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На Хотиславському родовищі 
піску та крейди, що в Мало-

ритському районі Брестської об-
ласті, відновилися роботи. Депу-
тати Волиньради стурбовані діями 
білорусів, тому вирішили просити 
помочі в Януковича й Азарова. 
Відповідне звернення до чиновни-
ків було затверджене на засіданні 
комісії з питань екології.

«Сьогодні там ведуться ро-
боти з видобутку водозахисного 
горизонту — глини, що передба-
чає освоєння 90 га родовища на 
глибину 40 м і зведення комбінату 
з трьох заводів із виробництва по-
ристого бетону, силікатної цегли, 
вапна та дисперсної крейди. Ця 
діяльність проводиться безпосе-
редньо біля кордону з Україною, 
поблизу озера Турське, яке є осно-
вним джерелом регулювання вод-
ного режиму на Турській осушу-
вальній системі площею 10 тис. га, 
а також Шацького національного 
природного парку, до складу якого 
входять більше 30 унікальних озер 
переважно карстового походжен-
ня», — йдеться у зверненні.

За висновком учених Інститу-
ту гідротехніки і меліорації Наці-
ональної академії аграрних наук 
України, така діяльність може 
призвести до порушення водонос-
них горизонтів, обміління озер і, 

як наслідок, до загрози зникнення 
унікального природного комп-
лексу Шацького національного 
природного парку. Крім того, ре-
альну загрозу здоров’ю населення, 
флорі та фауні північно-західного 
регіону України створять про-
мислові викиди Хотиславського 
будкомбінату. До речі, це питання 
порушувалося вже не раз. Протя-
гом 2009-2010 років проводилися 
громадські слухання, зустрічі екс-
пертів та українсько-білоруські 
консультації, на яких обговорюва-
лись питання можливого впливу 
розробки кар’єру на довкілля, роз-
глядалися висновки українських 
фахівців і природоохоронців, із 
якими, очевидно, білоруська сто-
рона не погодилася.
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СТИМУЛ 

Податкова перевірить, звідки 
люди беруть гроші на квартири

Готелі на десять років звільнять 
від податків

Держава вирішила подбати, щоб 
українці продавали кварти-

ри лише за ринковими цінами та 
платили відповідні податки. А по-
даткова, у свою чергу, перевірить, 
звідки саме взялися гроші на доро-
гу покупку. Як розповіли у Фонді 
держмайна, після оцінки вартості 
житла у БТІ ціна відрізнялася від 
ринкової в десятки разів, повідо-
мляє ТСН. «Не менше ніж у 80% 
випадків є заниження ціни», — 
повідомив голова підкомітету ВР 
з питань податкової та митної по-
літики Андрій Пінчук.

За законом, один відсоток вар-
тості проданого житла людина 
сплачує в Пенсійний фонд, ще від-
соток — держмито за нотаріальне 
оформлення. Їх і «платили» саме 
з інвентаризаційної вартості. В 

результаті на папері середня вар-
тість проданої квартири в Україні 
навіть не дотягувала до ста тисяч 
гривень, і держава втрачала 2,5 мі-
льярда гривень. Нині кожен об’єкт 
за 400-800 гривень «обраховують» 
вже компанії-оцінювачки, які 
підпорядковуються Фонду держ-
майна. Він до Нового року має 
затвердити мінімальну вартість 
квадратного метра в різних містах 
і районах.

Натомість депутати запропо-
нували іншу схему, за якою роботу 
оцінювачів контролюватиме по-
даткова. Походження грошей тре-
ба буде доводити документально. 
Порушники нестимуть адміністра-
тивну та кримінальну відповідаль-
ність. Або ж платитимуть 15-17% 
вартості покупки як податок. 

Українські готелі, які пройдуть 
перевірку й отримають «зір-

ки», 10 років зможуть працювати 
без сплати податку на прибуток, 
повідомила голова Державного 
агентства України з туризму і ку-
рортів Олена Шаповалова. Таке 
нововведення, за прогнозами ві-
домства, стимулюватиме зацікав-

леність готелів у отриманні від-
повідної категорії. «Присвоєння 
зірок наразі не є обов’язковим — 
воно рекомендоване. Напередодні 
Євро-2012 багато хто хоче їх отри-
мати, бо це дає спеціальну пільгу: 
до 2020 року готелі категорії 3-5 зі-
рок звільнені від податку на прибу-
ток, незалежно від того, коли було 
закінчене їх будівництво та розпо-
чалась експлуатація. Ця пільга діє 
з 2010-го по 2020 рік», — зазначила 
чиновниця.

Водночас ті готелі, які ви-
ставлятимуть фальшиві «зірки», 
будуть оштрафовані на суму до 
53 тисяч гривень. Сьогодні «зір-
ковість» готелів контролює На-
ціональне агентство з туризму і 
курортів, проте у майбутньому ці 
повноваження можуть передати в 
регіони.

