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Служба безпеки України за-
тримала керівника Державної 

екологічної інспекції України у 
Волинській області та його заступ-
ника, які одержали хабар у сумі 
100 тисяч гривень від свого підле-
глого. Про випадок повідомили у 
прес-центрі СБУ.  

Встановлено, що посадовці 
налагодили протиправну схему 
систематичного вимагання та 

одержання хабарів від керівників 
структурних підрозділів цього 
відомства. Джерелом цих коштів 
мали бути побори з підприємців 
на пунктах пропуску через дер-
жавний кордон за проведення еко-
логічного та радіологічного контр-
олю при перевезенні вантажів. 

Так, керівник і його заступник 
вимагали у підпорядкованого їм 
керівника одного з підрозділів ін-
спекції 100 тисяч гривень хабара 
за незвільнення його з посади й у 
подальшому зобов’язали його що-
місячно передавати їм по 70 тисяч 
гривень, зібраних як хабарі під час 
здійснення контролю у пункті про-
пуску через державний кордон.

28 березня правопорушники 
були затримані під час одержання 
грошей.

За матеріалами СБУ слідчими 
Генпрокуратури України стосовно 
затриманих порушено криміналь-
ну справу за ознаками злочину, 
передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримі-
нального кодексу України.

У Верховній Раді готується до роз-
гляду законопроект про внесення 
змін у Податковий кодекс, що пе-
редбачає введення однопроцент-
ного збору для власників і оренда-
рів земель сільськогосподарського 
призначення. Ним передбачено 
перераховувати цей податок у 
бюджети розвитку сільських рад: у 
результаті місцеві бюджети мають 
поповнитися на 3-4 мільярди 
гривень. Що це означатиме для 
сільгоспвиробників та приватних 
землевласників Волині, дізнавались 
«Відомості».

Для початку розберемося з нор-
мативною грошовою оцінкою зем-
лі. Адже будь-який податок, у тому 
числі орендна плата, прив’язаний 
саме до неї. 

Як зазначив «Відомостям» на-
чальник управління Держкомзему у 
Волинській області Василь Василен-
ко, з 1 січня 2012 року змінена нор-
мативна грошова оцінка земель. 

— Згідно з постановою Кабміну, 
на оцінку землі введено коефіцієнт 
1,756. Для Волині це значить, що з 
початку року в середньому гектар 
землі коштує 19 тисяч 800 гривень, 
— сказав посадовець. 

Що це означатиме для власників 
земельних паїв? А те, що вони мають 
право отримувати більшу орендну 
плату. Адже, згідно з указом Прези-
дента, розмір платні за користуван-
ня паями має становити не менше як 
3% від нормативно-грошової оцінки 
землі. Таким чином, провівши не-
складні розрахунки, можна вираху-
вати, що селянин має отримувати 
від орендаря за один гектар 600 гри-
вень у рік. 

— Нові договори оренди мають, 
безперечно, укладатися уже з ура-
хуванням нової грошової оцінки, — 
сказав Василь Василенко. — А от що 
стосується укладених довгостроко-
вих угод, то тут однозначності нема. 
Якщо у договорі йде прив’язка до 
відсотків, то такі переглядати необ-
хідно. Проте є одне «але». Оскільки 
оренда землі — це договірні відно-
сини, то автоматично ніяких змін 
не відбуватиметься. На це має бути 
згода двох сторін. Якщо згоди однієї 
сторони немає — питання може бути 
вирішене лише у судовому порядку. 
Варто зазначити, що на Волині указу 
Президента щодо 3% орендної плати 
ще до збільшення нормативної гро-
шової оцінки дотримувалися далеко 
не всі господарства. У середньому 
вона в нас становила 2,5%. Це 330 
гривень у рік за гектар. З уведенням 
же коефіцієнта ця плата зменши-
лась до 1,5%. Чи зможуть її реально 
збільшити господарства області? 

