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Затяжна спека до 40 градусів, як 
минулого літа, або різка зміна 

погоди зі злив на суху спеку і на-
впаки, як це відбувалося в червні-
липні цього року, роблять Україну 
схожою на тропічну Африку. Тому 
на державному рівні вже готується 
документ із масштабною назвою: 
«Національний план адаптації до 
кліматичних змін». Про це пові-
домила відповідальна за зв’язки 
зі ЗМІ Держагентства екологічних 
інвестицій при Кабміні Ілона За-
єць, пише «Сегодня».

По суті в ньому прописане те, 
що слід врахувати поточні і про-

гнозовані зміни клімату, можливі 
наслідки для усіх економічних сек-
торів. Доведеться задуматися над 
тим, як ефективніше охолоджува-
ти АЕС у спекотні літні місяці.

Перша версія «Плану адапта-
ції» може бути складена вже ни-
нішньої осені».

За словами екологів із держа-
гентства, швидше за все, в плані 
будуть прописані і рекомендації 
для аграріїв — яким сортам ово-
чів і злаків віддавати пріоритет, а 
від яких утриматися. Наприклад, є 
сенс перейти на вирощування піз-
ніших сортів пшениці. 
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Події

ІДУТЬ, ДЕ КРАЩЕ  

Населення проміняло кредитні 
спілки на ломбарди

Кредитні спілки скорочують 
свій кредитний портфель, а 

ломбарди — тільки нарощують. 
За підсумками І півріччя 2011 року 
кількість ломбардів збільшилася 
до 444. Про це заявила заступник 
голови Держкомісії із регулювання 
ринків фінансових послуг Вален-
тина Левченко.

За її словами, обсяг позик, ви-
даних кредитними спілками, ско-
ротився з 6 млрд. грн. у 2008 році 
до 2,6 млрд. за підсумками першо-
го кварталу 2011 року. Що ж до 
ломбардів, то в 2008 році обсяг їх 
кредитного портфелю становив 2 
млрд. грн., а в 2010 році зріс до 5,5 
мільярда. 

Представниця Держфінпослуг 
констатувала, що на сьогодні кре-
дитні ставки в кредитних спілках 
упали. У невеликих містах, де дій-
сно діють принципи кооперації, 
взаємної довіри, є кредити зі став-
кою і до 20%.

За даними заступника глави 
Держфінпослуг, середня ставка за 
ломбардними кредитами у мину-
лому році становила 250% річних; 
у поточному ж році вона несуттє-
во, але знизилася — до 216% річ-

них за підсумками І кварталу.
«Відсоток регулюється попи-

том і пропозицією. На ці відсотки 
громадяни йдуть. Специфіка кре-
дитів — короткостроковість. Грає 
роль також їх доступність і про-
стота оформлення», — зауважила 
Левченко. За її словами, середній 
розмір кредиту в ломбардах — 600 
грн. Погашення кредитів за раху-
нок заставного майна відбувається 
рідко — у 2010 році таким чином 
гасилися позики лише на 450 ти-
сяч гривень.

НБУ відсудив у 
«Західінкомбанку» майже 
4 млн. грн.
Суд прийняв рішення у справі за позовом НБУ до ПАТ 
«Західінкомбанк» про стягнення 3,92 млн. грн. не-
сплачених відсотків і майже 30 тисяч грн. пені. Про це 
повідомляє ЗІК.  Щоправда, позивач вимагав стягнути 
з луцької фінустанови дещо більше — 14 мільйонів. 
Однак правосуддя вирішило стягнути з «Західінком-
банку» у чотири рази менше — 3,95 млн. грн., у тому 
числі 3,92 млн. грн. відсотків та 29,57 тисячі пені.

«Укрзалізниця» виділила 9 
млн. грн. на вокзали
Цьогоріч «Укрзалізниця» витратить понад 9 млн. грн. 
на виконання заходів галузевого плану «Безбар’єрна 
Україна» щодо створення безперешкодного життє-
вого середовища для осіб з обмеженими фізичними 
можливостями та інших маломобільних груп насе-
лення. Про це повідомили в прес-службі Державної 
адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізни-
ця». Зокрема реконструкція вже торнулася вокзалів у 
Львові, Вінниці, Сумах, Тернополі та Хмельницькому.

