
Надзвичайна подія сталася минуло-
го тижня на Волині: на недіючому 
цивільному аеродромі села Скулин, 
що в Ковельському районі, роз-
бився літак. 

Офіційної інформації щодо 
трагедії у Скулині дуже мало.  Ві-
домо, що 10 жовтня  о 07 год. 40 хв 
до Камінь-Каширського райвідділу 
УМВС України у Волинській облас-
ті надійшло телефонне повідомлен-
ня про те, що близько 5 год. ранку 
поблизу села Скулин Ковельського 
району впав легкомоторний літак. 
Під час огляду місця події виявлено  
його уламки, а також трупи двох чо-
ловіків.

Як повідомили у прес-службі 
прокуратури області, відомості про 
подію  внесено до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань за части-
ною 3 ст 281 Кримінального кодексу 
України (порушення правил пові-
тряних польотів, що спричинило за-
гибель людей). Розпочато досудове 
розслідування. Встановлені особи 
загиблих чоловіків. Один із них — 
житель Ковельського району 1983 
року народження. Інший 41-річний 
чоловік мешкав в Одеській області.  

Більш цікава інформація йде з 
неофіційний джерел. А саме: літак 
перевозив контрабанду. Для таких 
розмов є всі підстави. Як стверджу-
ють очевидці, місце біля «кукурузни-
ка» було всіяне цигарками білорусь-
кого виробництва.  Якщо коротко, то 

схема була така: двоє чоловіків вночі 
перелітали кордон із Білорусією, за-
вантажували цигарки і поверталися 
назад. Їхній спільник на автомобілі 
освітлював їм злітну смугу. Літак сі-
дав, цигарки переносили до автівки. 
Тієї фатальної ночі спільник не встиг 

освітити смугу. В результаті літак 
розбився.  

Відповіді на питання, звідки на 
недіючому аеродромі взявся літак, 
кому він належить, чи літав він за 
межі України і яким чином це робив,  
доведеться шукати слідству. 
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Власникам нерухомості варто провести звірку даних про об’єкти, 
що підлягають оподаткуванню

До 31 грудня 2013 року власники 
житлової нерухомості можуть 

звернутися до податкових інспек-
цій за місцем реєстрації для звірки 
даних про майно, яке перебуває у 
власності та з якої у наступному 
році сплачуватиметься податок на 
нерухоме майно, — звертають увагу 
фахівці управління доходів і зборів 
з фізичних осіб ГУ Міндоходів у Во-
линській області.

Як відомо, податок на нерухоме 
майно сплачуватимуть не всі влас-
ники, а лише ті, котрі володіють «за-
йвими» квадратними метрами. Зо-
крема, власники квартир площею до 
120 кв. метрів та будинків площею 
до 250 кв. метрів податок на неру-
хоме майно не сплачуватимуть. За 
умови, що житлова нерухомість, яка 

перебуває у власності особи, пере-
вищує зазначені показники, ви ста-
єте платником податку на нерухоме 
майно.

Однак, в обчисленні податку 
на нерухоме майно застосовувати-
меться диференційований підхід: 
власники елітного майна сплачува-
тимуть більше за володіння нерухо-
містю.

Лише 1 відсоток від мінімаль-
ної заробітної плати, встановленої 
законом на 1 січня звітного (по-
даткового) року, за кожен «зайвий» 
квадратний метр сплачуватимуть 
ті громадяни, які володіють квар-
тирою до 240 квадратних метрів та 
будинком, житловою площею до 500 
квадратних мерів. Якщо Ваша неру-
хомість перевищує зазначенні пло-
щі, доведеться сплатити 2,7 відсотка 
від мінімальної заробітної плати за 
«зайві» метри.

Власникам кількох об’єктів 
житлової нерухомості треба взяти 
до уваги, що сплачувати податок 
вони будуть за умови, якщо площа 
об’єктів житлової нерухомості пере-
вищує 370 квадратних метрів. Якщо 
житлова площа нерухомості для різ-
них видів об’єктів не перевищує 740 
кв.м. ставка податку становить 1 від-
соток, у разі перевищення 740 кв.м. 
ставка вже становитиме 2,7 відсотка.

Нагадаємо, що основні зміни 
щодо податку на нерухоме май-
но, внесені Законом України від 

04.07.2013 року № 403-VII,і набули 
чинності з 04.08.2013 року, і стосу-
ються фізичних осіб.

Ставки податку встановлюються 
сільською, селищною або міською 
радою у відсотках до розміру міні-
мальної заробітної плати, встанов-
леної законом на 1 січня звітного 
(податкового) року, за 1 кв.метрів 
бази оподаткування.

Водночас звільняються від спла-
ти податку фізичні особи, які від-
повідно до закону мають статус 
багатодітних або прийомних, або 
малозабезпечених сімей, опікунів, 
піклувальників дітей, але не біль-
ше одного такого об’єкта на сім’ю, 
опікуна, піклувальника. Зокрема, 
об’єкти житлової нерухомості, в 
тому числі їх частки, що належать 
дітям-сиротам, дітям, позбавленим 
батьківського піклування, та особи з 
їх числа, визнаним такими відповід-
но до закону, дітям – інвалідам, які 
виховуються одинокими матерями 
(батьками), але не більше одного та-
кого об’єкта на дитину.

Власники нерухомості, які про-
живають на території обслуговуван-
ня Луцької ОДПІ можуть провести 
звірку даних зі сплати податку на не-
рухоме майно за адресою м. Луцьк, 
Київський майдан,4 , кабінет 208.