Питання, знову ж таки, неоднознач-
не. Якщо говорити про абсолютні 
цифри, то сільгоспвиробники додат-
ково повинні заплатити 60 мільйо-
нів гривень. Це велика сума. На дея-
ких товаровиробниках така виплата 
може поставити хрест. 

Варто зазначити, що сьогодні в 
області 238 тисяч власників земель-
них паїв. Із них 83 тисячі господа-
рюють одноосібно. Близько 80 тисяч 
здають в оренду. Інші паї або не ви-
требувані, або не використовуються. 
А це не мало не багато, а 75 тисяч. 

Зважаючи на ситуацію, яка скла-
дається навіть із виплатою орендної 

плати, виникає запитання: чи спро-
можні будуть волинські власники 
та орендарі паїв платити додатково 
ще один відсоток у бюджет розвитку 
сільських територій?

З одного боку, 400 гривень у рік 
— це не так багато. З іншого — для 
бабці з поліського регіону облас-
ті, чий пай ніхто не захотів узяти в 
оренду, це суттєва сума. У законо-
проекті записано, що платити мають 
усі: якщо пай зданий в оренду — 
орендар, якщо ні — власник.   

— Для орендарів цей відсоток 
також буде непомірним тягарем, — 
переконаний керівник далеко не бід-
ного господарства Волині — ПОСП 
ім. Шевченка Горохівського району, 
депутат обласної ради Андрій Турак. 
— На сьогодні ми платимо і так по-
над 800 гривень податків із гектара. 
Якщо добавити ще 400… Свого часу, 
коли приймали Податковий кодекс, 
я пропонував увести податок на 
гектар землі, але замість соціально-
го внеску. Тобто прив’язати плату в 
соціальні фонди не до кількості пра-
цюючих у господарстві та розміру 
їхньої зарплатні, а до площі орендо-
ваної землі. Це було б логічно. Але 
вводити сьогодні додаткове подат-
кове навантаження на сільгоспви-
робників… Багатьох це знищить.      

Тим часом, зі слів заступника го-
лови комітету ВР із питань аграрної 
політики Валерія Бевзенка, комітет 
уже підтримав згаданий законопро-
ект. Тепер справа — за сесійною за-
лою.
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Як отримати «Вітіну» тисячу 

Керівництво Держекоінспекції 
Волині затримали за хабар

Чорнобильцям незаконно 
виплатили понад 4,5 млн. гривень

Обід депутату 
обходиться 
в 20-25 гривень

Ощадбанк України розпочав 
процес уточнення даних клі-

єнтів, які мають право отримати 
свої знецінені в Ощадбанку СРСР 
заощадження. Виплати вкладни-
кам, які не отримали свої гроші у 
2008 році, за уряду Юлії Тимошен-
ко, розпочнуться вже на початку 
літа. Решту почнуть реєструвати у 
вересні. 

Уточнення даних вкладни-
ків колишнього радянського 
Ощадбанку відбуватиметься у 
два етапи. Спочатку людина має 
зателефонувати на гарячу лінію 
Ощадбанку України чи зареєстру-
ватися на сайті установи. Актуалі-

зацію даних вкладників проводи-
тимуть почергово. Для тих, кому 
на 1 січня 2012 року виповнилось: 
80 років і більше — з 2 до 20 квіт-
ня; 70-79 років — з 21 квітня до 20 
травня; 60-69 років — з 21 травня 
до 20 червня; 50-59 років — з 21 
червня до 20 липня; до 50 років — 
з 21 липня.

Для реєстрації потрібно запо-
внити спеціальну форму на сайті 
або зателефонувати на «гарячу 
телефонну лінію»: +38-044-364-21-
21 (за тарифами Укртелекому) або 
0-800-212-000 (безкоштовно зі ста-
ціонарних телефонів по Україні). 
Лінія працюватиме з 9:00 до 18:00 
без вихідних із 02.04.2012 р.

