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Знято санкції із сина 
Азарова 
Євросоюз зняв санкції із сина екс-
прем’єра України Миколи Азарова — 
Олексія Азарова. Його ім’я виключили 
з продовженого «чорного списку» по 
Україні, який був опублікований 
у п’ятницю, 6 березня, в Офіційному 
журналі ЄС. 

Абромавічус обіцяє скоротити 
половину працівників 
Мінекономіки 
До кінця осені штат Мінекономрозвитку має бути скоро-
чений на 50%. Про це заявив міністр економіки Айварас 
Абромавічус. За його словами, «процес іде, але йде не так 
швидко, як це очікувалося раніше». «Відповідне розпо-
рядження підписано, через два місяці в Мінекономіки 
буде на 30% менше співробітників. Будемо скорочувати 
функції», — заявив Абромавічус. «До кінця осені буде ще 
скорочення на додаткових 20%», — пообіцяв міністр. 

7000
близько стількох осіб потребують 
евакуації з підконтрольної «ЛНР» тери-
торії. Про це повідомив координатор 
проекту «Гуманітарна місія допомоги 
мирному населенню зони військового 
конфлікту» Євген Каплін. 

4

Ліміт газу станом 
на 1 березня 
практично 
використаний 

У Порошенка терміново готують іще один 
податок для українців 

Регіон

На Волині є можливості й бажан-
ня розвивати риболовний спорт 
і навіть проводити міжнародні 
змагання, що неабияк посприяло 
би популяризації краю. Однак ще й 
досі через чиновницьку пасивність 
у вирішенні проблеми Федерація 
риболовного спорту Волинської 
області не може взяти в оренду під-
ходящу водойму. 

Йдеться про ставки села Несвіч, 
найбільший із яких, площею 50 га, 
розташований на території орніто-
логічних заказників «Лобаниха» та 
«Чаруків» Луцького району. Заказ-
ники було створено у 2003 році за-
для збереження цінного природного 
комплексу заплави річки Чорногуз-
ки, де зустрічається кілька видів тва-
рин і птахів, занесених до Червоної 
книги. 

Як розповів керівник напрямку 
спортивної ловлі коропа Федерації 
риболовного спорту Волинської об-
ласті Олександр Ліпський, ця водо-
йма приваблива в першу чергу тим, 
що тут, відповідно до закону про 
аквакультуру та Водного кодексу 
України, провадити рибогосподар-
ську діяльність заборонено. Оскіль-
ки вона розміщена на території, що, 
згідно із Законом України «Про при-
родно-заповідний фонд», перебуває 
під охороною, тут можна лише вес-
ти науково-дослідницьку роботу і 
надавати рекреаційні послуги — це 
організація відпочинку, яка включає 
у себе спортивне та любительське 
рибальство, чим, власне, і хоче за-
йматися федерація. По-друге, зруч-
не розташування — всього 15 км від 
обласного центру. Їхати, скажімо, 
до Шацька було би надто затратно 
учасникам такого виду спорту. По-
третє, став має рівноцінну берегову 
лінію, що дозволяє в однакових умо-
вах розмістити спортсменів. 

— Наша федерація налічує в 
області більше ста спортсменів–
професійних рибалок, — повідав 
Олександр Ліпський. — Багато з 
них уже стало чемпіонами України. 
Ми активно розвиваємо дитячий 
напрямок — змагання, які прохо-
дять із 2007 року, збирають чимало 
малечі. У нас достатньо інвентарю, 
кваліфікованого персоналу, маємо 
спонсорів і меценатів, які вклада-
ють у цей спорт гроші, але є про-
блема з місцем проведення змагань. 
Не можемо фізично розвивати цей 
напрямок, тому що на сьогодні не-
має жодної водойми, яка би вмісти-

ла більше 96 дітей. Минулого року 
були змушені відмовити 60 дітям. 
Ми як спортивна команда без стаді-
ону. Якби була відповідна водойма, 
можна було би проводити змагання 
для людей із обмеженими можли-
востями. Є іноземний досвід (рибал-
ки побували в Угорщині у такому ж 
спортивно-оздоровчому комплексі, 
який розмістився на території за-
повідного фонду. — Авт.). Іноземні 
спеціалісти готові не тільки інвес-
тувати, а й приїхати і показати, як 
це робиться у цивілізованих краї-
нах світу. В нас чомусь суспільство 
відвертається від людей-інвалідів, 
але ми це питання не полишимо і 
будемо далі розвивати. Міжнародні 
змагання сьогодні в Україні не про-
водяться, бо немає жодної водойми, 
яка би відповідала стандартам. 

