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Кабінет Міністрів ухвалив зако-
нопроект про податок на розкіш. 

Це компромісний варіант, що врахо-
вує позиції міністрів соцполітики й 
фінансів і Прем’єра Миколи Азаро-
ва. А головне — не буде стосуватися 
українців середнього статку.

Податок на нерухомість, який 
так і не запрацював на початку 2012 
року щодо квартир площею понад 
120 кв. м і будинків понад 250 кв. м, 
з 1 січня 2013 року буде скасований. 
Замість нього в Податковому кодексі 
з’явиться податок на майно.

Його будуть щорічно платити фі-
зичні й юридичні особи — власники 
квартир загальною площею понад 
200 кв. м і вартістю понад 1000 міні-
мальних зарплат, тобто більше 1,09 
мільйона гривень, із урахуванням 
мінімальної зарплати; котеджів, дач-
них і садових будинків — 500 кв. м 

і вартістю понад 2,74 мільйона гри-
вень; об’єктів житлової нерухомості, 
що перебувають у власності одного 
платника, — 600 кв. м і 3,28 мільйона 
гривень. Ставка податку становити-
ме 0,5% оцінної вартості (мінус ви-
датки на оцінку). Мінімальна планка 
у квартирі площею 200 «квадратів» 
складе 4,4 тисячі гривень.

Новий законопроект змінить і 
принцип оподатковування рухомого 
майна. Уряд пропонує відмовитися 
від прив’язки податку до обсягу дви-
гуна, а стягувати податок на розкіш 
із легкових автомобілів і мотоциклів 
тільки у разі перевищення гранич-
ної вартості: більше 700 мінімаль-
них зарплат (765,8 тисячі гривень) 
— для авто і 200 мінімальних зарп-
лат (218,8 тисячі) — для мотоциклів. 
Пом’якшена ставка в 10% (плюс ПДВ 
при імпорті) буде застосовуватися у 

разі купівлі дорогих речей: виробів 
із дорогоцінних металів і каменів, 
годинників, мобільних телефонів, 
предметів мистецтва й колекціону-
вання вартістю більше 54,7 тисячі 
гривень, хутра — 43,8 тисячі гри-
вень, зброї — 21,9 тисячі гривень.

У законопроекті немає підвище-
ної ставки податку на доходи фізосіб 
у розмірі понад 16,41 тисячі гривень 
і оподатковування земельних діля-
нок залежно від цільового викорис-
тання й знаходження, як було в про-
позиціях Тігіпка.

Податок із ділянок не дозволив 
уводити Прем’єр-міністр, а проти 
підвищення навантаження на зарп-
лату виступили представники євро-
пейського й американського бізнесу, 
пригрозивши ростом тіньових зарп-
лат і погіршенням інвестиційного 
клімату. 

5 червня Верховна Рада прийня-
ла в першому читанні законо-

проект про мови, авторами якого 
стали регіонали Сергій Ківалов і 
Вадим Колесніченко. За ухвален-
ня цього рішення проголосували 
234 народних депутати, серед яких 
волиняни-регіонали Григорій Смі-
тюх, Анатолій Горбатюк і комуніст 
Адам Мартинюк.

Законопроект стосується 18 
мов:  російської, білоруської, бол-
гарської, вірменської, гагаузької, 
ідиш, кримськотатарської, мол-
довської, німецької, новогрецької, 
польської, ромської (циганської), 
румунської, словацької, угорської, 
русинської, караїмської і кримчак-
ської, де мовна група складає 10% 
населення відповідної території. 

Передбачається, що регіональ-
на мова або мова меншини вико-
ристовується на відповідній те-
риторії в роботі місцевих органів 
державної влади, місцевого само-
врядування, застосовується і ви-
вчається в державних і комуналь-
них навчальних закладах тощо.

Документ також передбачає, 
що акти вищих органів державної 
влади приймаються українською 

і офіційно публікуються держав-
ною, російською та іншими регі-
ональними мовами або мовами 
меншин.

