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Податківці шукають працівни-
ків із зарплатами «в конвер-

тах» за допомогою ідентифікацій-
ного коду через бази автомобілів 
та нерухомості. Про це в інтерв’ю 
«Економічній правді» розповів 
заступник голови ДПС Олек-
сандр Клименко. «Є ціла система 
боротьба з тіньовою зайнятістю. 
Вона проста й ефективна. Беруть-
ся ідентифікаційні коди, наклада-
ються на бази даних нерухомості 
та машин», — розказав Клименко. 
Він додав, що «прибираються пен-
сіонери, студенти, інваліди, і так 
визначається коло людей, які не 
мають доходів, але мають матері-

альні блага. І далі з ними почина-
ється робота».

Водночас податківець вважає 
цей метод не репресивним, а про-
філактичним. «Тут головне розу-
міти, що це профілактична робота, 
а не якийсь репресивний механізм. 
Важливо, щоб ми цю інформацію 
доносили до людей, тому що часто 
її викривляють».

За даними ДПС, з початку року 
українським підприємствам, які 
наймали працівників без офіцій-
ного укладання трудових догово-
рів, донараховано майже 164 міль-
йони гривень штрафних санкцій та 
податку на доходи фізичних осіб.
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Події

УРОЖАЙ 

Аграрії прогнозують врожайність 
цукрового буряка 500 ц з гектара

На Волині в цьому році посі-
яно майже 20 тисяч гектарів 

цукрових буряків, з яких дев’ять 
тисяч – у населення. Тенденція на 
полях поки позитивна, не дивля-
чись на те, що окремі площі во-
линським господарям доводилося 
пересівати. 

— Середня вага солодких ко-
ренів на середину липня складає 
160 грамів, — каже начальник об-
ласного управління АПР Юрій 
Горбенко.— Якщо зважати на те, 
що за добу приріст буряка – шість 
грам, то за декаду він збільшить-
ся у вазі ще на 60 грамів. Відтак, 
можемо говорити, що до початку 
заготівлі цукрових буряків корінь 
набере масу до півкілограма. Спо-
діваємось на врожайність – 500 
центнерів з гектара. 

Найбільше цукрових буряків 
посіяно в Горохівському районі – 
4,7 тис. га. Цукрові заводи збира-

ються відкривати додаткові при-
ймальні пункти. 

Про ціну на цукровий буряк 
пан Горбенко поки не береться го-
ворити, каже, що вона формується. 
А от із цукровими заводами вже є 
домовленість, що за кожну здану 
тонну буряків населення отримає 
62 кілограми цукру, а підприєм-
ства матимуть по 65 кілограмів.

Ірина КОСТЮК 

ДУШЕВНЕ СВЯТО 

Дубова Корчма отримала свій храм

Цього недільного ранкового со-
нячного дня до новозбудовано-

го храму Святого апостола  Андрія 
Первозваного, що в Дубовій Корч-
мі Горохівського району, стікалися 
люди зі всіх сторін. Ті, що здалеку, 
під’їжджали автобусами, легковими 
авто, місцеві, не поспішаючи, тору-
вали доріжку новою асфальтівкою. 
Ні одні, ні другі не приховували 
радість: нарешті настала така довго-
ждана подія. Віднині не доведеться 
йти молитися Богу за декілька кіло-
метрів в Угринів, тепер у них своя 
церква. Така бажана і така очікува-
на. 

У Дубовій Корчмі 55 дворів,  
проживає 174 селян. Є свій млин, 
своя бригада: рільничий відділок, 
ферма великої рогатої худоби. Бу-
динки газифіковані, хороший доїзд 
із центральної садиби. Як сказав 
один із місцевих: люди у нас добрі, 
роботящі, прагнуть жити заможно. 
Як тільки в одного з’являється тех-
ніка, інший тут же норовить придба-
ти собі. Але до цього часу не було ні 
школи, ні храму. І тут така подія — 
за рік, не встигли й оком моргнути, 
виросла церква. 