18%

НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК 

стільки українців, опитаних органі-
зацією «Research & Branding Group», 
практикують заняття футболом, 
плаванням — 13%, легкою атлети-
кою — 12%, фітнесом та велоспор-
том — по 11%.

НЕДОБРОСОВІСНИЙ ВИРОБНИК  

Волинянку у Криму 
засипало зсувом

У курортному селищі Миколаїв-
ка Сімферопольського району 

Криму між кооперативами «Дель-
фін» і «Якір» зійшов земляний зсув 
об´ємом в три кубічних метри, вна-
слідок чого була травмована турист-
ка з села Заріччя Волинської області.

Про це  повідомили в прес-
службі Головного управління МНС 
України в АР Крим. Постраждала 
— жінка 1980 року народження — 
отримала переломи нижніх кінцівок 
і доставлена   до міської лікарні Сім-
ферополя, де й померла.

БОРОТЬБА ЗІ СПЕКОЮ 

Україна перетворюється на 
тропіки

Вітчизняну курятину 
нашпиговують антибіотиками

Як заявляють у Держкомітеті 
ветеринарної медицини, у ві-

тчизняному курячому м’ясі спе-
ціалісти дуже часто знаходять ан-
тибіотики. Про це повідомляють 
«Подробности». Виробники ка-
жуть, що на великих промислових 
підприємствах птахів вакцинують 
і це світова практика. Інакше птах 
занедужає й умре ще в інкубаторі. 
На птахофабриці журналістів за-
певнили, що ін’єкції вводять кур-
чатам у перші п’ять днів життя. 
Антибіотик виходить із їхнього 
організму за десять діб, так що в 
м’ясі курки його не залишається. 

Держава постійна перевіряє 
виробників курятини, але гаран-
тії, що українці купують м’ясо без 
антибіотиків, немає, визнають в 
«Укрметртестстандарті». У країні 
діють ще радянські держстандар-
ти — там передбачений контроль 
лише по трьох видах антибіотиків, 

тоді як у світі щорічно з’являються 
нові.

— Щоб сьогодні контролювати 
нові, їх повинні привести у норму, 
повинні встановити вимоги, що от 
є такі й такі антибіотики — їх вміст 
у м’ясі птаха не допускається, — 
пояснила начальник лабораторії 
сертифікації харчової продукції 
«Укрметртестстандарту» Тетяна 
Шатаєва.

Якщо людина постійно їсть 
м’ясо, що містить антибіотики, ор-
ганізм поступово звикає до них. І 
коли антибіотики будуть потрібні 
для лікування важкої хвороби — 
вони вже просто не спрацюють, 
застерігають учені. 

У Держкомітеті ветеринарної 
медицини говорять, що постійно 
ловлять виробників на переви-
щенні норми антибіотиків у м’ясі. 
І для перевірок користуються не 
радянськими стандартами, а спе-
ціальним регламентом Євросоюзу. 
Україна претендує на те, щоб екс-
портувати свою курятину в ЄС. 
Тому список антибіотиків, що під-
лягають контролю розширюють 
щороку. 

Але на перевірки не вистачає 
грошей, кажуть у Держкомітеті 
ветеринарної медицини. Найбіль-
ша ж проблема — виробники за-
робляють мільйони, а штрафи за 
порушення для них сміховинні. 
Максимальний — 340 гривень, мі-
німальний — 17.

Податок на нерухомість із довго-
граючої обіцянки депутатів утілив-
ся у реальність. Спершу грошовий 
збір за квадратні метри мали 
стягувати з 1 січня 2012 року. Та піс-
ля внесення змін до Податкового 
кодексу дату відтермінували ще на 
півроку. Податок цей належить до 
місцевих, тобто оплата за «понад-
нормову» площу залишатиметься у 
бюджетах міст, селищ і сіл, де ця не-
рухомість стоїть на фундаменті. Хто 
та скільки платитиме за своє житло, 
дізнавалися «Відомості». 