Рада також має намір встано-
вити, що відомості про власника 
паспорта або документа, який його 
замінює, вносяться українською 
мовою і однією з регіональних мов 
або мов меншин. Відповідно до за-
конопроекту, потреба громадян 
у мові навчання визначається в 
обов’язковому порядку за заява-
ми учнів або їхніми батьками при 
вступі до державних і комуналь-
них навчальних закладів.

При цьому також передбача-
ється, що навчальні заклади ство-
рюють окремі класи, групи, в яких 
навчання ведеться іншою мовою, 
ніж у навчальному закладі в ціло-
му, за умови, що є достатня кіль-
кість відповідних заяв про мову 
навчання. 

Тести для зовнішнього оціню-
вання якості освіти складають-
ся українською, але за бажанням 
абітурієнта можуть видаватися і в 
перекладі регіональною мовою або 
мовою меншини (крім української 
мови та літератури).
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Події

Україні заважає наблизитися до Євросоюзу 
низький рівень патріотизму вищої 
політичної еліти 

Кравченко при житті не заперечував своєї 
причетності до вбивства Гонгадзе

Екс-радник колишнього амери-
канського президента Джиммі 

Картера з національної безпеки Збіг-
нєв Бжезинський вважає, що Україні 
заважає наблизитися до Євросоюзу 
низький рівень патріотизму вищої 
політичної еліти. Про це він сказав у 
ході відеоконференції, організованої 
Інститутом світової політики. 

«Найвищі політичні еліти най-
більше переймаються власною за-
можністю, власним багатством і на-
слідком цього ми бачимо хаотичні 
зв’язки і брак стратегічної осі для 
України», — сказав Бжезинський. 

Він також зазначив, що демо-
кратичні держави не тримають за 
ґратами своїх колишніх політичних 
ватажків. «Стандарти доброчин-
ності мають бути в Україні суціль-
но важливими... І я можу сказати, 
що Президент Янукович приємно 
здивував, коли працював стабільно 
та правильно, орієнтувався між За-
ходом і Росією, але переслідування 
особистих ворогів усе зіпсувало», —
зауважив екс-радник. 

На його думку, країна, яка має 
політичних в’язнів, не може претен-
дувати на асоціацію з Євросоюзом. 
Бжезинський також вважає, що в 
Україні впродовж двадцяти років 
незалежності поступово втрачаєть-
ся якість національного лідерства. 
За його словами, наша держава сьо-
годні загрузла в політиці, що змен-
шує її незалежність від Росії, а поряд 
із тим також і шанси стати частиною 
Європи. «Це становить велику за-
грозу для вашої незалежності», — 
додав він.

Про це свідчить колишній се-
кретар покійного Кравченка 

І. С. Пухлікова у касаційній скарзі 
Генпрокуратури до Вищого спеціа-
лізованого суду, яку цитує «День».

Екс-міністр МВС Юрій Крав-
ченко розповідав, що його підста-
вив президент Леонід Кучма, бо він 
особисто дав вказівку розібратися 
з журналістом Георгієм Гонгадзе. 
«Кравченко Ю. Ф. неодноразово 
розказував, що у справі Гонгадзе 
Г. Р. його підставили Кучма Л. Д. 
і Фере Е. В», — зазначається в до-
кументі.

«Президент України йому осо-
бисто дав вказівку розібратися з 
журналістом і провчити останньо-
го. Чи давав Кучма Л. Д. вказівку 
Кравченку Ю. Ф. на фізичне зни-
щення Гонгадзе Г. Р., той не гово-
рив», — цитує скаргу видання.

«Напередодні виборів Прези-
дента України 2004 року Кравчен-
ко Ю. Ф. дуже хвилювався, наголо-
шував, що його можуть зробити 
крайнім у справі Гонгадзе Г. Р. У 
розмовах він ніколи не заперечу-
вав, що причетний до зникнення 
Гонгадзе Г. Р», — цитує Пухлікову 
ГПУ.

