
Судячи з останніх повідомлень, у 
Кабміні активно шукають нових 
джерел надходжень до бюджету. 
Зокрема, у Міністерстві фінансів 
працюють над законодавчою базою 
для введення податку на розкіш. 
Також розроблено законопроект, 
яким передбачається стягування 
податку з нежитлових приміщень 
(сараї, склади тощо), якщо їх площа 
перевищує 500 кв. м. І якщо ці ініці-
ативи торкнуться справді багатих 
людей, то у разі реалізації ще однієї 
— втричі збільшити плату за землю 
— постраждає сімейний бюджет 
мільйонів українських родин. Як 
саме, з’ясовували «Відомості». 

Уряд задекларував наміри з 2014 
року суттєво збільшити доходи міс-
цевих бюджетів за рахунок підви-
щення втричі ставок плати за зем-
лю. Як повідомила низка ЗМІ, вже 
підготовлено зміни до Податкового 
кодексу. Підвищення ставки тор-
кнеться всіх земель, що перебувають 
у приватній власності чи оренді. 

На сьогодні ставка податку для 
ріллі, угідь і пасовищ становить 0,1% 
від нормативної грошової оцінки за 
1 га. На Волині у середньому норма-
тивна оцінка гектара сягає до 20 ти-

сяч гривень. Таким чином, податок, 
який сьогодні треба сплатити, при-
близно дорівнює 20 гривням. Через 
рік ця сума може збільшитися до 60 
гривень. Якщо взяти до уваги, що се-
редній розмір паю — 2,5-3 гектари, 
то річний податок у 150-180 гривень 
сума нібито і невелика. А якщо фер-
мер обробляє 30-40 гектарів землі?! 

— Сьогодні говорити про будь-
яке збільшення фінансового на-
вантаження взагалі аморально, — 
вважає голова Асоціації фермерів 
Волині Микола Собуцький. — Уже 
декілька років ми не повертаємо 
вкладених грошей. Держава ж не ро-
бить жодних кроків для формуван-
ня ринкової інфраструктури збуту 
сільгосппродукції. Сьогодні хочуть 
лише мати дешеві продукти, як у Єв-
ропі. При цьому забувають, що там 
платять дотації на гектар землі. 

Але сума податку на сільгоспу-
гіддя виглядає просто смішною по-
рівняно з тією, яку доведеться пла-
тити власникам чи користувачам 
земель несільськогосподарського 
призначення. Для цих категорій зе-
мель ставку податку запропоновано 
змінити з одного до трьох відсотків 
від суми нормативної оцінки ділян-
ки. 

У Луцьку, приміром, грошова 
оцінка однієї сотки землі для будів-
ництва й обслуговування житлово-
го будинку досить суттєва. Зокрема, 
вартість ділянки у шість соток може 
сягнути 90 тисяч гривень. І це ще 
не найвища ціна. 1% від цієї суми 
становить 900 гривень. Якщо його 
збільшать до 3%, то плата за землю 
може зрости до 1800 гривень у рік. 
Для багатьох це дуже великі гроші. 

— На мою думку, краще не під-
німати податок за землю, а впо-
рядковувати плату за неї, — сказав 
у коментарі «Відомостям» началь-
ник управління земельних ресурсів 
Луцької міської ради Сергій Ша-
бала. — Наприклад, у 2010 році від 
плати за землю ми отримували 27,7 
мільйона гривень. У 2011-му ця сума 
становила 38,7 мільйона, у 2012-
му — 40,4 мільйона гривень. Із них 
власники земельних ділянок — фі-
зичні особи сплатили тільки 738 ти-
сяч гривень. 

На початку нинішнього тижня 
у ЗМІ з’явилась інформація про ще 
одну ініціативу Мінфіну. Вона за-
кладена у проекті закону «Про вне-
сення змін до Податкового кодексу 
щодо оподаткування багатства та 
предметів розкоші». Мінфін про-
понує зобов’язати фізичних осіб 
сплачувати податок за землю в разі 
перевищення встановленого роз-
міру ділянки в 15-кратному розмірі. 
Йдеться про стягування податку з 
фізосіб — власників земельних ді-
лянок, розташованих у межах одні-
єї адміністративно-територіальної 
одиниці, під будівництво й обслу-
говування житлових будинків, гос-
подарських будівель і споруд, площі 
яких перевищують: для села — 0,75 
га, селищ — 0,45 га, міст — 0,3 га; для 
індивідуального дачного будівни-
цтва — 0,3 га; для садівництва, у разі 
розміщення хоча б на одній ділянці 
об’єкта оподаткування, — 0,36 га. 

