
2

Новий Митний кодекс, що набуде 
чинності з 1 червня, передба-

чає, що українці, які повертаються 
з-за кордону, зможуть безмитно за-
возити товарів на суму до 1000 євро. 
Тепер 10% від його вартості стягу-
ватись не буде. Як пояснив один із 
авторів кодексу нардеп Євген Царь-
ков, у ньому з’явився принцип пост-
аудиту — можливості перевірити 
реальну вартість товару після його 
ввезення в Україну, і введена персо-
нальна відповідальність митника за 
порушення, пише «Сегодня». 

«Митник перестав бути всемо-
гутнім, його права обмежені пере-
віркою правильності оформлення 
документів на вантаж (документів 
стало вдвічі менше — 14 замість 
28) для бізнесменів, а для громадян 
— контролем за ввезенням і виве-
зенням заборонених товарів (зброя, 
дорогоцінні метали, антикваріат) 
без належного оформлення», — роз-
повів нардеп. За його словами, це 
дозволить очистити митницю від 
корупції, адже немає сенсу, напри-
клад, давати хабар за пропуск фури з 

квітами, якщо документи в порядку, 
але інспектор вважає, що ціна зани-
жена, — все одно максимум через 
чотири години він зобов’язаний до-
зволити в’їзд. 

Як розповіла екс-співробітниця 
митниці Ірина, багато інспекторів, 
які контролювали проїзд вантажі-
вок із товаром, звільняться, адже 
місця перестануть бути «хлібними», 
або, якщо не буде жорсткого контр-
олю згори, почнуть активніше «кри-
шувати» «сірих» імпортерів (увезен-
ня за заниженою вартістю).

Мінінфраструктури планує 
будівництво трансукраїн-

ської автомагістралі від Краківця 
(Львівська область) до Успенки 
(Донецька область) до 2016 року.

Про це сказав віце-прем’єр-
міністр України — міністр інф-
раструктури Борис Колесніков 
у інтерв’ю газеті «Коммерсантъ-
Украина». «У найближчі три-
чотири роки ми плануємо збуду-
вати трансукраїнську магістраль 
від Краківця (Львівська область) 
до Успенки (Донецька область). Це 
траса, котра з’єднає всю Україну. 
Від Успенки до Краківця по ній 
можна буде доїхати за 14 годин. 
При стабільному фінансуванні за 
3-3,5 року таку дорогу можна збу-
дувати», — сказав він. 

Колесніков зазначив: якщо 
цього року закінчать проекту-
вання, то у 2013-му розпочнеться 
будівництво. За словами віце-
прем’єра, основна частина магі-
стралі проходитиме через Київ, 
Канів, Черкаси, Дніпродзер-
жинськ, Дніпропетровськ, До-

нецьк.
Колесніков зауважив, що «такі 

ділянки, як Київ — Канів — Черка-
си — Дніпропетровськ — Донецьк 
не реконструюватимуться».

«Британські та німецькі інже-
нери, з якими ми ведемо консуль-
тації, переконані, що не можна бу-
дувати зверху старої дороги нову. 
Тому буде побудована абсолютно 
нова магістраль», — сказав він.

Крім того, Борис Колесніков 
також повідомив, що Україна ще 
не готова до практики будівництва 
платних доріг.
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Особливості вступної кампанії-2012

Перед Євро-2012 польські готелі почали 
знижувати ціни

Ще не закінчилися зовнішні не-
залежні тестування з деяких 

предметів, а майбутні абітурієнти 
уже активно прораховують мож-
ливості свого вступу до вишів. Про 
особливості цьогорічної вступної 
кампанії «Відомості» попросили 
розповісти заступника начальника 
Волинського обласного управління 
освіти та науки Валентину Загреву.

За її словами, у 2012 році абітурі-
єнти мають право подати документи 
до п’яти вищих навчальних закладів 
і на три спеціальності в кожному з 
них (максимум 15 спеціальностей).