Податок на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки, за-
проваджується відповідно до По-
даткового кодексу. Платниками ви-
значені фізичні та юридичні особи, 
які є власниками житлоплощі. Став-
ка податку залежить від кількості 
квадратних метрів і розміру міні-
мальної зарплати.

— Для квартир площею від 120 до 
240 кв. м і будинків до 500 кв. м пода-
ток становитиме 1% від мінімальної 
зарплати, встановленої законом на 
1 січня звітного (податкового) року, 
— пояснює начальник управління 
фінансів і бюджету Луцької міської 
ради Лілія Єлова. — Якщо розміри 
ще більші, то ставка складе 2,7% від 
«мінімалки» за квадрат. Сума спла-
чуватиметься один раз на рік. 

Найбільше платників буде в Ки-
єві та Київській області. У Луцьку 
ж платниками виступатиме не біль-
ше 5%, — додає Ліля Анатоліївна. 
— Скільки у нас квартир, площею 
більше 120 квадратів? Хіба у нових 
елітних будинках, де дворівневі і 
трирівневі квартири. Так само з бу-
динками: 250 квадратів — це дуже 
велика площа. Ті, хто проживає у 
звичайних приватизованих кварти-
рах, податок на нерухомість платити 
не будуть. Стандартна трикімнатна 
квартира «натягує» 70 квадратів, 
чотирикімнатна — максимум до 100 
кв. м. Тож можна сказати, що цей 
податок торкнеться лише багатих 
людей. 

Усі роз’яснення має дати подат-
кова, адже саме ця структура за-
йматиметься нарахуванням і стяг-
ненням «нерухомого» збору. Наразі 
ж немає повної інформації, та й у 
самому кодексі плутанина: в одній 
статті йдеться про «об’єкт житло-
вої нерухомості», тобто квартиру 
чи будинок повністю, в іншій — про 
«житлову площу», себто тільки кім-
нати. 

— На перших порах, у 2012 році, 
безперечно, проблем виникне дуже 
багато, — зауважує Лілія Єлова. 
— Різні нюанси виникатимуть — 
квартира не на того записана, пере-
продана, а в БТІ ще не внесені ви-
правлення тощо. 

Власникам чималенького житла 
не доведеться самим вираховувати, 
чи їхні квадратні метри потраплять 
у поле зору податківців.

— У Бюро технічної інвента-
ризації буде створено відділ, який 
займатиметься реєстром житлової 
нерухомості, — розповідає началь-
ник управління фінансів і бюджету 
міськради. — Ці дані передадуть у 
податкову, звідки платникам при-
йде повідомлення про те, скільки 
необхідно заплатити. Для прикладу, 
з квартири площею 170 кв. м при мі-
німальній зарплаті на 1 січня цього 
року сплатили б 470 гривень, при 
площі будинку 350 квадратів — 940 
гривень, при площі дому 600 кв. м — 
майже п’ять тисяч гривень. Фізичні 
особи повинні будуть розрахуватися 
з податком протягом 60 днів із дня 
вручення податкового рішення. За 
ці два місяці платник, якщо з чимось 
не погоджується, має все з’ясувати, 
бо після 60 днів нараховуватимуться 
штрафні санкції.

Варто знати, яка житлова не-
рухомість не оподатковується. Це 
квартири площею до 120 кв. м і жит-
лові будинки розміром до 250 кв. м, 
об’єкти житлової нерухомості, які 
перебувають у власності держави 

або територіальних громад (їх спіль-
ній власності), а також гуртожит-
ки. Податок не загрожує великим 
будівлям, у яких влаштовані дитячі 
будинки сімейного типу. Звільня-
ються від нього й об’єкти житлової 
нерухомості, які належать багатодіт-
ним і прийомним сім’ям, у яких ви-
ховується троє та більше дітей (але 
не більше одного такого об’єкта на 
сім’ю). 