Б’ЮТЬ НА СПОЛОХ  

Шацькі озера знову під загрозою 
через білорусів

Борис Клімчук:

 «Смію стверджувати, що 2011 рік 
був для Волині вдалим і успіш-
ним», — почав підсумкову прес-
конференцію голова облдержад-
міністрації Борис Клімчук. Область 
за розміром середньої заробітної 
плати піднялась із 26-ї на 22-гу 
позицію. На Волині спостерігається 
найвищий рівень добровільної 
сплати податків, за показниками 
економічної активності населення 
область також перша в державі. 
За підрахунками Міжнародної 
організації праці, у 2011 році ріст 
реальних доходів волинян склав 
16,6%. Ще одна переконлива циф-
ра: область отримала 189 мільйонів 
гривень на соціально-економічний 
розвиток, тоді як у 2009 році ця 
сума була лише 13,1 мільйона.

— Пріоритети, що започатко-
вані цього року і будуть продовжу-
ватися наступного, — це розвиток 
сільських територій, будівництво 
навчальних і модернізація медичних 
закладів, зайнятість, — каже Борис 
Клімчук. — Триватиме розбудова 
інфраструктури області: від ліній 
передач до систем каналізації, роз-
ширення сміттєзвалищ, ремонту і 
будівництва доріг, їх освітлення. 

Серед основних соціальних 
об’єктів, що будувались цього року, 
— друга черга пункту пропуску 
«Ягодин», митний пост «Луцьк», 
музей-садиба В’ячеслава Липин-
ського у селі Затурці, школа в селі 
Майдан-Липненський Маневицько-
го району, дитячі садочки у селі Ви-
дричі Камінь-Каширського району, 
Галинівка, Красностав Володимир-
Волинського району та в селі Коршів 
Луцького. Наступного року плану-
ється розширення переходу «Усти-
луг — Зосин» за кошти ЄС — близь-
ко 6 млн. євро. У 2012-му також має 
завершитись будівництво лікарень в 
Іваничах, Шацьку й інфекційної лі-
карні в Любомлі. 

— Волиняни мають роботу, за-
лишаються в родинах, а не їдуть на 
заробітки за кордон, — радіє голова 
ОДА. — На об’єктах працюють лише 
місцеві будівельники. Вони рекон-

струюють дороги, зводять садочки, 
школи. Отримують зарплату. Це до-
брий і правильний процес.

У 2011 році вдалося значно роз-
будувати дороги: відремонтовано 
120 км автошляху Київ — Ковель 
— Ягодин, понад 92 км доріг кому-
нальної власності та 70 км лісових 
доріг. Не менш важливим є зовнішнє 
освітлення. Цьогоріч вуличні ліхта-
рі запалились у 198 селах, показник 
освітленості сільських населених 
пунктів і райцентрів зріс із 24% до 
46,2%. Найвищий рівень оснащен-
ня зовнішнім освітленням у Старо-
вижівському, Шацькому, Ківерців-
ському, Ковельському і Турійському 
районах.

— Ставимо за мету ощадливе 
використання всіх ресурсів — від 
фінансових до енергетичних. Контр-
оль за бюджетними закупівлями, 
який зараз дуже щільний, не буде 
зніматись, — наголосив очільник 
краю. — Думаю, порядний волин-
ський бізнес, виділивши 0,1% своїх 
доходів, міг би забезпечити дитячі 
будинки картоплею, цибулею, ман-
кою, борошном, цукром. Але дирек-
торам сиротинців, здається, вигід-

ніше закупляти все самим. Урожай 
непоганий, так званий суповий на-
бір на Волині найдешевший — 397 
гривень, тоді як середній кошик по 
Україні — 467 гривень. 

До успішних проектів Борис 
Клімчук зараховує і експеримент 
із заміни пільги на електроенергію 
грошима.

— Експеримент 2001 року з мо-
нетаризації пільг на тверде паливо 
— вже звична практика дій. Ми-
нулорічну волинську ініціативу з 
пільгами на електроенергію теж од-
обрили. 9,2 мільйона гривень — ре-
альні гроші, які дійшли до кожного 
споживача-пільговика. Нашу модель 
по електроенергії запросили п’ять 
областей, ми надали вичерпні дані. 

З-поміж завдань на 2012 рік голо-
ва облдержадміністрації виділив від-
родження духовних святинь: запла-
новано реставрацію трьох пам’яток 
національно-архітектурного значен-
ня — галереї замку Любарта, садиби 
композитора Ігоря Стравінського 
та найдавнішого дерев’яного храму 
області — церкви святого Дмитра в 
селі Гішин Ковельського району.

Ольга ЮЗЕПЧУК

ПОГОДА 

У західних областях 22 груд-
ня очікується хмарна погода, без 
опадів. Температура повітря вно-
чі становитиме -4...-2°C, вдень 
-4...-2°C. 23 грудня змінна хмар-
ність, сухо. Вночі -5...-3°C, вдень 
-6...-3°C. 24 грудня хмарно з про-
ясненнями, мокрий сніг. Темпера-
тура повітря вночі -7...-5°C, вдень 
-1...+2°C. 

