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Події

ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ 

КОНЦЕПЦІЯ 

ОБІЦЯНКА 

АКТУАЛЬНО 

З 2012 року реєструвати 
нерухомість будуть по-новому

Уряд запланував вирощувати 
до 10 млн. тонн овочів на рік

Податкова продовжить мораторій 
на перевірки малого бізнесу

Знімати скло із лоджій і балконів 
не варто

З 1 січня 2012 року набувають 
чинності нові правила реє-

страції нерухомості. Замість БТІ 
оформляти право власності, вида-
вати довідки і завіряти угоди буде 
Укрдержреєстр — нова структура 
при Мін’юсті.

Спілкуватися з чиновника-
ми доведеться набагато рідше 
— наприклад, звірка квартири 
з її техпаспортом тепер уже не 
обов’язкова при перепродажі. Екс-
перти кажуть, що, з одного боку, 
це може зменшити корупцію в цій 
сфері і полегшити людям життя, 
які місяцями оббивають пороги 
БТІ. З іншого боку, ріелтори по-
боюються, що знизиться контр-

оль за угодами, а значить, можливі 
афери.

Про те, що в БТІ потрібно на-
вести порядок, заявляв ще в жов-
тні Президент Віктор Янукович, 
підкреслюючи, що БТІ — це одна 
з найбільш непрозорих і корумпо-
ваних сфер. Зараз, щоб вирішити 
питання з продажем квартири, 
необхідно відвідати БТІ не менше 
5 разів.

Кожен етап займає тиждень-
півтора. Щоб прискорити розгляд 
питання, доведеться заплатити 
600-700 дол., а щоб технік, який 
звіряє реальний стан квартири з 
її планом, закрив очі на наявність 
перепланування — від 500 дол.

За новими правилами, БТІ буде 
проводити лише первинну техніч-
ну інвентаризацію — простіше ка-
жучи, лише в новобудовах при їх 
здачі в експлуатацію. А ось якщо 
житло потім будуть продавати, 
дарувати, переплановувати, в БТІ 
звертатися не потрібно.

Варто відзначити, що за нови-
ми правилами документи можна 
буде подавати за принципом єди-
ного вікна, а чиновник або тех-
нік не повинен буде виїжджати в 
квартиру.

Кабінет Міністрів України за-
твердив концепцію розвитку 

овочівництва та переробної про-
мисловості до 2015 року. За цей 
період планується залучити 30,8 
млрд. гривень для розвитку галу-
зі. З держаного бюджету виділять 
650 млн. гривень і ще 150 млн. — з 
міських бюджетів, решту коштів 
вкладуть суб’єкти господарюван-
ня. У планах уряду досягти збіль-
шення виробництва овочевої про-
дукції до 10 мільйонів тонн на рік, 
що дозволить забезпечити вну-
трішні потреби. Зараз населення 
вирощує близько 90% овочів.

До 2015 року держава планує 
збільшити частку сільськогоспо-
дарських підприємств, що спеці-
алізуються на великотоварному 
промисловому виробництві. Це 
дозволить додатково створити до 
40 тисяч робочих місць.

Реалізація концепції, запевня-
ють урядовці, дозволить зменшити 
втрати вирощеної продукції. Адже 
на сьогодні до 30% продукції про-

падає через відсутність належних 
умов в овочесховищах і перероб-
них потужностей. Тож протягом 
наступних 4 років буде активно 
здійснюватися будівництво нових 
тепличних комплексів, сучасних 
овочесховищ, підприємств пере-
робної галузі, насамперед поблизу 
обласних центрів.

Зараз до 30% овочів, що реалі-
зуються через мережі роздрібної 
торгівлі, є імпортними.

Державна податкова служба 
продовжить мораторій на пе-

ревірки малого та середнього біз-
несу. Про це під час всеукраїнської 
конференції Асоціації платників 
податків заявив Голова ДПС Олек-
сандр Клименко. «Як свідчить ви-
вчення громадської думки, бізнес 
побоюється, що ми миттєво від-
реагуємо на прийняття закону про 
спрощену систему оподаткування 
відновленням перевірок. Я хочу 
нагадати, що Президент доручив 
нам, навпаки, створювати сприят-
ливі умови. Ми і самі розуміємо, 
що необхідний адаптаційний пері-
од, що потрібний час на вивчення 
нового закону та вибір оптималь-
ної моделі оподаткування. Я беру 
на себе відповідальність дати вам 
цей час», — наголосив він.

Разом з тим керівник податко-
вого відомства закликав представ-
ників підприємницької спільноти 
до сумлінного виконання подат-
кових зобов’язань та добровільної 

відмови від схем мінімізації.
«Відповідальність має бути вза-

ємною. Якщо ми хочемо створити 
цивілізовану модель стосунків, 
виробити етикет нашого діалогу 
на майбутнє, то всі сторони мають 
докладати зусиль. Не давайте при-
водів підозрювати вас у порушен-
нях та перевіряти», — відзначив 
Олександр Клименко.