Під час реєстрації вкладнику 
буде повідомлено час і адресу уста-
нови, де буде проводитись актуа-
лізація його даних (оформлення 
банківської картки).

За один раз вкладник радян-
ського Ощадбанку, як і в 2008-му, 
зможе отримати до тисячі гривень. 
Ці гроші перерахують на його 
картку, щоб уникнути черг при го-
тівкових виплатах, як це було ми-
нулого разу, пояснює голова прав-
ління Ощадбанку України Сергій 
Подрєзов.

На всі виплати потрібно близь-
ко шести мільярдів гривень. Для їх 
здійснення необхідно внести змі-
ни до чинного держбюджету.

Фахівці Держфінінспекції Укра-
їни виявили необґрунтовані 

виплати особам зі статусом по-
страждалих від наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС на загальну 
суму понад 4,5 мільйона гривень. 
Про це повідомили в прес-службі 
Кабінету Міністрів.

Під час ревізій окремих питань 
фінансово-господарської діяль-
ності Пенсійного фонду та його 
територіальних підрозділів було 
встановлено 102 випадки визна-
чення статусу та призначення ви-
плати пенсії на підставі довідок 
МСЕК, які не зареєстровані в об-
лікових регістрах відповідної ме-
дико-соціальної експертної комісії 
або зареєстровані на інших грома-
дян. Згідно з цими довідками гро-
мадянам і були призначені та ви-
плачені пенсії на зазначену суму.

Такі порушення виявлені в 
управліннях Пенсійного фонду 
Житомирської, Одеської, Сум-
ської, Кіровоградської, Луганської, 
Запорізької областей і міста Києва.

Також під час ревізій у Дні-
пропетровській, Хмельницькій, 
Запорізькій, Полтавській, Івано-
Франківській, Житомирській, 
Київській, Одеській, Сумській, 

Тернопільській, Миколаївській, 
Львівській областях та АР Крим 
встановлені непоодинокі випад-
ки призначення та виплати пенсії 
громадянам, права яких, відпо-
відно до рішень комісій зі спірних 
питань визначення статусу по-
страждалих від наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС при Мініс-
терстві соціальної політики Укра-
їни та Міністерстві надзвичайних 
ситуацій України, визнані недій-
сними і не перереєстровані, але не 
видалені. Ці порушення призвели 
до незаконних виплат пенсій на за-
гальну суму 416 тис. грн.

В управліннях Пенсійного 
фонду в Донецькій, Чернігівській, 
Харківській і Вінницькій областях 
встановлено, що через надання 
підприємствами недостовірних 
даних про нараховану заробітну 
плату за роботи з ліквідації наслід-
ків аварії на Чорнобильській АЕС 
зайво нараховано та виплачено 
пенсій 42 громадянам на загальну 
суму 891 тис. грн.

Інформація про виявлені по-
рушення направлена в правоохо-
ронні органи. За результатами її 
розгляду порушено 19 криміналь-
них справ.

Обід у їдальні Верховної Ради 
депутатам обходиться в 20-25 

гривень. Про це пише газета «Ком-
сомольська правда в Україні».

Як запевнили в апараті Верхо-
вної Ради, всі продукти, які вико-
ристовуються для готування їжі, 
екологічно чисті й купуються на 
тендерній основі.

Зазвичай робиться триденний 
запас провізії. Меню складає заступ-
ник по виробничій частині. Причо-
му щодня в ньому міняється перелік 
страв. 

«У нас тільки рецептів других 
страв — 215! А якщо сюди додати 
перше, гарніри, десерти — біля двох 
тисяч вийде», — розповіла інженер-
технолог Надія Замковенко.

Так, у їдальні салат зі свіжої ка-
пусти коштує 3,56 гривні; салат кар-
топляний із язиком — 6,36; солянка 
домашня — 8,80; сирники зі смета-
ною й медом — 11,46; корейка, запе-
чена з грибами й картоплею — 24,39 
гривні.