З питань нарахування та сплати 
податку на нерухоме майно волинян 
проконсультують у центрах обслу-
говування платників податків.

Чоловік підпалив себе просто 
під міськрадою
У вівторок, 15 жовтня, у місті Червоноград Львівської 
області біля приміщення міської ради чоловік облив 
себе займистою речовиною і підпалив її. В обласному 
управлінні МВС розповіли, що врятувати чоловіка вдало-
ся свідкам події. Вони загасили полум’я, що вже покрило 
потерпілого, та викликали карету «швидкої».
Медики діагностували в нього 15% опіків тіла. Зокрема, 
у чоловіка обгоріли голова, руки та живіт. Обставини 
підпалу з’ясовуються.  

На Волині — найдешевші 
уживані авто
Трійку найдорожчих регіонів України для купівлі ужи-
ваних авто склали Харківська, Луганська та Одеська 
області. Про це свідчать результати дослідження, прове-
деного автосайтом AUTO.ria.ua. Як стало відомо, купуючи 
автомобіль в Харкові, покупцеві доведеться заплатити 
приблизно на 5,5% більше, ніж у середньому в Україні. 
Найдешевше вживані авто можна придбати у Чернігів-
ській, Рівненській та Волинській областях, де українці 
можуть заощадити від 4 до 5% від середньої вартості 
аналогічного авто в інших регіонах. 

1,1
близько стільки мільйонів 
облікових карток платника по-
датків (ідентифікаційних кодів) з 
початку року видали українцям 
сервісні центри Міністерства 
доходів і зборів України, повідо-
мили у прес-службі відомства. 

За старі автомобілі щороку треба буде 
платити 800 гривень

4

Щорічно за використання ав-
томобілів у віці старше 15 

років доведеться платити 500-800 
гривень.

Поки що дані про введення 
даного податку існують у вигляді 
чуток, однак українські експерти 
не сумніваються в тому, що уряд 
спробує провести даний законо-
проект, пише портал «Дело».

У тому, що податок з’явиться 
для автомобілів старше 15 років, 
упевнений генеральний дирек-
тор ВААІД Олег Назаренко. Його 
думку поділяє і президент Укра-
налітцентру Олександр Охрімен-
ко, який вважає, що розмір збору 
становитиме близько 500-800 грн 

на рік. Неназвані джерела газети 
йдуть далі і стверджують, що 500 
грн — мінімальна ставка, якою бу-
дуть обкладати машини у віці двох 
років. З кожним роком екоподаток 
буде рости і до 15 років досягне 
вже шести тис. грн щорічно.

Передбачається, що новий 
екологічний податок повинен за-
кріпити введення утилізаційного 
збору. Після того, як цінники на 
нові автомобілі «одужали» на кіль-
ка тисяч гривень, українці не ки-
нулися розкуповувати вітчизняні 
ЗАЗи, а звернули увагу на вторин-
ний ринок. Новий екоподаток по-
винен зробити покупку старих ав-
томобілів невигідною.

Біля Ковеля розбився літак, який 
перевозив контрабанду

можливість отримання попереднього 
рішення по телефону

АТ «ОТП Банк». Всі види банківських послуг. Ліцензія 
НБУ №191 від 05.10.2011. Кредит від 15% річних у гривні, 
щомісячна комісія за обслуговування кредиту становить 
1,5% від суми кредиту. Пропозиція дійсна з 31.08.2013 р. 
до 31.12.2013 р. по всій території України. Деталі на сайті 
www.otpbank.ua.

 ПОГОДА

У західних областях 17 жов-
тня переважно ясно, без опадів. 
Вночі +7...+8°C, вдень +12...+16°C. 
18 жовтня хмарно, можливий 
короткочасний дощ. Температу-
ра повітря вночі +8...+9°C, вдень 
+11…+14°C. 19 жовтня похмуро, 
дощитиме. Вночі +7...+8°C, вдень 
+8...+11°C.

У північних регіонах  17 жов-
тня сонячно, без опадів. Темпе-
ратура повітря вночі +8...+9°C, 
вдень +10...+13°C. 18 жовтня 
похмуро, очікується короткочас-
ний дощ. Вночі +5...+6°C, вдень 
+10...+12°C. 19 жовтня переважно 
хмарно, короткочасні опади. Тем-
пература повітря вночі +7...+8°C, 
вдень +8..+10°C.

У Києві 17 жовтня змін-
на хмарність, без опадів. Вночі 
+8…+9°C, вдень +11...+14°C. 18 
жовтня похмуро, прогнозується 
дощ. Температура повітря вночі 
+6...+7°C, вдень +11...+13°C. 19 
жовтня хмарно з проясненнями, 

дощ не очікується. Температура  
повітря вночі +7…+8°C, вдень 
+8...+11°C.

У східних регіонах 17 жовтня 
похмуро, дощ не очікується. Вночі 
температура повітря становитиме 
+11...+12°C, вдень +16...+18°C. 18 
жовтня хмарно, прогнозуються 
опади. Температура повітря вно-
чі +11...+12°C, вдень +13...+14°C. 
19 жовтня очікується похмура 
погода з дощем. Температура по-
вітря вночі +10...+11°C, вдень 
+11...+12°C.

У південних областях 17 
жовтня хмарно, прогнозують-
ся опади. Температура повітря 
вночі становитиме +12...+13°C, 
вдень +14...+15°C. 18 жовтня  по-
хмуро, дощитиме. Температура 
повітря вночі +13...+14°C, вдень 
+14...+16°C. 19 жовтня переваж-
но ясно, вночі можливий дощ. 
Нічна температура +11...+12°C, 
денна +13...+14°C. 