— Варто зауважити, що змінено 
строки проведення вступної кам-
панії, — наголосила посадовець. 
— Прийом заяв і документів від 
вступників на денну форму навчан-
ня розпочинається 2 липня. Прийом 
документів від осіб, які для вступу 
на навчання мають проходити твор-
чі конкурси у вищих навчальних за-
кладах, закінчується 17 липня. Самі 
ж творчі конкурси проводяться у 
декілька сесій до 31 липня 2012 року. 
Прийом документів від осіб, які ма-
ють складати вступні екзамени у 
вищих навчальних закладах, закін-
чується 20 липня. Вступні екзамени 
проводяться з 21 липня до 31 липня. 
Прийом документів вступників, які 
склали ЗНО, закінчується 31 липня. 

Як і в попередні роки, після того, 
як усі абітурієнти подадуть доку-
менти до вищих навчальних закла-
дів України, формується рейтинго-
вий список. 

— Перший рейтинговий список 
із осіб, рекомендованих для зара-
хування на бюджетну форму на-
вчання, оприлюднюється 1 серпня 
не пізніше 12-ї години («перша хви-
ля»), — розповіла Валентина Загре-
ва. — Після цього в абітурієнтів буде 

чотири дні (до 4 серпня включно), 
щоб подати оригінали документів до 
того закладу, де вони рекомендовані 
до зарахування, бо 5 серпня до 12-ї 
години рейтингові списки мають 
оновитися («друга хвиля»). З них 
будуть виключені особи, які не по-
дали, в період із 1 по 4 серпня, оригі-
нали документів. Їхні місця займуть 
абітурієнти, які знаходилися нижче 
в списку. Так сформується другий 
рейтинговий список із усіх спеціаль-
ностей. Ті абітурієнти, які з’явились 
у другому рейтинговому списку, 
матимуть три дні (5, 6 та 7 серпня) 
для того, щоб подати оригінали до-
кументів. До 12-ї години 8 серпня, 
всі вищі навчальні заклади України 
мають утретє оприлюднити рейтин-
гові списки («третя хвиля»), знову 
виключивши з нього абітурієнтів, 
які не подали оригінали своїх до-
кументів протягом 5, 6 та 7 серпня. 
У результаті — до нового рейтин-
гового списку знову мають увійти 
абітурієнти, які знаходились нижче 
за списком. Якщо такі абітурієнти 
з’являться у списку, у них також буде 
три дні (8, 9 та 10 серпня) для подан-
ня оригіналів документів. Не піз-
ніше 11 серпня виші мають видати 
накази про зарахування абітурієнтів 
на бюджет. З 11 серпня розпочнеться 
зарахування абітурієнтів на контр-
актну форму навчання, яке тривати-
ме до 25 серпня 2012 року. Принцип 
формування рейтингового списку 
для контрактників залишається та-
ким самим, як і на бюджет.

Польські готелі знижують ціни. 
Нині, за кілька днів перед 

Євро-2012, у Варшаві можна зна-
йти номер у 4-зірковому готелі 
навіть за 200 злотих (близько 460 
гривень), передають «Коментарі» з 
посиланням на «Польське радіо».

Футбольний турнір мав прине-
сти готелям щедрий урожай. Тим 

часом, коли до початку Євро зали-
шилося кілька днів, незаброньова-
ними залишаються тисячі номерів, 
каже Даріуш Паленцький, співав-
тор порталу, де можна знайти і за-
бронювати ночівлю у кожному з 
чотирьох міст-організаторів Євро-
2012.

Отже, портал пропонує акцію 
no name — щодня з’являються 
пропозиції три- і чотиризіркових 
готелів за дуже доступними ціна-
ми. За 200-300 злотих (460-700 гри-
вень) можна забронювати номер, 
який раніше коштував навіть 2000 
злотих (понад 4500 гривень).

