємств області 
склав 293 мільйони гривень.

Ольга ЮЗЕПЧУК

Після ліквідації ЖЕКів комунальних 
проблем не поменшає

ОГОЛОШЕННЯ 

Продається квартира (півбудинку) в центрі Локач. 
Три кімнати, велика кухня. Жила площа 60 кв.м. Подвір’я, прибудинкові 
будівлі. Газ підведений до будинку. Вода в будинку. Може бути під мага-
зин. Розглянеться варіант обміну на однокімнатну в Луцьку. 
Телефон: (050) 378-04-03, (050) 378-04-33.

УКРАЇНА ЗМІНИЛА ЧАСОВИЙ ПОЯС 