Луцькій школі-інтернату благодійники 
подарували спортивний майданчик
Подарунок від благодійного фонду 
Ігоря Палиці «Новий Луцьк» допо-
може учням Луцької ЗОШ-інтернат-
правничий ліцей із посиленою 
фізичною підготовкою зберегти 
найважливіше — здоров’я. На по-
чатку листопада вуличні тренажери 
встановили у гімназії №18, а напри-
інці місяця — у школі-інтернаті. До 
вересня наступного року благодій-
ники обіцяють встановити спорт-
майданчики з символічною назвою 
«Здоров’я» у всіх школах міста.  

Але саме в школі-інтернаті на 
такий подарунок чекали давно. 
Дітки-сироти, напівсироти, з ма-
лозабезпечених родин, позбавлені 
батьківського піклування тут не 
тільки навчаються, а й живуть. Тому 
цим майданчиком від спонсорів учні 
користуватимуться постійно — на 
уроках фізкультури, на перервах, під 
час групи продовженого дня, клубу 
вихідного дня. А спортивне облад-
нання в школі востаннє оновлювали 
ще в 1986 році.

— Немає нічого ціннішого для 
людини, ніж здоров’я, — наголосив 
директор школи-інтернату Анато-
лій Дудич під час урочистого від-
криття спортмаданчику. — Його не 
можна купити, а тільки здобути фіз-
зарядкою, раціональним харчуван-
ням, відмовою від шкідливих звичок 
і заняттями спортом. У цьому учням 
школи допоможе подарований бла-
годійним фондом Ігоря Палиці «Но-
вий Луцьк» спортмайданчик. Впев-
нений, що спортивне обладнання не 
простоюватиме. Ми в свою чергу по-
дбаємо про його збереження: спор-
тивний майданчик розміщений так, 
що доступ до нього матимуть тільки 
наші учні, зі сторони ніхто не зайди, 
тому тренажери будуть завжди чисті 
й доглянуті, збережемо їх на десяти-
ліття. 

Вуличний спортмайданчик 
«Здоров’я» складається з 12 різ-
них тренажерів: є бруси, лава для 
качання пресу, масажер, орбітрек, 
перекладина, маятник та інші. Він 
застелений гумовим покриттям, що 
безпечне при падіннях та довготри-

вале у використанні. Загальна вар-
тість спортивного інвентарю разом 
із підготовкою території склала май-
же 90 тисяч гривень.

На нових тренажерах школярі 
зможуть проводити оздоровчі тре-
нування, розвиваючи різні групи 
м’язів: формувати прес, підкачу-
вати м’язи плечового поясу, торсу 
та грудей, що є ефективною про-
філактикою порушення постави, 
зміцнювати м’язи ніг, щоб запобігти 
варикозному розширенню вен і за-
хворюванням суглобів.

— Всі тренажери виробництва 
фірми «Інтер-Атлетика» відповіда-
ють європейським нормам безпеки 
та не поступаються кращим світо-
вим зразкам, — запевнила директор 
благодійного фонду Ігоря Палиці 
«Новий Луцьк» Ніна Тарасенко. 
— З турботою підбирали і покриття 
для цього майданчика. Хочемо, щоб 
діти займалися спортом, були здо-
ровими, міцними, реалізували свої 
можливості. Школярам роздаємо 
інформацію про те, на яких трена-
жерах які групи м’язів тренуються. 
Ще Гіппократ сказав: гімнастика, 
фізичні вправи, ходьба повинні міц-

но ввійти в повсякдення кожного, 
хто хоче зберегти працездатність, 
здоров’я, повноцінне і радісне жит-
тя. 

До діток із вітанням також звер-
нулась кандидат у майстри спорту 
з легкої атлетики, чемпіонка Уні-
версіади України 2011 року зі спор-
тивної ходьби Василина Вітовщик. 
Молода спортсменка — стипендіат 
благодійного фонду Ігоря Палиці 
«Новий Луцьк», у школі-інтернаті 
вона веде гурток із легкої атлетики, 
в якому зараз займається десять ді-
ток. Василина Вітовщик наголосила, 
що діти — майбутнє України, з ними 
потрібно займатися, розвивати їхні 
здібності. Тому запрошує в свою 
секцію усіх бажаючих вихованців 
навчального закладу.

Начальник міського управлін-
ня освіти Олег Гребенюк додав, що 
коли проект благодійного фонду 
Ігоря Палиці буде повністю втілено, 
тобто спортмайданчики «Здоров’я» 
з’являться в усіх школах Луцька, 22 
тисяч школярів міста матимуть на-
дійну основу для здорового способу 
життя.

