
Вищий спеціалізований суд 
України вирішив, що банки 

не мають права забирати у кре-
дитних боржників майно, яке не 
є заставою за позикою.

Так, згідно з постановою, 
боржники банків мають право 
вільно розпоряджатися своєю 
власністю, якщо вона не була за-
кладена при оформленні креди-
ту. Тобто банк не може відбирати 
для погашення кредиту кварти-
ру, якщо був закладений тільки 
автомобіль, повідомляє газета 
«Известия в Украине». 

Схожа норма є і в чинному 
Цивільному кодексі, проте до 
недавнього часу банкіри за до-
помогою суддів стабільно її по-
рушували. Якщо продаж застави 
повністю не покривав суму бор-
гу, банки могли вільно забирати 
у неплатника будь-яке інше май-
но.

Юристи вважають позицію 
Вищого спеціалізованого суду 
справедливою і переконані, що 
тепер це рішення необхідно за-
кріпити законодавчо. 

Натомість банкіри кажуть, 
що у цьому питанні суд поставив 
не крапку, а три крапки. Мовляв, 
кредитори, як і раніше, будуть 
вимагати з неплатника повну 
суму боргу. Тому, впевнені фі-
нансисти, процедура стягнення 
лишень стане більш тривалою і 
складною.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів 
23 квітня прийняв рішення про за-
провадження виплати спеціальної 
бюджетної дотації фізичним особам 
за утримання ними молодняка 
великої рогатої худоби, який на-
родився в їхніх господарствах, і 
його збереження. Селяни зраділи 
можливості такої допомоги, адже 
250 гривень за кожні три місяці 
утримання — гроші хоч і невеликі, 
та втрачати їх не варто. Тож люди 
масово почали реєструвати телят. 
Однак не всі моменти є для селян 
зрозумілими. У редакцію надійшов 
лист, у якому чоловік просить пояс-
нити: якщо він купив у сусіда теля, 
воно ідентифіковане, то чи отримає 
він за нього гроші? А ще запитує, 
чому дехто з його односельчан від-
разу одержує 750 гривень, а не 250. 
На ці й інші запитання намагалися 
знайти відповідь «Відомості».

Щодо різниці у ціні, про яку 
нам писав читач, то це питання уже 
частково було роз’яснене на сторін-
ках газети. Нагадаємо, що відразу 
отримає 750 гривень той господар, 
молодняк ВРХ у якого станом на 
1 січня 2012-го був віком менше од-
ного року, занесений у погосподар-
ську книгу в сільській раді та заре-
єстрований. Наприклад, якщо теля 
народилося у вересні минулого року 
й було ідентифіковане, то у липні за 
нього господар отримає 750 гривень. 

— Поки що дотація дається за 
те теля, яке народжене у господар-
стві, а не те, яке господар купив, — 
роз’яснює заступник начальника 
управління агропромислового роз-
витку Волині Людмила Петриканин. 
— Обов’язковою умовою отримання 
дотації є внесення теляти у погоспо-
дарський облік, що здійснює сіль-
ська рада, проведення ідентифікації, 
отримання паспорта ВРХ і ветери-
нарної картки. Також фізична осо-
ба має відкрити рахунок у банку та 
взяти копію свого паспорта й іден-
тифікаційного коду, з якими треба 
звернутись у сільраду. Сума дотації 
залежить від того, якого віку теля: 

якщо йому на сьогодні є від трьох 
до п’яти місяців, то господар одер-
жує 250 гривень, якщо від шести до 
восьми — 500, якщо телятко віком 
від дев’яти до одинадцяти місяців — 
750. За ті, які реєструють тепер, раз 
у квартал упродовж дев’яти місяців 
отримуватимуть по 250 гривень.

За словами Людмили Федорівни, 
на сьогодні в області за 584 тварин 
487 власників отримають загалом 
263 тисячі гривень, адже перший 
збір документів відбувався станом 
на 1 червня. Потім — 1 липня та 1 
жовтня. 

На запитання, чи не виникне 
проблем у тих, хто захоче, приміром, 
здати теля, Людмила Петриканин 
запевнила: з боку держави жодних 
втручань не буде, не потрібно буде 
подавати жодних довідок, тож селя-
нин може здавати туди, куди захоче. 

