
Експорт української аграрної 
продукції за підсумками року 

принесе близько 4-6 млрд доларів 
виручки.

Про це під час засідання із 
зернотрейдерами заявив Прем’єр-
міністр Арсеній Яценюк.

«Очікую, що протягом по-
точного року кожен третій долар, 
який прийде в Україну, це буде 
долар від аграрного сектору. Ми 
в поточному році прогнозуємо 
валютну виручку від реалізації 
сільськогосподарської продукції в 
обсязі 6 млрд доларів. І зараз друга 
половина року, я подивився ціни, 
які є на аграрну продукцію, тоб-
то, валютну виручку ми очікуємо 
плюс-мінус 4 млрд доларів», — 
сказав Прем’єр.

За словами Яценюка, валютна 
виручка від продукції АПК безпо-
середньо вливає на валютно-кур-
сову стабільність і на те, щоб нако-
пичувати золотовалютні резерви 
Національного банку, і щоб еко-
номіка утримувалася у прогнозо-
ваних параметрах як по інфляції, 
так і по валютно-обмінному курсу.

Ще троє волинян віддали своє 
життя, захищаючи державу в 

зоні проведення АТО на Сході кра-
їни. Днями військовослужбовців 
провели в останню путь. 20 серпня 
2015-го в с. Боровичі Маневицько-
го р-ну поховали Олексія Ярмолю-
ка. Солдат помер 18 серпня цього 
року у військовому госпіталі від 
отриманих поранень. 24 серпня 
цуманська громада Ківерцівського 

р-ну оплакувала Віктора Ткачука. 
Чоловік, котрий за кілька днів мав 
повернутися додому як демобілі-
зований, підірвався на розтяжці.

Двома днями раніше — 22 
серпня — відбулося перепохован-
ня Івана Гані з Нововолинська. 
На превеликий жаль, точної дати 
загибелі військовослужбовця не 
відомо: пішов із життя під Іловай-
ськом минулого року. 

Відомості.інфо

№33 (775) 

27 серпня - 2 вересня 2015 року

http://www.vidomosti.info/

Окупованому Донбасу 
загрожує голод
На окупованих бойовиками територіях Луганщини та 
Донеччини засіяно не більше третини орних земель, 
у регіоні є реальна загроза голоду. Про це в інтерв’ю 
виданню «Фокус» заявив міністр аграрної політики і 
продовольства Олексій Павленко. За його словами, 
на підконтрольних ЗСУ територіях цього року зібрали 
достатньо врожаю. «Україна вже з хлібом. За внутріш-
нього споживання зернових в 24 млн тонн ми вже 
намолотили 36 млн. Що найцікавіше — дуже хороший 
урожай на сході». 

75%
стільки на сьогодні проведено за-
планованого ремонту котелень. Про 
це під час брифінгу сказав заступник 
міністра регіонального розвитку, бу-
дівництва та житлово-комунального 
господарства Едуард Кругляк.
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Уже з 1 січня 2016 року в Україні 
можуть скасувати будь-яке опо-

даткування мінімальних зарплат. 
Про можливе нововведення в рам-
ках податкової реформи в ефірі те-
леканалу «24» розповіла заступник 
міністра фінансів Олена Макеєва.

«Сьогодні в Україні не оподат-
ковується тільки 50% мінімальної 
зарплати — 609 грн обкладається 
нульовою ставкою податку на при-
бутки фізичних осіб. А з 1 січня по-
вна мінімальна заробітна плата не 
оподатковуватиметься», — сказала 
Макеєва.

Заступниця міністра наголоси-
ла, що очікування бізнесу пов’язані 
передусім зі зниженням наванта-
ження на фонд заробітної плати, яке 
на сьогодні сягає 50%.

«У більшості європейських кра-
їн такого податкового навантажен-
ня немає», — уточнила Макеєва.

Планують знизити і розмір єди-
ного соціального внеску (ЄСВ), се-
реднє значення якого на сьогодні 
становить 41%. МВФ запропонував 
зменшити ставку за ЄСВ до 28%, але 
Мінфін може знизити її ще більше, 
якщо будуть знайдені компенсатори.

Макеєва пояснила, що знижен-
ня ЄСВ на 1% призведе до зниження 
надходжень до бюджету на 5 млрд 
грн. Компенсувати зниження ставок 
планують за рахунок скасування 
спеціального режиму за податком 
на додану вартість для сільгоспви-
робників (що дасть змогу залучити 
додатково майже 11 млрд грн), ле-
галізації грального бізнесу, бороть-

би з контрабандою та податковими 
«ямами».

Макеєва зазначила, що Мінфін 
не чекає після податкової реформи 
швидкого ефекту в детінізації еко-
номіки, оскільки бізнес займе вичі-
кувальну позицію.

