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У Старій Вижівці нікому займатися 
територіальною реформою

Захарченка «списали»
Нинішнього голову самопроголошеної 
«ДНР» Олександра Захарченка скоро 
усунуть від управління, й у Кремлі вже 
затвердили його наступника. Це стверджує 
видання «Новый Регион». Згідно з його 
інформацією, в керівництво «ДНР» буде 
уведений скандально відомий у Росії афе-
рист групи «МММ» Сергія Мавроді Олексій 
Муратов, який утік у «республіку» з Індії. 

На Маневиччині знову 
виявлено факт незаконного 
видобування бурштину
Як повідомив прокурор Маневицького району Мико-
ла Дарчик, у ході проведення слідчих (розшукових) дій 
4 липня у лісовому масиві поблизу села Галузія право-
охоронцями виявлено групу осіб, які незаконно видо-
бували бурштин. У зловмисників вилучено мотопомпу, 
пожежні рукави, металеві стержні й інше обладнання, 
за допомогою якого вони здійснювали свій промисел. 
Триває досудове розслідування. 

5
стільки тисяч товарів без 
мита з кінця липня зможуть 
завозити до США українські 
виробники. Ці можливості 
Україна отримала в рамках 
програми Генеральної сис-
теми преференцій США.

5

На часі

До чергової частини райвідді-
лу надійшло повідомлення 

від жительки району про те, що 
на території цеху скоєна кра-
діжка. У результаті розшуко-
вих заходів працівники міліції 
з’ясували: до вчинення кримі-
нального правопорушення при-
четний 23-річний місцевий жи-
тель, повідомили у волинській 
міліції.

Хлопець пояснив свій вчи-
нок тим, що міні-башта йому 
була необхідна для власного ко-
ристування. Викрадене майно 
правоохоронці вилучили та по-
вернули власнику. 

За цим фактом розпочато 
кримінальне провадження за ч. 3 
ст. 185 (Крадіжка) Криміналь-
ного кодексу України. Санкція 
статті передбачає до шести років 
позбавлення волі. 

У розпалі сезон ягід. Для когось це 
пора просто посмакувати лісовими 
дарами, а для багатьох — заробі-
ток, часто доволі непоганий. Та чи 
вигідно цього літа заробляти на 
ягодах, з’ясовували «Відомості» у 
продавців чорниці.

25 червня на позачерговій 35-й 
сесії Волинська облрада прийняла рі-
шення про погодження лімітів вико-
ристання лісових ресурсів при заго-
тівлі другорядних лісових матеріалів 
та здійсненні побічних лісових ко-
ристувань на 2015 рік із метою поси-
лення державного контролю в галузі 
охорони, збереження, раціонального 
використання природних рослинних 
ресурсів місцевого значення, забез-
печення відтворення відновлюваних 
природних ресурсів.

Для області встановлений ліміт 
у 4873 тонни. Крім цього, за повідо-
мленням прес-служби Головного 
управління Державної фіскальної 
служби у Волинській області, в пік 
чорничного сезону спеціальні мо-
більні групи та фахівці ДФС здій-
снюватимуть пильний щоденний 
моніторинг переміщення вантажів із 

волинською ягодою та цінової ситуа-
ції безпосередньо у місцях заготівлі.

Такий ретельний контроль обу-
мовлений тим, що чорниця — стра-
тегічно важлива для Волині ягода й 
завдяки отриманню податків від її 
заготівлі можна поповнити місцеві 
бюджети.

Ми звернулись у Державну фіс-
кальну службу, аби нам роз’яснили, 
як оподатковуватимуть збір чорниці 
та хто має платити ці податки. Як по-
яснила «Відомостям» завідувач сек-
тору місцевих податків і зборів, плати 
за землю, ресурсних та неподаткових 
платежів ГУ ДФС у Волинській об-
ласті Оксана Лазарєва, рентна плата 
за спеціальне використання лісових 
ресурсів обчислюється в спеціально-
му дозволі — лісовому квитку, який 
дає право бізнесменам на заготівлю 
дикорослої лісової продукції. Напри-
клад, поточного року за 1 кг заготов-
леної чорниці необхідно заплатити 
0,5656 грн. Окрім цього, заготівель-
ники ягоди мають сплачувати єдиний 
податок і податок на доходи фізичних 
осіб у розмірі 15% від суми, отриманої 
з людини, яка продає їм чорницю.

Ліміти встановлюють для під-

приємців та фірм, які заготовляють 
чорницю з комерційною метою — 
для подальшої реалізації, зокрема й 
за кордон, великими партіями. Тобто 
простих людей, які збирають чорни-
цю і продають її на базарі, це оподат-
кування та ліміти не стосуються, як 
зазначили нам в обласній ДФС.

Що ж про це кажуть звичайні 
продавці чорниці, адже багато хто з 
них переживає, що через встановлен-
ня лімітів на ягоди постраждає їхній 
«бізнес»? 