СІЛЬСЬКИХ ГОЛІВ — У ХЛІВ!

Виникає запитання, як держава 
збирається контролювати, коли та 
кому платити дотацію. Адже гос-
подар може сказати, що теля наро-
дилося на місяць-два раніше, ніж 
насправді, або продати його і ще, 
скажімо, півроку отримувати на 
нього гроші. 

Виявляється, контроль покла-
дено на сільські ради. «Відомості» 
зателефонували у кілька з них, де 
нам розповіли, що це робитиме спе-
ціально створена комісія, до якої 
можуть входити як сільський голо-
ва, секретар, так і місцеві депутати. 
Хоча у сільрадах поки що не уявля-
ють, як це відбуватиметься, адже 
логічним було б, якби, наприклад, 
процес контролював ветлікар, бо 
ж йому за посадовими обов’язками 
належить заходити до господарки й 
оглядати тварин. 

До речі, у сільських радах нарі-
кають, що реєстрація ВРХ суттєво 
додала їм роботи. Якщо раніше вно-
сили кількість худоби у погосподар-
ську книгу тільки станом на 1 січня, 
то тепер ще й роблять запис про 
ідентифікованих телят. Сільрадам 

видали спеціальні журнали обліку 
фізичних осіб, які мають право на 
отримання дотації за поголів’я мо-
лодняку ВРХ. До того ж треба вести 
реєстрацію звернень громадян із за-
явами про внесення запису в погос-
подарську книгу, а потім складати 
реєстр телят, який подається в регіо-
нальні управління агропромислово-
го розвитку. 

НАС ЧЕКАЄ 
ПЕРЕВИРОБНИЦТВО М’ЯСА

В управлінні агропромислового 
розвитку кажуть, що постанова про 
виплату дотації спонукає селян до 
ідентифікації худоби. А отже, тепер 
держава зможе проконтролювати 
кількість і рух худоби в особистих 
селянських господарствах. А ще 
запевняють, що така дотація є по-
тужним фінансовим ресурсом, який 
дозволить не вирізувати телят, що 
призведе до збільшення кількості 
яловичини.

Та не в усіх такі оптимістичні 
сподівання, оскільки держава не дає 

жодної гарантії, що селянин зможе 
реалізувати свою худобу й за вигід-
ною ціною.

Голова асоціації фермерів, при-
ватних землевласників і землеко-
ристувачів Рожищенського району 
Руслан Хомич переконаний, що таке 
дотування — це черговий піар вла-
ди, який у кінцевому результаті за-
лишить селян із носом.

— Пригадайте, як торік спону-
кали збільшувати площі цукрового 
буряку, теж обіцяючи усілякі під-
тримки, — каже пан Хомич. — У 
результаті з дев’яти гривень за кіло 
закупівельна ціна цукру впала до 
п’яти. Так само було з овочами, коли 
позакривали кордони, штучно ство-
рюючи перевиробництво, яке тягне 
зниження ціни. Або роздають до-
їльні апарати — так, якість молока 
це покращить, але закупівельна ціна 
знижується. Тепер вона — 1,5-1,8 
гривні за літр. Це не окупить усіх 
затрат. Ми підрахували, що утри-
мання корови в рік обходиться у 
шість тисяч гривень. Тепер хочуть 
змусити селян тримати телят, даючи 

по 250 гривень за кожні три місяці 
утримання. Та навесні, коли їх до-
ведеться здавати, ціна на м’ясо буде 
утричі нижчою. Крім того, відпо-
відно до закону про оподаткування 
доходів фізичних осіб, 15% від суми, 
яку отримує селянин від реалізації, 
доведеться сплатити державі. І пора-
хуйте: якщо виростив бичка на вісім 
тисяч, то держава забере 1200 гри-
вень, хоча дотації дала тільки 750.