«Практика інших країн свід-
чить, що в перший рік немає деті-
нізації. Чому? Через те, що бізнес не 
довіряє тому, що ці правила не бу-
дуть змінені через три-чотири міся-
ці. Тому півроку, вісім місяців бізнес 
чекатиме — чи стабільне це законо-
давство», — сказала вона.

Мінфін під час податкової ре-
форми пропонуватиме принаймні 
на три роки ввести заборону на 
будь-які зміни до Податкового ко-
дексу.

США розмістять в Європі винищувачі F-22 
для протидії агресії РФ

Події

З початку року українці 
перерахували на армію понад 
шість мільйонів гривень
Про це заявила начальник Управління комунікацій 
та преси Міноборони Оксана Гаврилюк. У той же час, 
за її словами, з початку акції на рахунки відомства 
надійшло близько 159,5 млн грн. Гаврилюк також 
повідомила, що за допомогою дзвінків на єдиний мо-
більний номер «565» на підтримку української армії з 
початку року перераховано понад 1 млн 150 тис. грн. 

США найближчим часом роз-
містять в Європі винищувачі 

F-22 в рамках більш широких зу-
силь з підтримки східноєвропей-
ських членів НАТО на тлі агресії 
РФ в Україні. Про це заявила се-
кретар Військово-повітряних сил 
Сполучених Штатів Америки Де-
бора Джеймс, передає Reuters.

Вона не надала деталей щодо 
кількості винищувачів або місця їх 
дислокації, проте підкреслила, що 
ці дії узгоджені з міністром оборо-
ни США Ештоном Картером.

«Російська військова актив-

ність в Україні продовжує викли-
кати серйозну стурбованість у 
нас і в наших європейських союз-
ників», — наголосила Джеймс на 
прес-конференції в Пентагоні.

Як повідомляє агентство, рані-
ше винищувачі F-22 було розгор-
нуто в Японії та Південній Кореї.

ВПС США офіційно почали 
використовувати F-22 у грудні 
2005 року, останні винищувачі 
були доставлені у війська в 2012 
році. Нагадаємо, раніше повідо-
млялося, що США направлять до 
Європи 12 штурмовиків А-10.

Експорт української агропродукції принесе 
$ 4-6 млрд виручки

Волинь сумує за своїми героями

Естонія відгороджується від РФ двометровим парканом із колючим 
дротом

Дві третини сухопутної частини 
естонсько-російського кордону 

будуть обладнані парканом висо-
тою 2,5 метра. Про це повідомляє 
Департамент поліції і прикордонної 
охорони Естонії.

«Верхня кромка загороджен-
ня буде посилена колючим дротом. 
Загальна довжина паркану складе 
близько 108 кілометрів. На додаток 
до паркану передбачається встано-
вити й огорожу, що перешкоджає 
пересуванню диких тварин. На забо-

лочених ділянках лінії кордону ого-
родження не буде, там встановлять 
тільки прикордонні стовпи та про-
кладуть контрольно-слідову смугу», 
— йдеться в повідомленні.

Для охорони кордону використа-
ють також відеокамери та безпілотні 
літальні апарати, а в акваторії Чуд-
ського озера будуть розміщені біль-
ше 600 прикордонних буйків. Роботи 
з технічного посилення кордону по-
чнуть у 2018 році, їхня загальна вар-
тість складе 71 млн євро.

Чи будуть переглядати тарифи 
на житлово-комунальні послуги, 
якщо ні — то як виживати людям у 
нинішніх умовах, адже для бага-
тьох волинян, зважаючи на низькі 
зарплати в регіоні, оплатити по-
слуги буде нелегко. На ці запитання 
відповідав міністр регіонального 
розвитку, будівництва та житло-
во-комунального господарства 
України Геннадій Зубко. Минулого 
тижня в рамках робочого візиту він 
відвідав Волинь.  

— Волинь на фоні інших облас-
тей виглядає непогано, немає під-
приємств, які зупинені, рівень без-
робіття — середньостатистичний 
по Україні, — коротко охарактери-
зував міністр. — Як збільшувати 
доходи людей і зменшувати тари-
фи? Вихід тільки один — той, що за 
моєю спиною.

Геннадій Зубко мав на увазі 
об’єднання співвласників багато-
квартирного будинку «Відроджен-
ня», яке він оглянув у Луцьку. Адже 
тут, після встановлення ІТП (ін-

дивідуальний тепловий пункт) та 
проведення заходів з утеплення, 
вдалося знизити тариф із 9,60 грн/
кв. м до 3,60 грн — у найхолодніший 
місяць. Відповідно, зекономлені ко-
шти можна витрачати на подальші 
заходи з енергозбереження, ремонту 
ліфтів тощо. Тому міністр закликав 
створювати ОСББ, користатися дер-
жавними програмами з погашення 
відсотків по кредитах на впрова-
дження енергоощадних засобів. Го-
лова ОСББ «Відродження» розпові-
ла, що на утеплення їхнього будинку 
витрачено більше одного мільйона 
гривень, частину цих коштів від-
шкодовано з міського бюджету.