Волинські спортсмени переко-
нані, що нею може стати саме несві-
чівський ставок. Вони вже знайшли 
й інвестора, який готовий вкладати 
гроші, щоб створити там риболовну 
базу, аналогів якої не буде в Україні. 

— Якби рибалка не була моїм 
хобі, то, напевно, давно відмовився 
б від цієї затії, — каже бізнесмен Ро-

ман Івасишин. Він, до речі, восени 
минулого року встановив рекорд 
України: впіймав найбільшого ко-
ропа вагою 20 кілограмів 400 грамів.

— У Луцькому районі макси-
мальна орендна плата, яка сплачу-
ється за рік за один ставок, стано-
вить 12 тис. грн, — зауважує Роман 
Ігорович. — Я думаю, що в інших 
районах ситуація не сильно відріз-
няється. Ми готові платити суму в 
10 разів більшу. За сьогоднішньої 
економічної ситуації будь-яка влада 
мала б сама таких інвесторів шука-
ти, а не вставляти їм палиці в колеса. 
Виявилося, що ці ставки хоче взяти 
у користування державне підприєм-
ство «Укрриба». І комісія, на якій ми 
були, це розглядає, причому хочу за-
уважити, що за користування спла-
чується 1% від вартості об’єкта, при 
оренді — від 3 до 10%, тобто різниця 
суттєва. Ми готові це озеро зробити 
світового рівня, у нас є бажання та 
можливості. Крім того, закон там 
забороняє займатися рибництвом. 
Незважаючи на це, ми за два з по-
ловиною місяці не просунулися ні 
на крок уперед. Якщо це питання 
не вирішиться в найближчі місяць-

півтора, то сезон буде втрачено. 
Врешті-решт закінчиться тим, що 
там і рибу ніхто не буде розводити, 
і спортивної риболовлі ніхто не вес-
тиме. Хто від цього виграє? Якщо і 
далі так будуть ставитися до інвес-
торів, то вони з нашої області тіка-
тимуть, причому далеко. 

Як розповіла юрист Федерації 
риболовного спорту, вони зробили 
запити у контролюючі органи сто-
совно ДП «Укрриба» і з’ясували, що 
за результатами фінансової пере-
вірки 2013 року там виявлено пору-
шень на 1,8 млн грн. 

То кому ж віддати ставки — сум-
нівному підприємству, яке нібито 
хоче провадити рибогосподарську 
діяльність, що заборонено на тери-
торії заказників, чи Федерації рибо-
ловного спорту, яка має намір ство-
рити базу для міжнародних змагань 
і дозвілля? 

Рішення мала шукати робоча 
група, створена 14 лютого цього 
року. Її голова, заступник чільника 
облдержадміністрації Сергій Коша-
рук, зауважив, що, мовляв, чиновни-
ки палиці в колеса не ставлять, а, на-
впаки, шукають можливості надати 

ставки в оренду саме Федерації. 
— Не хочу судити, хто хоро-

ший, а хто поганий, я тільки кажу 
про пропозиції, які надійшли від 
«Укрриби» та федерації, — заува-
жив Сергій Кошарук. — Очевидні 
переваги, щоб зробити спортивну 
риболовлю достатньою, і громада з 
тим погодиться. Кілька десятиліть 
три стави були унікальною базою 
для промислового риборозведен-
ня. Потім вона занепала. У 2003-му 
створено орнітологічний заказник 
— він є, і тут навіть говорити не до-
водиться, бо рибопромислове розве-
дення заборонено. Маємо віддавати 
перевагу екологічним проектам. Це 
відповідає стратегії «Волинь-2020», 
яка виноситься на сесію обласної 
ради на затвердження, де окремим 
стратегічним напрямком є «Волинь 
туристична». Проте віддати став-
ки в оренду Федерації риболовного 
спорту ми теж не можемо, адже ма-
ємо проблему з проведенням нор-
мативно-грошової оцінки території 
водних об’єктів. Ми вже її не один 
раз порушували, оскільки в області 
низка об’єктів у так званому підві-
шеному стані. А без проведення цієї 
нормативно-грошової оцінки ми не 
можемо організувати аукціон і, від-
повідно, вести мову про оренду цьо-
го об’єкта. Проблему має вирішити 
Кабінет Міністрів. 

Сергію Кошаруку спортсмени-
рибалки зауважили, що у сусідній 
Львівській області таку ж ситуацію 
успішно вирішують і надають водні 
об’єкти в оренду. На що він повідо-
мив, що юристи Волинської облдер-
жадміністрації вивчали питання і 
дійшли висновку, що на Львівщині 
проблему вирішили у спосіб, який 
не відповідає закону. 

Однак посадовець пообіцяв, що 
вихід із ситуації будуть шукати. 