Згідно з указом Прези-
дента, розмір платні за 
користування паями має 
становити не менше як 3% 
від нормативно-грошової 
оцінки землі. Таким чином, 
провівши нескладні розра-
хунки, можна вирахувати, 
що селянин має отриму-
вати від орендаря за один 
гектар 600 гривень у рік.

У західних областях 5 квіт-
ня прогнозують хмарну погоду, 
опадів не очікується. Темпера-
тура повітря вночі +8...+14°C, 
вдень +15...+18°C. 6 квітня буде 
похмуро, пройдуть дощі. Вно-
чі +3...+9°C, денна температура 
+10...+13°C. 7 квітня хмарно, без 
істотних опадів. Температура 
вночі +4...+10°C, вдень +9...+11°C. 

У північних регіонах 5 квітня 
похмуро, йтиме невеликий дощ. 
Температура вночі +9...+13°C, 
вдень +15...+17°C. 6 квітня перед-
бачається змінна хмарність, опа-
дів не очікується. Вночі +2...+7°C, 
вдень +4...+11°C. 7 квітня похму-
ро, вранці можливий дощ. Нічна 
температура +6...+8°C, денна ста-
новитиме +8...+13°C.

У Києві 5 квітня буде похму-
ро, йтиме невеликий дощ. Нічна 
температура +11...+14°C, денна 
+15...+17°C. 6 квітня змінна хмар-

ність, опадів синоптики не про-
гнозують. Вночі +4...+11°C, вдень 
+8...+14°C. 7 квітня буде похму-
ро, дощитиме. Температура вночі 
+8...+10°C, вдень +9...+13°C. 

У східних регіонах 5 квітня 
невелика хмарність, опадів не 
очікується. Вночі +3...+6°C, вдень 
+16...+19°C. 6 квітня похмуро, 
йтиме дощ. Нічна температура 
+6...+9°C, денна +16...+18°C. 7 
квітня змінна хмарність, опадів 
не прогнозують. Уночі +7...+11°C, 
вдень +14...+18°C.

У південних областях 5 квіт-
ня змінна хмарність, увечері 
можливий дощ. Температура вно-
чі становитиме +7...+8°C, вдень 
+10...+13°C. 6 квітня похмуро, 
йтиме невеликий дощ. Вночі 
+7...+9°C, вдень +8...+11°C. 7 квіт-
ня прогнозують хмарну погоду, 
дощитиме. Нічна температура 
+6...+8°C, денна +11...+14°C. 

Прожитковий мінімум 
в Україні зріс на 20 гривень
З 1 квітня в Україні підвищився рівень мінімальної 
зарплати і прожиткового мінімуму. Відповідна норма 
передбачена в законі про державний бюджет на 
2012 рік, пише «ЛІГАБізнесІнформ». Так, із 1 квітня 
мінімальна зарплата зросте на 21 гривню і складе 
1094 гривні. Погодинний розмір мінімальної зарп-
лати становитиме 6,56 гривні. Чергове підвищення 
мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму 
планується з 1 липня.

Інвалідам війни до 9 травня 
дадуть по 2 тисячі гривень
Інвалідам війни, залежно від групи інвалідності, до 9 
травня 2012 року видадуть 1720-2200 гривень. Про це 
повідомила начальник відділу персоніфікованого обліку 
пільг та інвалідів управління соцзахисту Волинської ОДА 
Оксана Гобод. Це передбачає постанова Кабінету Міні-
стрів України. Пані Гобод розповіла, що спочатку розмір 
одноразової допомоги мав становити близько тисячі 
гривень, але пізніше цю суму переглянули та збільшили. 
Виплатять ці кошти інвалідам війни напередодні Дня 
Перемоги.

22
стільки мільйонів гривень не 
вистачає Українському центру 
оцінювання якості освіти на 
проведення тестування у 2012 
році. Про це заявила директор 
центру Ірина Зайцева.

 ПОГОДА

Селянам хочуть збільшити податки