Ініціатором спорудження святи-
ні в Дубовій Корчмі став директор 

приватного орендного сільгосп-
підприємства імені Т. Г. Шевченка 
Андрій Турак. Громада його під-
тримала. Скидались  грішми на-
віть жителі сусідніх сіл, допомагали 
колишні вихідці з Дубової Корчми. 
Слова вдячності цього дня линули 
на адресу підприємців Олександра 
та Тетяни Пилиповичів з Луцька і їх 
батька з Дубової Корчми, керівників 
сільгосппідприємств з Горохівсько-
го району Василя Тарарая і Михай-
ла Трачевського, їх колег з Луцького 
району — Віктора Шумського, Ана-
толія Никонюка, підприємця з Тер-
нополя Романа Шершуна, головного 
архітектора Луцька — уродженця 
Дубової Корчми — Юрія Казмірука 
та багатьох інших, які допомагали 
грошима і матеріалами при зведенні 
храму. Але найбільше навантаження 
лягло все-таки на керівника місце-
вого господарства Андрія Турака, 
який, до речі, цього дня відзначав 
день народження. За  внесок у будів-
ництво храму  архієпископ Луцький 
і Волинський УПЦ Київського патрі-
архату Михаїл  нагородив  Андрія 
Антоновича Турака орденом Андрія 
Первозваного. А  церковному старо-
сті Юрію Походію владика вручив  
орден Георгія Побідоносця. При-

сутні на святі відмічали старання та 
організаторські здібності керуючого 
відділком ПОСП ім. Т.Г. Шевченка в 
Дубовій Корчмі пана Юрія. Якби не 
його настирність, то чи вдалось би 
так швидко справитись із будівни-
цтвом.  

Освячення храму провів ар-
хієпископ Луцький і Волинський 
УПЦКП Михаїл, священики з хра-
мів Горохівського району та Свято-
троїцького кафедрального собору 
міста Луцька. Як зазначив архієпис-
коп Михаїл, це 51-й храм освячений 
ним за сім років перебування на по-
саді керівника Волинської єпархії. 
Тішить не лише сам факт відкриття 
храму, але й те, що він має прекрас-
ний зовнішній вигляд. Світлий, со-
нячний є і зсередини. Більшість 
великих ікон для нього придбали 
жителі Дубової Корчми та їх сім’ї. 
На кожній з них читаємо написи з 
їх прізвищами: Володимира Дубеня, 
Лідії Бондарук, Андрія Дороша, Ми-
коли Стельмащука, Юрія Походія, 
Євгена Дзядика, Петра  Дороша, Іва-
на Сироватки… До речі, в храмі буде 
тепло навіть у морозні дні: в його 
підлогу вмонтоване електроопален-
ня. Настоятелем храму призначений  
отець Андрій. 

На завершення події відбувся 
хресний хід. 

Галина ФЕДОРЕНКО

Іноземці не матимуть права 
купувати українські землі 
Перший заступник президента Державного агентства 
земельних ресурсів Артем Кадомський повідомив, 
що іноземці не матимуть права скуповувати україн-
ські землі сільськогосподарського призначення. За 
його словами, відповідна норма буде зафіксована у 
законі про ринок землі. Кадомський повідомив, що 
купувати землю матимуть право виключно громадя-
ни України, а саме фізичні особи, фермери і держава.

Мінфін хоче запровадити 
електронні соціальні карти 
Міністерство фінансів планує ввести електронну со-
ціальну карту, на якій буде зберігатися інформація про 
пільги, послуги, виплати та інші гарантії для громадян.
Без такої карти не можна буде користуватися пільга-
ми, отримувати субсидії та доплати. Законопроект пе-
редбачає, що соцкарту отримають усі громадяни, які 
беруть участь у системі загальнообов’язкового дер-
жавного страхування. До 31 грудня 2014 року отри-
мання пільг можливе як із картою, так і без неї, але з 
2015 року використання карт стане обов’язковим.

70%
стільки опитаних українців вважа-
ють, що військовий парад на День 
Незалежності проводити не по-
трібно. Респонденти вважають, що 
досить обмежитися вивішуванням 
державних прапорів і концертами. 

НЕБЕЗПЕЧНО 

НОВІ ПРИЙОМИ 

Зарплати «в конвертах» шукають 
через ідентифікаційні коди 

Ратнівська райлікарня в 
аварійному стані

Згідно реєстру аварійно небез-
печних будівель та споруд в об-

ласті таких налічується 16. Серед 
них — і Ратнівська районна лікар-
ня, яка має проблеми із головним 
лікувальним корпусом поліклі-
ніки, педіатричним відділенням 
та станцією знезалізнення води. 
Нещодавно проведена перевірка 
визнала ці об’єкти аварійними. 
Начальник обласного управління 
містобудування, архітектури та 
ЖКГ Юрій Куц зазначає, що по-
дальша їх експлуатація створює 
загрозу для життя і здоров’я лю-
дей.

Голову волинської ОДА Бориса 
Клімчука здивувало, що відносно 
нове приміщення медзакладу в та-
кому стані. 