Ольга ЮЗЕПЧУК

Вартість олії в Україні 
завищена
Навіть з урахуванням прибутку виробників, вартість 
однієї літрової пляшки соняшникової олії повинна 
складати 12-14 гривень. Про це повідомив прези-
дент Асоціації фермерів і приватних землевласників 
України Іван Томич. За його словами, в поточному 
році Україна зібрала хороший урожай соняшнику, 
проте через монополізацію ринку переробки та 
продажу готової продукції ціни на соняшникову олію 
зараз завищені. Він підкреслив, що без втручання 
держави говорити про зниження цін не варто.

У жовтні зарплатня 
зменшилася на 8 гривень
У жовтні українці в середньому заробили на 8 гривень 
менше, ніж у вересні: 2729 грн. на кожного проти 2737 
грн., повідомляє Держслужба статистики. Реальна 
зарплата (з урахуванням інфляції) за рік збільшилася 
на 11,4%, але в порівнянні з вереснем-2011 кожен із 
нас став біднішим на 0,3% (або на ті ж 8 грн., врахову-
ючи нульову інфляцію жовтня-2011). По галузях зарп-
лата трішки знизилася в усіх, крім авіаторів — вони 
одержують більше від усіх: 9436 грн. ( +0,1%), банкірів 
— 5547 грн. (+5,9%), держслужбовців — 3193 (+0,2%).

70%
стільки взуття зі штучної шкіри, 
яке продається в Україні, виро-
блено в Китаї. Про це повідомив 
президент Ліги виробників 
взуття Олександр Бородиня.

Вчитель фізкультури ознайомлює дітей з тренажерами

ФІНАНСУВАННЯ 

Волинь отримає 
«кіотські» гроші на 
соціальні проекти

Перший заступник голови 
Волинської облдержадміні-

страції Олександр Башкаленко 
провів нараду з питань розроб-
ки екологічних (зелених) інвес-
тицій. «Більше півтора року ми 
розробляли і готували соціальні 
проекти, які фінансуватимуться 
із «кіотських» грошей. Відбули-
ся зміни у цінах, тому необхідно 
скоригувати кошторисну вар-
тість цих об’єктів», — сказав він. 

Директор комунального 
підприємства «Волиньенерго-
софт» Василь Дутко нагадав, що 
в червні 2010 році область одна 
з перших підготувала і подала 
64 запити в Національне агент-
ство екологічних інвестицій на 
виділення коштів із бюджетної 
програми «Реалізація проектів, 
спрямованих на скорочення ви-
кидів або збільшення поглинан-
ня парникових газів». 23 про-
екти передбачають капітальне 
будівництво об’єктів освітньої 
галузі, 35 — у медицині і 6 — у 
сфері соціального захисту. 

Заступник голови ОДА 
зобов’язав профільних керівників 
у двотижневий термін уточнити 
проекти будівель, які потребують 
реконструкції або заміни фасадів, 
вікон, дверей і дахів. Приблизна 
вартість капітальних робіт на ви-
щезгаданих об’єктах складає 330 
мільйонів гривень. 

Верховна Рада прийняла поправки 
президента до змін до Житлово-

го кодексу УРСС, які запропонував 
президент, і якими узаконюється 
оподаткування засклених балконів 
і лоджій.

Ця новина дуже широко обгово-
рюється на інтернет-форумах. Най-
більш поширена думка — це привід 
аби підняти тарифи на комуналь-
ні послуги. Адже засклена лоджія 
збільшує загальну житлову площу 
квартири. А це автоматично призве-
де до зростання квартплати.

У Луцьку уже доводилося чути 
про те, що господарі квартир почали 
знімати скло з балконів і лодж,  мов-
ляв, працівники ЖЕКів уже ходять і  
дивляться: у кого балкон засклений. 

Чи є підстави для таких побою-
вань? 

Частково так. Адже згідно із змі-
нами до Житлового кодексу, ухвале-
ними окремим законом, до загальної 
площі квартир буде додана площа 
засклених балконів та лоджій із пев-
ними коефіцієнтами — 0,8 та 1,0 від-
повідно. Це означає, що засклений 
балкон площею у 4,5 квадратних ме-
три коштуватиме як 3,6 «квадрати» 
кімнати, а засклена лоджія такого ж 
розміру — як 4,5 «квадрати» кімна-
ти.

На практиці ж вносити зміни 
у технічну документацію квартири 
(фіксувати збільшення чи зменшен-
ня житлової площі)  наразі можуть 
у бюро технічної інвентаризації. 

Начальник Волинського БТІ Олег 
Дмитрук відповів «Відомостям», що 
ніяких змін у порядок технічної ін-
вентаризації у зв’язку із прийняттям 
змін до Житлового кодексу поки що 
не надходило.  

— Площа лоджій і балконів 
взагалі не зараховується до житло-
вої. Окрім тих випадків, коли люди 
вибивають стіни і за їх рахунок 
збільшують кімнату, — зауважив 
Олег Дмитрук. — Тому говорити про 
збільшення через це квартплати пе-
редчасно.

Наталка Слюсар