— Подзвоніть на переробні під-
приємства, запитайте їх про заку-
півельні ціни на м’ясо, а через рік 
зробіть те ж саме, — пропонує нам 
голова Асоціації фермерів Воли-
ні Віктор Лук’янчук. — Побачите 
різницю в ціні. Вона буде нижчою 
за нинішню, бо виникне переви-
робництво. Тому ця ідентифікація і 
так звана дотація вигідна тільки для 
великих переробних підприємств, 
які є монополістами на м’ясному 
ринку. Ми, фермери й одноосібни-
ки, хочемо мати прибуток від гос-
подарювання, але жодна з програм 
підтримки селян-одноосібників не 
націлена на прибуток. Необхідно 
встановити мінімальні закупівельні 
ціни на м’ясо, молоко, щоб селянин 
знав, що завтра реалізує продукцію і 
отримає стільки-то. У розробці схо-
жих регіональних програм повинні 
брати участь представники нашої 
асоціації, тобто люди, які трудяться 
на землі. Нас же не допускають. 

— Ми вимагаємо відмінити всі 
програми з підтримки одноосібни-
ків, бо за ними стоїть велика крадіж-
ка, — додає Руслан Миколайович. 
— Не треба далеко їздити, досить 
запозичити досвід поляків, де всі 
селяни мають єдиний статус і перед 
законом рівні. У нас же є крупно-
товарні господарства, фермерські, 
ТзОВ та інші форми, а отже, піль-
ги відрізняються, хоча 70-95% усієї 
сільськогосподарської продукції 
виробляють одноосібники. Тому 
правильно дати пряму дотацію на 
гектар ріллі — і все буде зрозумілим. 
Крім того, сільське господарство має 
бути дотаційним, як у всьому світі.

Людмила ШИШКО
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Події

Українці заплатили три мільйони за 
комфорт прокурорів

Немовля продали за три тисячі доларів Суд заборонив 
банкам 
конфісковувати 
майно боржниківЦього року Генпрокуратура під 

час оновлення автопарку при-
дбала автомобілі не базової і навіть 
не середньої комплектації, а класу 
«преміум», за що українці перепла-
тили близько двох мільйонів гри-
вень. 

Як з’ясували журналісти програ-
ми «Територія обману», в 2012 році 
закупили 25 автомобілів «Тойота Ко-
ролла» на суму 4,5 мільйона гривень, 
11 «Тойот Камрі» за 4,86 мільйона та 
один мікроавтобус, теж «Тойота», за 
330,99 тисячі. Так, згідно з даними 
на офіційних сайтах, «Королли» ку-
пили середньої комплектації. А от за 

«Камрі», навіть за преміум, перепла-
тили десь по 1300 «зелених» на кож-
ній. У базовій комплектації «Камрі» 
з коробкою-автоматом коштує 34 
тисячі доларів. Генпрокуратура ж 
придбала їх по 55 тисяч. За цю суму 
службовці отримали потужний дви-
гун об’ємом 3,5 літра, який, до речі, 
на столичних вулицях навіть ніде 
розігнати на повну потужність. 

Також у комплектацію входить 
салон, обтягнутий перфорованою 
шкірою, підігрів задніх сидінь, елек-
тропривід цих же сидінь, тризонний 
клімат-контроль і надсучасна наві-
гаційна система. 

У місті Селидовому, що у До-
нецькій області, тримісячну 

дитину продали за три тисячі до-
ларів. Про це повідомляє корес-
пондент ТСН. 

За інформацією журналіста, 
до багатодітної сім’ї під виглядом 
благодійника звернулася жінка, 
яка запропонувала батькам вивез-
ти їхнє тримісячне немовля на лі-
кування. Подружжя погодилося і 
передало дитину жінці. Аферистка 
ж продала малюка іншій родині за 
три тисячі доларів США. 

Особистість жінки уже вста-
новлена правоохоронцями, поки 
що вона перебуває на підписці про 
невиїзд. 

У західних областях 5 липня 
сонячно, сухо. Температура вночі 
+17...+22°C, вдень +28...+31°C. 6 
липня переважно ясно, можли-
вий короткочасний дощ. Уночі 
+18...+22°C, вдень +28...+32°C. 7 
липня сонячно, сухо. Темпера-
тура повітря вночі +20...+24°C, 
вдень +29…+31°C. 

У північних регіонах 5 лип-
ня хмарно з проясненнями, дощ. 
Нічна температура становитиме 
+16...+21°C, денна +28...+30°C. 6 
липня переважно ясно, корот-
кочасний дощ. Температура по-
вітря вночі +18...+22°C, вдень 
+30...+32°C. 7 липня сонячно, 
вночі можливі опади. Темпера-
тура вночі +20...+24°C, вдень 
+31...+33°C. 