Не доведеться додатково сплачу-
вати за садовий або дачний будинок, 
але не більше одного такого об’єкта 
на одного платника податку. До речі, 
тут може виникнути найбільше пи-
тань, адже небідні люди, до яких на-
лежать і депутати, будують дачі ве-
летенських масштабів або мешкають 
на державних дачах. Статус будинку 
напряму залежить від цільового 
призначення земельної ділянки, на 
якій він зведений. Так, на землях 
для ведення садівництва та горо-
дництва, згідно з законодавством, не 
може бути побудований житловий 
будинок, тож автоматично збудова-
не житло отримає статус садового 
будиночка. А от на дачі можна жити 
і жоден закон не обмежує її розміри. 
За визначенням Державного коміте-
ту з питань житлово-комунального 
господарства, дачний будинок — це 
будинок, що розташований, як пра-
вило, за межами населеного пункту 
і призначений для використання 
протягом року з метою відпочинку 
та проживання.

Ольга ЮЗЕПЧУК

Податок на нерухомість усе одно 
не зачепить багатіїв

ВИЩА ОСВІТА 

Волинський аукціонний центр оголошує аукціон з продажу права оренди 
земельної ділянки, що перебуває у власності Гіркополонківської сіль-

ської ради Волинської області: 
лот І – право оренди земельної ділянки площею 0,4200 га терміном на 1 рік.    
Місцерозташування – земельна ділянка розташована в межах населеного 
пункту с.Гірка Полонка Гіркополонківської сільської ради Луцького району Во-
линської області. Категорія земель – землі комерційного призначення. Цільове 
призначення – для будівництва та обслуговування закладу торгівлі (магазину 
товарів повсякденного попиту) та складських приміщень.
Кадастровий номер – 0722881600:01:001:3124
Початкова вартість продажу лоту №1 – 8565,00 грн. без ПДВ   
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 64848,00 грн. (на період 
будівництва) та 324189,60 грн. (на кінець будівництва). 
Річна орендна плата – 5% від нормативної грошової оцінки. (3242,40 грн.)
Земельна ділянка прямокутної конфігурації, рельєф – рівнинний, під’їзд від 
класного шляху Луцьк-Львів (ш-44м), межує: з півночі – землі надані у власність 
гр.Воєводі А.Г, гр.Роюк С.Є., з півдня, заходу, сходу – загального користування 
(вулиця ш-12м).
Наявні наступні обмеження(обтяження):
- через земельну ділянку проходить газопровід високого тиску;
- всі питання пов’язані із розташуванням закладу торгівлі (магазину товарів 
повсякденного попиту) та складських приміщень вирішувати відповідно до 
державних будівельних, санітарних, екологічних та протипожежних норм, 
згідно проекту і дозволу в інспекції ДАБК на виконання будівельно-монтажних 
робіт;
- в охоронній зоні газопроводу високого тиску не допускається будівництво 
будівель і споруд, садіння дерев, складування дерев, складування матеріалів. 
В разі необхідності забезпечити вільний доступ до газопроводу для виконання 
аварійно-ремонтних робіт по 7м від осі газопроводу.
Сервітути відсутні.
Реєстраційний внесок – 480,00 грн.
Гарантійний внесок – (10% від початкової вартості лота) – 856,50 грн.
Реєстраційні та гарантійні внески вносяться на рахунок: 26003203233 в ВОД 
ВАТ „Райффайзен Банк Аваль”, МФО 380805, код 21733635. Отримувач: ДАК 
“НМАЦ“ – філія “Волинський аукціонний центр”. 
Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації інформації за адресою: 
м.Луцьк, вул.Мельнична 13. Кінцевий термін прийняття заяв та плата грошових 
внесків – три дні до початку аукціону. Заяви приймаються за адресою: м.Луцьк, 
вул.Мельнична, 13, тел. для довідок: (0332) 244-188, 242-065.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.

ОГОЛОШЕННЯ 