Нагадаємо, президент Союзу 
європейських футбольних асоціа-
цій (УЄФА) Мішель Платіні висло-
вив свою стурбованість високими 
цінами на житло в Україні.

Селяни, які утримують молодняк ВРХ, 
отримають дотації 

Львів і Донецьк з’єднають 
трансукраїнською автомагістраллю

У рамках урядової постанови 
державними дотаціями на Во-

лині охоплять понад 20 тисяч од-
ноосібників, які утримують телят. 
За словами начальника головно-
го управління агропромислового 
розвитку Юрія Горбенка, в області 
є господарі, які вже вигодовують 
120 голів молодняка та можуть 
розраховувати на виплати в сумі 
понад 60 тис. гривень. Він поін-
формував, що відтепер при облас-
ному управлінні агропромислово-
го розвитку ОДА працює «гаряча 
телефонна лінія» за номером 24-
99-96. Тут фермери зможуть отри-
мати усю необхідну інформацію з 
підготовки документів для отри-
мання коштів. 

8 червня облдержадміністра-
ція уже має подати до Києва пер-
ший перелік фермерських госпо-
дарств на замовлення коштів для 
виплати дотацій. 

Для оформлення спеціальної 
бюджетної дотації потрібно:

— звернутися до сільської, 

селищної чи міської ради (або до 
уповноваженої нею особи) з тим, 
щоб ними було здійснено запис 
у погосподарській книзі про на-
родження теляти у домогосподар-
стві;

— провести його ідентифіка-
цію і реєстрацію в установленому 
законодавством порядку (отрима-
ти паспорт великої рогатої худоби 
та ветеринарну картку до нього);

— відкрити рахунок у банку, на 
який буде перераховано дотацію 
(взяти довідку про його відкриття);

— зробити копію паспорта гро-
мадянина України та документа, що 
засвідчує реєстрацію у Державному 
реєстрі фізичних осіб — платників 
податків (довідка про присвоєння 
ідентифікаційного номера). 

Копії зазначених документів 
необхідно подати до сільських, се-
лищних чи міських рад. На момент 
їх першого подання спеціальна 
бюджетна дотація буде нарахована 
у таких розмірах:

— 250 гривень за голову — за 
молодняк віком від 3 до 5 місяців; 

— 500 гривень за голову — за 
молодняк віком від 6 до 8 місяців; 

— 750 гривень за голову — за 
молодняк віком від 9 до 11 місяців. 

Далі бюджетна дотація за мо-
лодняк виплачується у розмірі 
250 гривень через кожні три міся-
ці його утримання до досягнення 
ним 11-місячного віку. Для її на-
рахування необхідно буде через 
три місяці звернутися до сільської, 
селищної чи міської ради.

Мільйонери Волині задекларували 
81 мільйон гривень

Доходи, що перевищують один 
мільйон гривень, цього року за-
декларували 26 волинян. Минулого 
року таких декларантів-мільйоне-
рів на Волині було лише восьмеро. 

Про це на прес-конференції по-
відомив голова ДПС у Волинській 
області Володимир Михалчич. За-
декларовані доходи цієї численної 
когорти волинян у 2011 році — 81 
мільйон гривень. А отже, цього року 
вони сплатять до бюджету понад два 
мільйони гривень податків.

«Рекордсменом серед декларан-
тів-мільйонерів є волинянин, який 

прозвітувався перед податковою в 
отриманні 12,5 мільйона гривень 
дивідендів. Як свідчить аналітика, 
мільйонні доходи решта грошови-
тих волинян отримали переважно у 
вигляді дивідендів, інвестиційного 
прибутку чи капіталу або спадщи-
ни. До слова, цього року до рейтингу 
заможності за підсумками декла-
раційної кампанії потрапив один із 
приватних нотаріусів», — розповів 
Володимир Михалчич.