«Ознайомившись зі зміс-
том роздруківок розмов, записи 
яких було здійснено Мельничен-
ком М. І. в службовому кабінеті 
президента України Кучми Л. Д., 
Пухлікова І. С. пояснила, що Крав-
ченко Ю. Ф. не сумнівався в їх до-
стовірності щодо факту стеження 
та переслідування журналіста Гон-
гадзе Г. Р. працівниками міліції за 
вказівкою президента», — зазна-
чає ГПУ.

«У березні 2005 року після ви-
клику до слідчого ГПУ Кравчен-
ко Ю. Ф. запевняв, що його при-
четність до вбивства Гонгадзе Г. Р. 
прокуратурою доведена і він буде 
арештований, — ідеться в заяві. 
— Наслідком цих розмов, на дум-
ку Пухлікової, є рішення Крав-
ченка Ю. Ф. про самогубство», — 
уточнили в Генпрокуратурі.

Як відомо, в березні 2011 року 
ГПУ порушила справу проти екс-
президента Кучми. 

У Китаї хочуть збалансувати кількість 
хлопчиків і дівчаток

Верховна Рада прийняла в першому 
читанні законопроект про мови

До кінця поточної 12-ї 
п’ятирічки (до 2015 року) Ки-

тай має наблизитися до балансу 
народжуваності хлопчиків і ді-
вчаток. Таке завдання висунули 
на Всекитайській робочій нараді 
щодо боротьби зі статевою дис-
пропорцією у чисельності новона-
роджених у КНР.

Її учасники розглянули захо-
ди з виправлення ситуації, коли 
на 100 новонароджених дівчаток 
припадає 120-130 новонародже-
них хлопчиків. У разі збереження 
такої тенденції, повідомила Акаде-
мія суспільних наук КНР, до 2020 
року в Китаї 24 мільйони чолові-
ків не зможуть знайти наречених і 
створити сім’ю.

Як відомо, через проведення 
політики обмеження народжува-
ності у Китаї виник дефіцит но-
вонароджених дівчаток. Родини, 
яким дозволено народити лише 

одну дитину, роблять свій вибір 
на користь хлопчиків. Від дівча-
ток позбавляються за допомогою 
абортів, а у разі їх народження 
батьки здають дочок до притулку 
або кидають на вулиці. Кількість 
таких випадків у Китаї зростає, і 
в результаті щороку через аборти 
близько мільйона дівчаток не на-
роджуються, а десятки тисяч — 
викинуті на вулиці.

На думку аналітиків, уже в найближчому 
майбутньому Кабмін очікують масові чистки 

Перші кадрові рішення експерти 
очікують уже після проведення 
Євро-2012. «Точно підуть у від-
ставку ще до виборів ті міністри, 
які вирішать піти по мажоритарних 
округах або за партійними списка-
ми. Петро Порошенко вже заявив, 
що спробує свої сили у Вінницькій 
області. Гарантія того, що він зали-
шить крісло міністра економічного 
розвитку, дорівнює 99%», — розпо-
вів «Известиям в Украине» політо-
лог Кость Бондаренко. 

Також, на його думку, позбу-
дуться своїх місць чиновники, які 
не впоралися з реформами чи «про-
валили» Євро-2012. «Якщо під час 
чемпіонату будуть заворушення, 
крісла захитаються під силовиками. 

Розлучитися зі своєю посадою може 
і Борис Колесніков. Що стосується 
Дмитра Табачника, тут ситуація не-
однозначна. У міністерстві він грає 
роль громовідводу — звільняти його 
немає сенсу», — вважає Бондаренко. 

На переконання Вадима Кара-
сьова, постраждати можуть і но-
вопризначені міністри фінансів та 
економіки. «Зараз гряде друга хвиля 
економічної кризи. Тільки, на від-
міну від попередньої, вона буде не 
американською, а європейською. 
Карасьов підтримує думку колеги, 
що крісло міністра фінансів і еконо-
міки можуть зайняти нові люди. Він 
також не виключає, що похитнеться 
крісло навіть глави уряду. «Останнє 
засідання Ради регіонів показало, що 
у Віктора Януковича є маса претен-

зій до Миколи Азарова», — пояснив 
експерт. Політолог припускає, що 
Дмитро Табачник, на адресу якого 
завжди лунало найбільше критики, 
теж може позбутися посади. «Чистка 
чекає і на Міністерство закордонних 
справ (глава — Костянтин Грищенко, 
— ред.). Усе буде залежати від пере-
говорів із ЄС і Росією, що наразі три-
вають. А ось боятися за своє місце, 
напевно, не варто Валерію Хорош-
ковському. Йому пророкують нове 
підвищення», — зазначив Карасьов. 