Наталка СЛЮСАР

Стан здоров’я екс-прем’єра 
Юлії Тимошенко погіршуєть-

ся — так, що вона не може навіть 
вставати. Про це заявила її донька 
Євгенія Тимошенко. 

«Повна фізична перевтома, по-
вна нервова перевтома, емоційна, 
моральна. Відбувається просто 
знущання над нею», — сказала до-
чка Юлії Володимирівни.

Євгенія нагадала, що екс-
прем’єр «перебуває в душовій кім-
наті через свій протест», і розпові-
ла, що «близько місяця тому вона 
(Тимошенко) скаржилася на біль у 

серці».
«Зараз вона (Тимошенко) пе-

ребуває в душовій кімнаті, вона 
спить на тапчані, в непридатних 
для сну умовах. Вона так проспала 
вже багато ночей, тому її стан різ-
ко погіршився. Зараз вона не може 
пересуватися й вставати», — ска-
зала дочка Тимошенко. 

При цьому Євгенія відзначи-
ла, що екс-прем’єр їсть: «Я думаю, 
вона їсть». 

За словами дочки Тимошенко, 
всі, хто перебував у лікарняній па-
латі її матері, після 6-ї години ве-
чора спостерігали в себе підвище-
не серцебиття й підвищений тиск.

«Це не тільки стосувалося її 
(Тимошенко), але і її сусідки, і мед-
персоналу. Одна з представниць 
медперсоналу, літнього віку, від-
мовилася працювати далі в цій па-
латі», — розповіла Євгенія. 

«Ми припускаємо, що відбува-
ється якийсь вплив на цю палату зі 
стіни, біля якої стоять ліжка, де за-
звичай сплять моя мама та її сусід-
ка. Ми не знаємо, що це за вплив. 
Саме тому в ультимативній формі 
ми вимагали дозиметр у її палату», 
— додала дочка Тимошенко. 

Уряд хоче суттєво підняти плату за землю
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Нардепи отримують надбавки за знання 
російської мови та вчений ступінь 

Стан здоров’я Тимошенко погіршується, 
вона навіть не може встати 

Українські депутати часто отри-
мують не лише чисті зарплати 

(приблизно 24 тисячі гривень), але 
й різного роду надбавки. Багато 
народних обранців пишуть заяви, 
щоб їм платили додатково за зна-
ння російської мови як іноземної, 
розповів колишній парламентар 
Тарас Чорновіл.

Крім зарплати, депутати та-
кож отримують майже стільки ж 
грошей на адмінвитрати, пояснив 
заступник голови фракції ПР Ми-
хайло Чечетов. 

«Треба ж приймальню органі-
зувати в окрузі, а це комп’ютер, па-
пір, принтер, оренда приміщення, 
їздити по округу, а це бензин. Ось 
на це і дається ще сума», — сказав 
він.

Цю так звану «другу зарплату», 
як називають її деякі нардепи, пла-
тять на початку місяця, але дають 
її особисто депутату, отримувати 
на картку її не можна. «Офіційно 
це називається компенсацією ви-

трат депутата, а другою зарплат-
нею вона стала тому, що ніде не 
потрібно за ці гроші звітувати», — 
пояснив Чорновіл.

Також народним обранцям да-
ють надбавки за вчений ступінь, 
як і всім іншим держслужбовцям. 
Крім того, депутатам виділяються 
гроші на зарплатню їхніх поміч-
ників (також приблизно в розмірі 
зарплати), але цю суму їм на руки 
не видають. Ці гроші можна витра-
тити як на одного помічника, так і 
на чотирьох. 

Нагадаємо, нарахування депу-
татських зарплат відбувається за 
нормою ще 2005 року. Структура 
така: кількість відпрацьованих 
днів депутатів плюс надбавка за 
ранг, плюс надбавка за особливий 
характер роботи, плюс надбавка 
за інтенсивність. Додатково після 
закріплення в структурі комітету 
депутату нараховується премія, 
розмір якої змінюється залежно 
від посади.