У Києві 5 липня змінна хмар-
ність, можливі опади. Темпера-
тура вночі +17…+21°C, вдень 

+28...+31°C. 6 липня ясно, корот-
кочасний дощ. Вночі +18…+22°C, 
вдень +30...+32°C. 7 липня пере-
важно ясно, ввечері дощ. Нічна 
температура +20…+24°C, денна 
становитиме +31...+33°C.

У східних регіонах 5 лип-
ня переважно короткочасні 
опади. Вночі +16...+20°C, вдень 
+27…+32°C. 6 липня змінна 
хмарність, можливий дощ. Уно-
чі +19...+20°C, вдень +31...+33°C. 
7 липня сонячно, сухо. Вночі 
+18...+23°C, вдень +32...+34°C.

У південних областях 5 липня 
ясно, дощ. Температура повітря 
вночі становитиме +18...+22°C, 
вдень +29...+32°C. 6 липня со-
нячно, можливі опади. Вночі 
+19...+24°C, вдень +30...+34°C. 
7 липня ясно, без опадів. Нічна 
температура +20...+23°C, денна 
+30...+35°C. 

Цього року врожай зерна буде 
удвічі меншим, ніж торік
Через несприятливі погодні умови врожайність зернових 
культур цього року значно впала. Наразі спекотна та суха 
погода примусила передчасно почати жнива. Так, агра-
рії зібрали вже перший мільйон тонн нового врожаю, в 
основному ячменю та пшениці, повідомили в Українській 
аграрній конфедерації. «Урожайність ячменю на цю дату 
складає лише 17,6 ц/га, що майже на 40% нижче торішньо-
го показника. Урожайність пшениці зменшилася більш ніж 
на 50% — до 16,4 ц/га», — підрахували фахівці.

Компенсації за вкладами 
«Ощадбанку» вже отримали 
550 тисяч українців
Станом на 20 червня вже близько 550 тисяч вкладни-
ків отримали свої компенсаційні виплати за вклада-
ми у «Ощадбанку» колишнього СРСР. Загальна сума 
виплат сягнула 500 мільйонів гривень. Процедура 
проходить спокійно, без ажіотажу. Про це в ефірі 
каналу «Банк-ТВ» розповів заступник голови Націо-
нального банку України Валерій Прохоренко. 

19,3
стільки мільярдів гривень за-
платили українці за комунальні 
послуги з початку року, рівень 
розрахунків склав 100,1%. Се-
редній рахунок за послуги ЖКГ 
в травні склав 238,7 грн.

 ПОГОДА

При продажі машини номерний знак можна 
не міняти

Дотації на молодняк ВРХ не дуже тішать селян

3

Як повідомив «Відомостям» ін-
спектор відділу автомобільно-

технічної інспекції та організації 
реєстраційно-екзаменаційної робо-
ти УДАІ у Волинській області Рус-
лан Сахник, відтепер реєструвати 
чи знімати з обліку автомобілі не 
обов’язково за місцем проживання. 
Нові правила передбачають скасу-
вання обов’язкового дослідження 
транспортних засобів під час про-
ведення їх державної реєстрації 
(перереєстрації) або зняття з облі-
ку, збереження номерного знака за 
транспортним засобом при перере-
єстрації його на іншого власника в 
межах одного регіону.

МРЕВ, за словами майора Сах-
ника, працює за принципом «єди-

ного вікна» в межах області. Напри-
клад, мешканець Луцька може зняти 
або поставити на облік свою автів-
ку в будь-якому з шести відділень 
МРЕВ на Волині.

Крім того, в обласному центрі 
працює «вікно» для іногородніх 
жителів. Приміром, купивши тран-
спортний засіб на луцькому авто-
ринку, киянин може його поставити 
на облік та отримати київські номер-
ні знаки у Луцьку.

У МРЕВ кажуть, що нові пра-
вила значно спростять процедуру 
державної реєстрації автівок та 
зменшать кількість скарг із боку 
громадян.

Ірина КОСТЮК