Решта політичних експертів про-
гнозувати не беруться, але й не запе-
речують, що після виборів кадрові 
рішення можливі. «Зараз точно ска-
зати не можна. Все залежатиме від 
того, як пройде виборча кампанія. 
Наприклад, Петро Порошенко після 
виборів може підвищити свій статус 
в уряді. Припустимо, він стане віце-
прем’єром. Тоді виникне проблема: 
кого зняти? Я допускаю, що можуть 
втратити свої місця люди, на адресу 
яких уже були неодноразові нарі-
кання», — зауважив політолог Ми-
хайло Погребинський. 

Нагадаємо, на нещодавньому 
засіданні Ради регіонів Президент 
Віктор Янукович зажадав від Мико-
ли Азарова перевірити роботу всіх 
міністерств: «Якщо будуть виявлені 
помилки, потрібні негайні кадрові 
рішення. Хочу сказати про тих, хто 
свідомо гальмує реформи. Від їхніх 
дій страждають люди і країна. Їм не 
місце в уряді», — наголосив тоді гла-
ва держави.

МТС дало міліції 35-відсоткову 
знижку на зв’язок
Міністерство внутрішніх справ України за результатами 
тендера уклало угоду з ПрАТ «МТС Україна» на послуги 
мобільного телефонного зв’язку в квітні-грудні вартістю 
0,25 мільйона гривень. Про це повідомляється у «Ві-
снику державних закупівель». МТС виграло тендер у ТОВ 
«Універсальна телефонна мережа», запропонувавши 
35% знижки на свої послуги. При цьому вартість дзвінків 
на номери інших операторів складе 41 копійку за хвили-
ну (конкуренти пропонували 0 копійок).

19 українців засуджено до 
десяти років ув’язнення за 
пособництво Каддафі
«Один громадянин РФ отримав довічне 
ув’язнення, 19 українців, іще один росіянин і три 
білоруси одержали по 10 років в’язниці», — пові-
домили в прес-службі МЗС. Усі вони були визнані 
винними в ремонті військової техніки в інтересах 
режиму Каддафі. Крім того, їх визнали винними 
в тому, що вони підготували до бою ракети класу 
«земля-повітря».

1,79
майже стільки мільярдів гри-
вень за період 2008-2012 років 
витратив Київ із міського бю-
джету за програмою підготовки 
до Євро-2012. Про це повідомив 
заступник голови КМДА Анато-
лій Голубченко.

За рік українці 
купують лотерей 
на два мільярди

Річний обіг коштів, які витра-
чаються в Україні на лотереї, 

складає близько двох мільярдів 
гривень, повідомив гендиректор 
оператора державних лотерей 
компанії «МСЛ» Євген Власенко, 
передає ТСН.

Варто зазначити, що після 
кризи українці стали активніше 
витрачати гроші на лотереї. Так, 
із 2009-го по 2012 роки обсяг 
прийнятих платежів збільшився 
на 250%. За словами експерта, 
для людей гра в лотерею — це 
спосіб розважитись. Сприяє роз-
витку цього бізнесу і кількість 
точок продажу, яка росте шале-
ними темпами.

Нагадаємо, азартний бізнес 
в Україні, крім лотерей, заборо-
нений. З лютого поточного року 
держава отримала монополію на 
продаж лотерей. Як повідомля-
лось, близько половини (46%) 
українців ніколи не брали участь 
у різноманітних акціях і не купу-
вали лотерейних квитків. 

Уряд визначився з податком на багатство