У північних регіонах 22 груд-
ня похмуро, сніжитиме. Нічна 
температура становитиме -3... 
-1°C, денна -2...+1°C. 23 грудня 
хмарно, очікується сніг. Темпера-
тура повітря вночі -2...-1°C, вдень 
-3...-1°C. 24 грудня хмарно, без 
опадів. Температура вночі -6... 
-3°C, вдень -6...-3°C. 

У Києві 22 грудня очікується 
хмарність, опади не передбача-
ються. Температура вночі -2…
0°C, вдень -2...0°C. 23 грудня по-
хмуро, йтиме сніг. Уночі -4…-2°C, 

вдень -3...-1°C. 24 грудня хмарно 
з проясненнями, без опадів. Ніч-
на температура -5…-3°C, денна 
становитиме -5...-3°C.

У східних регіонах 22 грудня 
переважно хмарно, без опадів. 
Уночі температура повітря стано-
витиме -4...-2°C, вдень -4…-2°C. 
23 грудня змінна хмарність, опа-
дів не очікується. Нічна темпера-
тура становитиме -5...-3°C, денна 
-6...-3°C. 24 грудня похмуро, мо-
крий сніг. Температура вночі -7... 
-5°C, вдень -1...+2°C.

У південних областях 22 груд-
ня хмарно з проясненнями, сухо. 
Температура повітря вночі стано-
витиме 0...+3°C, вдень 0...+4°C. 23 
грудня змінна хмарність, без опа-
дів. Уночі -1...+1°C, вдень -1...+2°C. 
24 грудня похмуро, опадів не очі-
кується. Нічна температура -2... 
-1°C, денна -2...+1°C. 

ЦВК попросив на проведення 
виборів 1,2 мільярда 
Центрвиборчком оцінив вартість парламентських ви-
борів 2012 року в 1,212 млрд. грн. Тільки фонд оплати 
праці членів виборчих комісій, а також нарахування 
на зарплату становлять 563,5 млн. грн. і 195,5 млн. грн. 
відповідно. Інші витрати плануються на передвиборну 
агітацію (127,3 млн. грн.), оплату послуг ЗМІ (46,6 млн.), 
виготовлення виборчої документації (80,72 млн. грн.), 
транспортні послуги (34,231 млн. грн.) та інше. У той же 
час проект закону про держбюджет на 2012 рік передба-
чає на проведення виборів тільки 817,5 млн. грн.

Контрабанда на митниці 
зросла на 40%
За оцінками Державної митної служби, у 2011 році 
загальний товарообіг контрабанди складе 140 млрд. 
доларів. Такий прогноз озвучив голова Держмитниці 
Ігор Калєтнік, пише газета «Коммерсантъ-Украина». 
«Маємо зростання на 40% порівняно з 2010 роком. 
Ми сьогодні оцінюємо тільки те, що виявили митни-
ки, статистики контрабанди не існує», — зазначив 
він. При цьому Держмитниця у 2011 році понад план 
Мінфіну перерахувала до бюджету 10 млрд. гривень. 

55%
стільки української молоді 
найбільше довіряє Інтернету як 
джерелу інформації, 52% — ТБ, 
44% — пресі. Про це повідо-
мила голова правління Україн-
ського інституту соцдосліджень 
ім. Яременка Ольга Балакірєва. 

ДОЧЕКАЛИСЬ!  

Відкрито автодорогу 
Київ — Ковель — 
Ягодин

Без жодних офіційних церемоній, 
у робочому порядку «Укравто-

дор» відкрив рух на відремонтованій 
автомобільній дорозі загального ко-
ристування М-07 Київ — Ковель — 
Ягодин. Дорога задіяна до проведен-
ня чемпіонату з футболу Євро-2012 
і є найкоротшим напрямком тран-
спортного сполучення між Києвом 
і Варшавою. Загальна протяжність 
автошляху Київ — Ковель — Яго-
дин, який обслуговує «Укравтодор», 
становить 486,8 км. Задля своєчас-
ної підготовки дороги до Євро-2012, 
ремонтно-будівельні роботи у 2011 
році велись одночасно у Київській, 
Житомирській, Рівненській і Волин-
ській областях. Загальна протяж-
ність відремонтованих у цьому році 
ділянок склала 248,4 км.

Збудована у 1970-х роках, авто-
дорога на переважній протяжності 
мала цементно-бетонне покриття. 
До ремонту це покриття не відпові-
дало сучасним вимогам по рівності 
та міцності. Через це автолюбителі 
та перевізники були змушені вико-
ристовувати дорогу Київ — Чоп, що 
призводило до її перевантаження. 
Під час ремонтно-будівельних робіт 
на автошляху Київ — Ковель — Яго-
дин особливу увагу дорожники при-
ділили якості робіт, використанню 
новітніх технологій і матеріалів.

ОСІНЬ 2011: РЕКОРДНИЙ УРОЖАЙ 

На об’єктах працюють лише місцеві 
будівельники. Це добрий процес