Щоб розпитати торговельників 
про їхні думки з цього приводу, ми 
вирушили на ринок. Чорницю там 
здебільшого продають жіночки стар-
шого віку, які, зрозуміло, не заготов-
ляють по декілька тонн ягід. Та серед 
відер і кошичків із ягодами можна 
помітити й цілі машини, навантажені 
ящиками з чорницею.

 Запитуємо у продавців, що вони 
чули про встановлення лімітів та 
оподаткування. Багато хто відразу 
лякається і думає, що ми прийшли 
до них із якоюсь перевіркою. Всі обу-
рюються податками, бо впевнені, що 
простіше тоді ягоди ці викинути і не 
заготовляти. Запевняють мене, що 

платять податки (нагадаємо, подат-
кова зазначила нам, що це не так).

Пан, що стоїть серед ящиків своєї 
чорниці, зауважує: «Та її буде неви-
гідно продавати, якщо платити ці по-
датки. Нас і так контролюють, гонять 
постійно із ринку».

Дехто із натовпу відразу почав 
обурюватись: «Як податки, то вони 
вміють встановлювати, а за лісами 
чого не слідкують?! Кліщів кругом 
повно — поки назбираєш цієї чорни-
ці, то наберешся їх». 

Одна жіночка каже: «Та це ж за-
робіток наш на цих чорницях! Якщо 
його у нас забрати, то люди просто 
збунтуються».

До розмови долучається ще один 
чоловік, кажучи, що податок із тонни 
чорниць завеликий для нього, йому 
зовсім не вигідно продавати ці ягоди. 

Він признається, що не платив ніяко-
го податку і продає так.

Встановлення лімітів та оподат-
кування може зменшити доходи за-
готівельників ягід, проте звичайних 
людей із села це не стосується, як 
запевнили у ГУ ДФС у Волинській 
області. З іншого боку, обмеження 
на заготівлю ягід принесе, навпаки, 
користь, адже інтенсивне заготов-
лення лісових ресурсів — це завжди 
спричинення певної шкоди довкіл-
лю, особливо коли чорницю збирати 
так званими гребінками, які лиша-
ють від куща лише стебла, через що 
у спекотний період ягідники можуть 
просто посохнути. До того ж податки 
на цю важливу для Волині ягоду да-
дуть можливість поповнити місцеву 
скарбницю.

Мар’яна МЕТЕЛЬСЬКА

Про територіальне об’єднання 
громад нині не говорить хіба що 
лінивий, переймаються змінами 
адміністративного устрою навіть 
пенсіонери. Ще б пак, реалізація 
Закону України «Про добровільне 
об’єднання територіальних гро-
мад» не дає можливості спокійно 
спати як головам сільських рад, чиї 
території не вважаються самодос-
татніми, так і медикам та педагогам, 
які бояться скорочень лікувальних 
установ і шкіл, а ще — простим 
сільчанам, котрі бідкаються, що по 
звичайну довідку їм у майбутньо-
му доведеться їхати за тридев’ять 
земель. 

«Що таке адміністративна ре-
форма та якою вона буде?» — запи-
тання не з риторичних. І коли у Киє-
ві та Луцьку про неї народ щось таки 
та знає, то в глибинці, як, скажімо, 
в Старій Вижівці, створюється таке 
враження, ще до кінця не усвідоми-
ли неминучість реформаторського 
поступу. Свідчення цього — відпо-
відне засідання робочої групи при 
голові райдержадміністрації, що 
відбулося минулої п’ятниці, 26 черв-
ня. У ньому взяло участь чимало за-
цікавлених осіб, зокрема й сільські 
голови, які стоять найближче до ін-
тересів своїх виборців. 

Експерт Офісу реформ у Во-
линській області Оксана Урбан по-
рівняла процес, що відбувається, зі 
сватанням, мовляв, села «придив-
ляються» одне до одного, оціню-
ють свої та чужі можливості. Зре-
штою, попередньо узгоджена схема 
об’єднання сільських громад не є 
остаточною, у ній можливі зміни і 
коригування, підкреслила експерт. 
Виступаючи, вона зазначила, що за 
всіма економічними, соціальними й 
іншими параметрами у районі було 
би доцільно створити лише одну 
громаду. Над таким варіантом і пра-
цювали експерти Офісу. Але згодом 
з’явились інші пропозиції. 

На тридцять п’ятій сесії Волин-
ської обласної ради, що відбулася 
нещодавно, депутати затвердили 
Перспективний план формування 
територій громад, попередньо де-

тально обговоривши це питання 
під час першого засідання обласної 
Ради регіонального розвитку. На ній 
чи не найбільше дискусій виникало 
довкола трьох районів, серед яких і 
Старовижівський. Згідно з цим пла-
ном, що не є догмою, ідеться про 
утворення вже чотирьох самодос-
татніх громад із адміністративними 
центрами у Старій Вижівці, Смідині, 
Буцині та Сереховичах. Із трьома 
останніми названими сільськими 
радами можуть гідно конкурувати 
Дубечненська та Кримненська. Ска-
жімо, у Дубечному є велика гарна 
середня школа, дитячий садочок, 
лікарська амбулаторія, зразкова по-
жежна охорона, Будинок культури 
тощо. Тут працюють два керамічні 
заводи, лісництво, тобто село фінан-
сово спроможне, інфраструктура 
відповідає вимогам згадуваного за-
кону, отже, є всі можливі аргументи, 
щоб претендувати на роль центру 
громади, а ще сільраді підпоряд-
ковані села Рокита, Лютка, Мокре, 
Залюття. До того ж до неї не проти 
приєднатися населення сусідньої 
Глухівської сільради, хоч люди там 
«придивляються» також до Ста-
рої Вижівки та сусіднього Ратного. 
Схожі можливості й у Кримного, 
яке запрошує до себе любохинівців. 
Села Поліської, Руднянської та Со-
колищенської сільських рад хотіли 
б увійти до старовижівської грома-
ди, що підтверджують голови, які їх 