Голова Ратнівської райдержад-
міністарції Валерій Трикош по-
яснив таку ситуацію дефектами, 
що виникли під час будівництва. 
Також зазначив що недоліки уже 
почали виправляти власними си-
лами. Однак, коштів не вистачає, 
на ремонтні роботи просять 10 
млн. грн. 

Борис Клімчук поцікавився: 
скільки років на посаді головний 
лікар ратнівського медзакладу. 
Дізнавшись, що шість, дорікнув, 
мовляв, за цей час можна було й 
раніше побачити  дефекти будів-
ництва. І додав, що в Ратнівському 
районі замість медицини займа-
ються політикою.

Ольга УРИНА

Верховна Рада України прийняла 
закон «Про державний земельний 
кадастр». Він набуває чинності з 1 
січня 2012 року і разом із законом 
«Про ринок земель» має стати 
основою для формування ринку 
землі в Україні. Що значитиме 
прийняття закону про кадастр для 
громадян України — аналізують 
«Відомості».    

Головною новацією докумен-
та, на думку спеціалістів, є узако-
нення єдиного реєстру земельних 
ділянок. Така теза прозвучала на 
регіональному семінарі з питань 
запровадження ринку земель сіль-
ськогосподарського призначення, 
який відбувся у Львові. Як зазначив 
заступник Голови Держземагентства 
України Микола Калюжний, після 
того, як закон набуде чинності,  база 
реєстру  стане офіційним кадастром, 
в якому будуть зафіксовані межі ді-
лянок, кількість земель, їх якість, 
оцінка та цільове призначення. При-
чому з цією інформацією, крім пер-
сональних даних власників ділянок, 
можна буде ознайомитися на сайті 
відомства всім бажаючим безоплат-
но, — наголосив посадовець. 

Разом з тим він зазначив, що по-
вна версія електронного реєстру в 
Україні запрацює не скоро: для на-
повнення цієї бази реально потріб-
но буде років десять. В результаті 
пересічні українці можуть мати про-
блеми: адже уже з 1 січня 2013 року 
паперові державні акти не видава-
тимуться. На підтвердження дер-

жавної реєстрації земельної ділян-
ки заявнику буде видаватися витяг 
з Державного земельного кадастру 
про земельну ділянку. 

— Державні акти на землю, що 
нині є на руках, будуть дійсними і 
10, і 20 років. Лише при продажу, пе-
реоформленні права власності тощо 
цей документ вилучатимуть, — на-
голосив Микола Калюжний.

У присутніх на семінарі 
спеціалістів-землевпорядників ви-
никло багато запитань щодо нова-
цій. Адже виходить колізія: держак-
ти «підуть» в онлайн уже з 2013 року, 
а сама база, і спеціалісти це усвідом-
люють, до цього часу ще не буде го-
това. Крім того, яка  доля держактів, 
виданих до 2001 року? Їм не при-
своєно кадастрові номери, а цю ро-
боту треба робити. Лише на Волині 
із понад 400 тисяч виданих держав-
них актів на право власності землею 
майже 90 тисяч без кадастрових 
номерів. Представники землевпо-
рядних організацій кажуть: щоб їх 
присвоїти, треба виробляти нову 
технічну документацію. Принаймні 
так вимагає нинішнє законодавство. 
Людині на це потрібно витратити 
до двох тисяч гривень. Зауважимо, 
що  це стосується тих людей, які уже 
платили за виготовлення держактів. 
Держава знову хоче змусити своїх 
громадян платити? Представники 
влади це заперечують. 

— Потреби платити за заміну до-
кументів не буде, — сказав «Відомос-
тям» начальник обласного Держком-
зему Василь Василенко. — Обов’язок 

щодо внесення даних в реєстр ляже 
на територіальні земельні управлін-
ня. І вони робитимуть це безплатно. 
Якщо виникатимуть спірні моменти, 
то вони вирішуватимуться через суд.
Разом з тим Василь Василенко наго-
лосив: щоб присвоювати кадастрові 
номери безплатно, Кабміну потрібно 
ще прийняти декілька постанов. А 
коли вони будуть видані і чи будуть 
взагалі — велике питання.    

Наталка СЛЮСАР

Андрій Турак вітає владику Михаїла

Під час богослужіння

Власникам державних актів на землю 
доведеться платити за акти ще раз

ЯК ВИТРАЧАТИ МЕНШЕ БЕНЗИНУ 

Українцям додаткових фінансових витрат не уникнути