Польща через контрабанду стягує 
додаткові сили на кордон із Україною 

Влада Польщі має намір по-
силити охорону свого східно-

го кордону, найбільша ділянка 
якого припадає на Україну, через 
зростання обсягів контрабанди 
та кількості нелегальних мігран-
тів. Про це пише польська газета 
Rzeczpospolita.

У польському виданні відзна-
чають, що до кінця цього року на 
східний кордон буде переведено на 
роботу 1,7 тисячі співробітників 
прикордонної служби, які зараз 
працюють на півдні Польщі.

«За даними Міністерства вну-
трішніх справ, кордони з Чехією 
та Словаччиною вважаються без-
печними, нелегальна міграція або 
контрабанда масово спостеріга-
ються на сході», — пише видання.

Газета назвала найбільшою 
проблемою польських прикордон-
ників контрабанду сигарет, які все 
частіше переправляють до Польщі 
через так званий «зелений кор-
дон», зокрема через прикордонну 
річку Буг. 

За даними видання, минуло-
го року польські прикордонни-
ки конфіскували партії контр-
абандних сигарет на загальну суму 
близько 10 мільйонів доларів, що 

на 20% більше, ніж торік, а алко-
гольних напоїв — на загальну суму 
близько 250 тис. доларів. 

«Ми відкриваємо на сході нові 
пункти пропуску, запровадили ма-
лий прикордонний рух із Калінін-
градом, тому частину співробітни-
ків повинні перевести з півдня на 
схід», — заявив глава польського 
МВС Яцек Цихоцький, якому під-
порядкована прикордонна служба.

«Найголовнішим завданням 
на сьогодні є ефективна охорона 
нашого зовнішнього кордону», — 
додав він.

Суд залишив у силі рішення 
про виплату Росії 3,1 мільярда 
гривень боргу ЄЕСУ 
Вищий господарський суд цими днями залишив у силі 
рішення Господарського суду Києва та постанову Київ-
ського апеляційного господарського суду щодо виплати 
3,1 мільярда гривень Міністерству оборони Російської 
Федерації боргу корпорації «Єдині енергетичні системи». 
Нагадаємо, Міноборони РФ звернулося до Господарського 
суду Києва з приводу виплати урядом України заборгова-
ності корпорації ЄЕСУ. 

Інвестори не хочуть вкладати 
в Україну гроші 
Інвестори не хочуть інвестувати в країну, де судова 
система не є незалежною, і це заважає економічному 
розвитку країни. Про це заявив посол Швейцарії в 
Україні Крістіан Шьоненбергер у рамках конферен-
ції українсько-швейцарського проекту «Підтримка 
судової реформи в Україні». За його словами, важливо, 
щоб суспільство розуміло необхідність судової неза-
лежності та боролося за таку незалежність. 

95%
стільки рішень, ухвалених щодо 
України Європейським судом 
з прав людини, наша країна не 
виконала. Про це заявив суддя 
Євросуду Станіслав Шевчук.

«Волиньагрохолдинг» обіцяє розрахуватися з селянами в 
найкоротші терміни 

На початку грудня до редакції 
«Відомостей» зателефонувала 

наша постійна читачка, мешканка 
села Бобли Турійського району, пані 
С., яка розповіла, що фермерське 
господарство «Волиньагрохолдинг» 
узяло їхні паї в оренду, але за землю 
розраховуватися не поспішає. 

Крім заборгованості за паї, гос-
подарство не віддає обіцяних се-
лянам грошей за колгоспне майно. 
Жінка стверджувала, що кілька 
десятків сімей, зокрема її родина, 
вважають себе ошуканими, бо вже 
протягом року просять у керівни-
цтва «Волиньагрохолдингу» надати 
їм другий примірник договору орен-
ди паю і, зрозуміло, розрахуватися з 
боргами. 

Журналіст «Відомостей» дослі-
дила ситуацію, поспілкувавшись із 
керівником господарства Русланою 
Корнійчук. Стаття «Із селянами Ту-
рійщини не розраховуються за здані 
в оренду паї», яка вийшла 14.12.2012 
року, після друку була направлена 
на реагування до голови Волинської 
ОДА Бориса Клімчука та прокурату-
ри області. Відповідь від обласного 
управління агропромислового роз-
витку, підписана заступником на-
чальника відомства Людмилою Пе-
триканин, не забарилася. Друкуємо 
її без змін. 