— Сьогодні важливими лиша-
ються питання зменшення спожи-
вання теплової енергії та зменшення 
рахунків, — продовжив міністр. — Є 
голови ОСББ, які їдуть з нами по 
країні та розказують, як практично 
це зробити. Прийнято Закон, що дає 
можливість людям брати в спільну 
власність будинки, обирати управ-
ляючого та проводити заходи з енер-
гозбереження. Бо сьогодні ніхто не 

зменшить ні вартості газу, ні курсу 
долара, слід розраховувати тільки на 
себе. Тому, щоб тариф став нижчим, 
потрібно впроваджувати енергоо-
щадні засоби, іншого виходу немає. 
Я розраховую на місцеве самовря-
дування, на передачу повноважень 
на місця в рамках децентралізації. 
Важливо, щоб на цих місцевих ви-
борах прийшли до влади люди-адмі-
ністратори, які можуть взяти гроші 
та робити якісь реальні речі, а не 
бути популістами. Сьогодні ніхто за 
когось не працюватиме.

Ще одним методом зробити та-
рифи доступними міністр вважає 
субсидіювання населення. До речі, 
на Волині, як повідомив голова 
облдержадміністрації Володимир 
Гунчик, подано 400 тисяч заяв про 
надання субсидій, та тільки 70 тися-
чам волинян вони оформлені. Голо-
ва ОДА вважає: якщо до кінця року 
вдасться оформити 100 тисяч — це 
буде дуже добре.

— Усі, хто не може заплатити 
по рахунку, повинні звернутися в 
управління соціального захисту 
для заповнення заяви-декларації на 
отримання субсидії. Сьогодні цю 
заяву спрощено, —  продовжив мі-
ністр. — Тепер вже не враховуються 
різні соціальні доходи — наявність 
машини, квартири, навіть якщо лю-
дина заборгувала за комунальні по-
слуги, вона також може отримати 
субсидію. Але в цьому процесі важ-
лива робота як зі сторони держави, 
так і місцевого самоврядування. 

Геннадій Зубко зауважив, що 
поки в держави першочергове за-
вдання — захистити людей від під-
вищення тарифів, пізніше — мову 
вестимуть й про реформування сис-
теми субсидій.  

— Чому? Тому що теперішня 
система практично не мотивує лю-
дей зменшувати енергоспоживання, 
— пояснює урядовець. — Ми поду-
маємо, що робити із субсидіями, у 
який спосіб їх монетизувати — це 
дуже важлива справа. 

Людмила ШИШКО

З наступного року можуть скасувати оподаткування мінімальних 
зарплат

Тарифи на житлово-комунальні 
послуги знижувати не будуть

У західних областях 27 серп-
ня прогнозують сонячну пого-
ду, без опадів. Вночі +13...+15 °C, 
вдень +26...+28 °C. 28 серпня 
хмарно з проясненнями, без 
опадів. Вночі +13...+15 °C, вдень 
+30...+32 °C. 29 серпня прогно-
зують ясну суху погоду. Вночі 
+15...+17 °C, вдень +25...+27 °C. 

У північних регіонах 27 серп-
ня очікується мінлива хмарність, 
дощ. Вночі +14... +16 °C, вдень 
+24...+26 °C. 28 серпня хмарно з 
проясненнями, опадів не очіку-
ється. Вночі +14...+16 °C, вдень 
+26...+28 °C. 29 серпня невели-
ка хмарність, без опадів. Вночі 
+15...+17 °C, вдень +25...+27 °C.

У Києві 27 серпня мінли-
ва хмарність, без опадів. Нічна 
температура +15...+17 °C, денна 

+27...+29 °C. 28 серпня хмарно з 
проясненнями, без опадів. Вно-
чі +14...+16 °C, вдень +27...+29 °C. 
29 серпня ясно і без опадів. Вночі 
+16...+18 °C, вдень +26...+28 °C. 

У східних регіонах 27 серп-
ня невелика хмарність, без опа-
дів. Вночі +11...+13 °C, вдень 
+25...+27 °C. 28 серпня соняч-
но, опадів не очікується. Нічна 
температура +13...+15 °C, вдень 
+25...+27 °C. 29 серпня невели-
ка хмарність і без опадів. Вночі 
+15...+15 °C, вдень +26...+28 °C.

У південних областях 27 серп-
ня ясно і сухо. Вночі +15...+17 °C, 
вдень +30...+32°C. 28 серпня неве-
лика хмарність, без опадів. Вночі 
+14...+16 °C, вдень +29...+31 °C. 29 
серпня сонячно, без опадів. Вночі 
+16...+18 °C, вдень +26...+28 °C.
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