Посадовець зазначив, що у по-
датковій службі Волині під час ни-
нішньої деклараційної кампанії 
також активними були іноземні 

громадяни. Цього року з намірами 
подати декларації про минулорічні 
доходи податкові інспекції Волині 
відвідали 39 іноземців із загальною 
сумою доходів 4,5 мільйона гривень. 
Таким чином, від доходів іноземних 
декларантів місцеві скарбниці Воли-
ні поповняться на 120 тисяч гривень 
податку з доходів фізичних осіб.

До речі, задекларовані доходи 
чотирьох із них, трьох німецьких 
підданих та одного мешканця Ве-
ликобританії, — понад півмільйона 
гривень у кожного. 

Від здачі в найм нерухомості во-
линяни отримали майже два міль-
йони. Наші краяни успадкували 
майна на суму більше 47 мільйонів 
гривень. Сума доходів від продажу 
нерухомості на Волині оцінюється 
майже у десять мільйонів гривень. 
Від проданого рухомого майна ки-
шені наших земляків поповнилися 
на 91 мільйон гривень. Як свідчить 
аналітика, здавання житла найма-
чам — теж прибуткова справа. Воли-
няни цього року прозвітували про 
майже півтора мільйона гривень та-
ких доходів.

Податківці уже провели розра-
хунки. Відповідно до чинного за-
конодавства, нинішня деклараційна 
кампанія поповнить скарбницю Во-
лині щонайменше на 8,6 мільйона 
гривень. 

Любов ГАРАНІНА

МЗС порадило туристам не 
їздити до великих міст у Єгипті
МЗС тримає на контролі ситуацію щодо перебування 
українських туристів у Єгипті. Про це під час брифінгу 
сказав директор департаменту інформаційної по-
літики МЗС Олег Волошин. «Ми моніторимо ситуацію. 
Зрозумійте, не хочеться створювати штучні проблеми 
нашим співгромадянам і туристичним фірмам. За умов 
виконання наших рекомендацій щодо перебування у цій 
країні — не брати участь у масових заходах, не їздити 
до великих міст і таке інше — жодної загрози немає», — 
сказав Волошин.

Глава МВФ не платить 
податки
Очільник Міжнародного валютного фонду Крістін 
Лагард, як з’ясувалось, не платить податків. 
Дозволяє їй це робити положення Віденської 
конвенції щодо дипломатичних відносин від 
1961 року. Згідно з цим документом, міжнародні 
функціонери отримують спеціальний статус, який 
звільняє їх від сплати податків. Варто зазначити, 
що нещодавно сама Лагард наголошувала, що 
греки повинні платити податки, щоб врятувати 
свою країну від кризи. 

 ДОВІДКА

Рейтинговий список вступників 
формується за окремими катего-
ріями в такій послідовності:
• вступники, які мають право на за-
рахування поза конкурсом; 
• вступники, рекомендовані до зара-
хування за результатами співбесіди; 
• учасники міжнародних олімпіад; 
• вступники, які зараховуються за 
конкурсом. 

В управлінні освіти і науки об-
лдержадміністрації: 
- діє оперативний штаб «Вступна 
кампанія». Це дає можливість 
оперативно реагувати на звернення 
громадян, пов’язані зі вступом до 
ВНЗ;
- постійно діє консультаційний теле-
фон (72-71-97); 
- на період вступної кампанії від-
крито «гарячу лінію»: тел. 72-71-97 та 
72-34-29. 
Кожний вступник, який складатиме 
іспити у виші, за потреби матиме 
можливість звертатися до апеля-
ційних комісій, які, як і в попередні 
роки, сформовано винятково з 
учителів шкіл.

81
стільки відсотків українців не 
планують найближчим часом 
народжувати дітей. Про це свід-
чить соціологічне дослідження, 
проведене компанією Research 
& Branding Group. Ще 6% поки 
не визначилися.

З 1 червня на митниці будуть пропускати по-новому 