«Головне управління агропро-
мислового розвитку облдержадміні-
страції щодо критичного матеріалу в 
газеті від 14.12.2012 року №63 пові-
домляє наступне. Звернення розгля-
нуто фахівцями головного й управ-
ління агропромислового розвитку 
Турійської райдержадміністрації. 

Зважаючи на критичний фі-
нансово-господарський стан 
СВК ім. О. С. Панасюка, восени 2011 
року керівництво кооперативу за-
просило потенційних інвесторів — 

ФГ «Волиньагрохолдинг». 
На загальних зборах СВК 

ім. О. С. Панасюка представниками 
ФГ «Волиньагрохолдинг» поставле-
на умова, що буде проведена купівля 
майнових сертифікатів у власників 
за умови передачі земельних паїв у 
оренду. 

ФГ «Волиньагрохолдинг» підпи-
сано та зареєстровано 240 договорів 
оренди земельної частки (паю) на 
загальну площу 535 га і подано на 
реєстрацію ще 86 договорів оренди. 
Орендна плата, згідно з підписа-
ним договором (за домовленістю), 
складає в грошовому виразі 1111 
гривень. 220 орендодавцям ФГ «Во-
линьагрохолдинг» орендну плату за 
землю виплатило повністю. Випла-
та орендної плати 20 орендодавцям 
буде проведена у міру їх звернення. 
Щодо договорів, то представник 
ФГ «Волиньагрохолдинг» запевнив, 
що другі примірники договорів 
оренди земельної частки (паю) бу-
дуть віддані селянам до кінця 2012 
року. 

Щодо майнових питань, то на 
дату останньої інвентаризації акти-
вів і зобов’язань СВК ім. О. С. Па-
насюка (грудень 2011 року) загаль-
на вартість майна пайового фонду 
складала 3 мільйони 420 тисяч гри-
вень, а кількість співвласників — 
502 особи. 

ФГ «Волиньагрохолдинг» уклало 
угоду від 05.03.2012 року №5 щодо 
оренди на частину будівель термі-
ном на 12 місяців зі СВК ім. О. С. Па-
насюка на загальну суму 1 мільйон 
917 тисяч гривень. Орендна плата 
за вищезгадане майно, відповідно 
до умов договору, сплачується фер-
мерським господарством у сумі 1000 
гривень щомісячно з дня передачі 
майна (договір, акт прийому-пере-
дачі та перелік майна додаються). 

Разом із тим ФГ «Волиньагро-
холдинг» викупляє майно співвлас-
ників шляхом укладання договорів 
купівлі-продажу майнового паю 
з кожним власником. Загалом на 
сьогодні ФГ «Волиньагрохолдинг» 
викупило майнові права у 246 влас-
ників на 2 мільйони 231 тисячу гри-
вень, кожен власник майнового паю 
отримав кошти у розмірі 35-40% 
номінальної вартості паю. Наразі 
підготовлено списки пайовиків для 
викупу майнових паїв на загальну 
суму 300 тисяч гривень, виплата 
коштів буде проводитися протягом 
першого кварталу 2013 року. Викуп 
майнових сертифікатів, що залиши-
лися, проводитиметься у міру звер-
нення їх власників (спадкоємців) до 
ФГ «Волиньагрохолдинг». 

Щодо пані С., про яку йшлось 
у критичному матеріалі, то Степа-
нюк Надія Григорівна клопоталася 
за свого чоловіка, який за майно-
вий пай отримав 35% вартості, що 
було обумовлено в договорі. За ін-
формацією представника орендаря, 
орендну плату за землю здійснено 
частково (за використання ріллі). 
Остаточний розрахунок буде прове-
дено протягом місяця. Для уточнен-
ня зручної дати отримання плати 
Степанюк Н. Г. необхідно звертати-
ся до представника ФГ «Волиньа-
грохолдинг» за телефоном (0332) 
72-64-94. В телефонній розмові зі 
Степанюк Надією Григорівною обго-
ворено всі проблемні питання. 

Управлінню агропромислового 
розвитку Турійської районної дер-
жавної адміністрації рекомендовано 
в січні-лютому 2013 року провести 
збори власників майнових паїв. 

Питання перебуває на контролі 
в управлінні агропромислового роз-
витку Турійської районної держав-
ної адміністрації».
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