Олена СТЕПАНЧЕНКО 

Найбільший банк України 
«Приватбанк» визнано ліде-

ром у рейтингу відкритості банків, 
складеному Українським кредитно-
рейтинговим агентством (UCRA). 

Згідно з дослідженням, що 
проводилось агентством UCRA 
третій рік поспіль, найкращим 
за якістю розкриття інформації в 
2014 році визначено «Приватбанк» 
(74,88% розкриття), на другій по-
зиції — ПУМБ (74,13%), на третій 
— «ВТБ Банк» (71,63%). 

Сайти банків-лідерів, окрім 
обов’язкової для розкриття інфор-
мації, містять дані про пов’язані 
компанії та операції з ними, про-
міжні звітності за МСФЗ, а також 
внутрішньобанківські документи. 

«Ми зробили сайт «Приват-
банку» не тільки важливим ін-
формаційним ресурсом, де наші 
клієнти можуть отримати всю 
необхідну інформацію про банк і 

послуги, але й інтерактивним ка-
налом комунікації, за допомогою 
якого можна за кілька кліків за-
мовити картку, депозит, зробити 
переказ і скористатися багатьма 
іншими послугами, — зазначає 
маркетинг-директор «Приват-
банку» Сергій Даниленко. — На-
скільки це важливо для клієнтів, 
свідчить хоча б той факт, що сайт 
«Приватбанку» є одним із найпо-
пулярніших в Україні інтернет-ре-
сурсів разом із пошуковими систе-
мами і соцмережами». 

У рамках дослідження UCRA 
проаналізувало розкриття інфор-
мації на сайтах банків України, що 
входять у першу та другу групи за 
обсягами активів за класифікаці-
єю НБУ. Результати дослідження 
не відображають фінансову надій-
ність банку, а говорять про готов-
ність банків розкривати інформа-
цію користувачам. 

Як зазначив міністр регіональ-
ного розвитку, будівництва і 

житлово-комунального госпо-
дарства України Геннадій Зубко, 
ліміт газу, доведений Постано-
вою Кабміну від 09.07.2014 р. 
№ 296, станом на 1 березня прак-
тично використаний, тож на сьо-
годні стоїть досить чітке завдан-
ня — зробити все можливе, аби 
до кінця опалювального сезону 
використати якнайменше при-
родного газу. Тож він доручив 
головам облдержадміністрацій 
спільно з керівниками тепло-
постачальних підприємств роз-
глянути можливі шляхи змен-
шення обсягів споживання газу, 
врахувавши суттєве підвищення 
середньодобових температур. 

Мінфін України спільно з Дер-
жавною фіскальною службою 

в терміновому порядку готують до 
розгляду у Верховній Раді проект 
податкової реформи, яким передба-
чено введення нового 30-відсотко-
вого податку на суму, на яку витрати 
фізосіб перевищують їхні доходи. 

Про це повідомила на прес-
конференції народний депутат від 
Блоку Петра Порошенка Оксана 
Продан. 

«Якщо у тебе витрати переви-
щують доходи, які ти задекларував, 
і ти не можеш довести, де взяв із за-
декларованого майна гроші, які ви-
тратив, то з перевитрат ти сплатиш 
30% податків», — сказала Продан, 
уточнивши при цьому, що норма 
законопроекту може бути змінена в 
парламенті. 

Народна обраниця також по-
відомила, що проект податкової 
реформи передбачає посилення 

повноважень співробітників фіс-
кальної служби. «Їм дається право 
без рішення суду, самостійно до-
нараховувати. Термін пройшов — і 
відразу на стягнення. Дається право 
стягнення на дебіторську заборго-
ваність. Якщо ти винен бюджету і в 
тебе нічого відняти, але є чиясь за-
боргованість перед тобою, то подат-
ківці підуть за ланцюжком далі», — 
пояснила нардеп. Зі слів депутатки, 
відповідна законодавча ініціатива 
може бути направлена на розгляд у 
профільний комітет ВР. 

На Волині хочуть проводити міжнародні 
змагання із риболовного спорту 

«Приватбанк» очолив рейтинг відкритості 
банків України 

 ДОВІДКА 

Волинську федерацію риболовно-
го спорту заснували у 2008 році. 
За цей час волиняни вийшли на 
лідерські позиції в Україні. Зокрема, 
у 2011 році посіли перше місце 
на чемпіонаті України з ловлі на 
мормишку. А з 2012-го рибалки з 
Волині беруть участь у чемпіонатах 
світу у складі національної збірної. 
Зрештою, нині в краї вже є і чемпіон 
світу в командному й особистому 
заліках — Віктор Жалнін. 

Однак влада зволікає з наданням підходящої водойми в оренду 