очолюють. 
— Не треба між собою сварити-

ся, — спробувала знизити градус ки-
піння під час обговорення проблеми 
на засіданні робочої групи депутат 
Старовижівської районної ради Ла-
риса Мазурик на звинувачення, що 
прозвучали на адресу Буцинського 
сільського голови Петра Кошелюка, 
який припустив, що до них приєд-
наються жителі сусідніх Седлищен-
ської та Поліської сільських рад. — 
Буцин і справді село самодостатнє: 
має школу (щоправда, не таку, як у 
Дубечному), дитсадок, зразкову ам-
булаторію, що обслуговує Секунь і 
Седлище і за наявності транспорту 
може охопити чимало інших сіл, 
розташованих у цьому секторі, до-
бре сполучення, воно газифіковане. 

Лариса Віталіївна, закликаючи 
до порозуміння, а не просто до пе-
ретягування ковдри на свій бік, ви-
словила одну важливу річ: депутати 
районної ради залишилися дещо 
осторонь проблеми, не знайшли 
можливості й часу, щоб обговорити 
важливе питання об’єднання гро-
мад, не кажучи вже про народне віче 
в селах. Схоже, сходи селян відбули-
ся лише в Сереховичах і Грабовому. 

— На них люди виказали своє рі-
шення приєднатися до громади Той-
кута Ковельського району, — кон-
статує Сереховичівський сільський 
голова Василь Миронюк. — Розгля-
дають такий варіант також жителі 

Комарового та Солов’їв. Зважаться 
на це чи ні — їхня справа. 

Такий крок, напевно, обумов-
лений тим, що в перспективі люди 
прагнуть бути ближче до імовірного 
Ковельського повіту? Адже, даруйте, 
нічим особливим Тойкут не виріз-
няється з-поміж інших населених 
пунктів. То, може, в сереховичів-
ських активістів і справді далеко-
глядні плани? 

Щоб люди знали суть реформи, 
потрібно було забезпечити належ-
ну інформаційну та роз’яснювальну 
роботу серед громадян щодо За-
кону України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад» 
— таке завдання мало би бути прі-
оритетним у роботі. Хто мав це ро-
бити? Виконавча влада? Вона й про-
водила в силу своїх можливостей. 
Було би краще, якби цим питанням 
переймався й голова РДА, та його 
призначили не так давно, коли, як 
кажуть, маховик було запущено на 
повну потужність. Заступників не-
має й досі. Голова районної ради 
відсутній уже другий рік. Сільські 
голови, як пояснюють, не хотіли 
завчасно «баламутити» народ. Чи, 
може, сподівалися, що через війну 
на Сході реформу відкладуть на не-
визначений термін? А дорогоцінні 
дні збігали, бо все робилося дуже 
швидко. Хотіли, як краще — ви-
йшло, як завжди. 

Суть територіальної реформи 
— утворення фінансово спромож-
них територій та надання населен-
ню якісних послуг. Про це мали би 
знати люди від самісінького старту 
змін і спокійно вирішувати, до кого 
приєднуватися, а до кого — ні. Бо 
ця справа, як той пиріг: яке тісто за-
місиш, таким він і буде. Але, попри 
втрачений час і труднощі, все ж хо-
четься сподіватися на людську му-
дрість і знання та досвід науковців, 
які готові підказати сільчанам шлях 
до прийняття обґрунтованих і ро-
зумних рішень, бо помилки в справі, 
про яку йдеться, можуть коштувати 
надто дорого. 

Наталія ЛЕГКА,
Старовижівський район 

За крадіжку 
міні-башти для 
закачування 
води чоловікові 
загрожує шість 
років тюрми

«Чорничний» ліміт

В Києві знайшли 
схованку 
з тротилом 
та гранатами 

Співробітники Служби безпе-
ки України виявили схован-

ку з вибухівкою та боєприпаса-
ми поблизу водонапірної станції 
в Святошинському районі Ки-
єва. Про це повідомляє прес-
служба СБУ. Під час огляду ви-
лучено гранати Ф-1 із запалами, 
два кілограми тротилу в шашках 
та два ящики з набоями. Розпо-
чато кримінальне провадження. 

Голови сільських рад, сподіваючись, що через війну на Сході реформу відкладуть на невизначений 
термін, не захотіли завчасно «баламутити» народ

або Чи готові волиняни платити податки ще й за чорниці?


