
На Волині з візитом побував народ-
ний депутат «Об’єднання «Самопо-
міч», експерт у сферах страхування 
та фінансів Олег Лаврик. Під час 
зустрічі з нардепом мова йшла про 
місцеве самоврядування та про ті 
пропозиції по децентралізації, які 
зараз на рівні Верховної Ради про-
понує для втілення в наступному 
бюджетному році «Самопоміч».

— Питання децентралізації — 
одне з важливих для країни, тому 
приділяємо йому багато уваги, — 
розпочав розмову Олег Васильович. 
— Дещо вдалося здійснити вже в 
цьому році. Зокрема, зробили пер-
ший крок у фінансовій децентралі-
зації, і міста отримали приблизно 
на 30–40% збільшений бюджет. Ці 
кошти мери разом зі своїм депутат-
ським корпусом змогли направити 
на розвиток інфраструктури, закла-
ди освіти, медицини. Це одна з най-
ефективніших форм господарюван-
ня, і вона сприяє розвитку країни 
загалом. Тому іншого напрямку, як 
дати кошти громадам, щоб запус-
тити міста, села, селища, які б мо-
гли витягувати країну з економічної 
кризи, на жаль, немає. У бюджеті 
2016-го року буде збільшення над-
ходження коштів за рахунок адміні-
стрування податку на нерухомість. 

ПИТАННЯ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ 
ПОДАТКУ З ФІЗИЧНИХ ОСІБ

— Є великі компанії з мереже-
вою структурою по всій Україні, де 
працює багато людей, із централь-
ними офісами в столиці чи обласних 
центрах. Сьогодні, незважаючи на 
те, що люди живуть в одному насе-
леному пункті, там же споживають 
комунальні послуги, користуються 
інфраструктурою, їхні податки ідуть 
за місцем реєстрації юридичних осіб. 
Тому одне з пріоритетних завдань 
депутатської фракції «Об’єднання 
«Самопоміч» — провести перероз-
поділ податку з доходів фізичних 
осіб (ПДФО). Радилися з держав-
ною фіскальною службою, наскіль-
ки можливо це зробити. І отрима-
ли позитивні відповіді: технічно 
держава на сьогодні готова, маючи 
ідентифікаційний код фізичної осо-
би, автоматично розщеплювати такі 
податки. І незалежно від того, чи 
людина працює на підприємстві, яке 
зареєстроване в місті проживання, 
чи на підприємстві, яке має мережу 
по всій країні, податок із зарплати 

фізичної особи міг би залишатись за 
місцем її проживання. Це, звичайно, 
кардинально змінить величину ко-
штів, які з наступного року зможуть 
отримувати місцеві бюджети. 

ЗМЕНШИТИ ПОДАТКОВИЙ 
ТИСК НА БІЗНЕС

— Ще одним важливим завдан-
ням для депутатів «Об’єднання 
«Самопоміч» в рамках податкової 
реформи є зменшення податкового 
тиску на бізнес за рахунок зменшен-
ня самого податку. У березні був за-
пропонований законопроект, де вже 
в межах 2015-го року підприємства, 
які збільшують заробітну плату в 
два і більше рази, можуть застосо-
вувати коефіцієнт 0,4 до зазначеної 
ставки єдиного соціального внеску 
(ЄСВ). Ми мали багато противників 
такої системи, в основному з боку 
Міністерства фінансів, але все-таки 
під тиском залу спільно з колега-
ми з інших політичних партій нам 
вдалося проголосувати цей закон і 
маємо сьогодні певний результат. 
Вказаною поправкою вже скориста-
лися 9056 підприємств. Що це дало? 
Збільшився фонд заробітної плати 
на 1 млрд 26 млн грн. Розрахункова 
сума збільшення надходжень до бю-
джету тільки на тих підприємствах, 
які скористалися таким податком, 
складає понад 3 млрд грн. Ми по-
слідовні в своїх діях, і коли вводили 
цю поправку, казали, що це перший 
крок. У 2016-му році пропонуємо 
наступні кроки: зменшення по-
даткового тиску на бізнес шляхом 

об’єднання ПДФО і ЄСВ. Пропону-
ємо покрокову шкалу, яка би стано-
вила спочатку в 2016-му році 29%, а 
в 2017-му — 25%. Зараз сума ПДФО 
і ЄСВ — 56%. Мета одна — вивести 
заробітні плати з конвертів. За на-
шими розрахунками, як це не дивно, 
саме таке зменшення податкового 
навантаження дасть можливість на-
ростити надходження до бюджету, 
оскільки більша сума грошей буде 
крутитися в обороті. Зроблена мате-
матична модель, яку ми також пере-
дали Міністерству фінансів і очікує-
мо, що спільно з нашими колегами 
будемо вже в листопаді–грудні голо-
сувати в розрізі бюджету на 2016 рік.

РЕЗЕРВУВАННЯ КОШТІВ НА 
ПДВ-РАХУНКАХ

— Ще одним з важливих момен-
тів податкової реформи, яка пропо-
нується, є робота з ПДВ-рахунками. 
Зараз ми маємо найбільше скарг від 
підприємців, бізнесу, що з розрахун-
кових рахунків кошти вимиваються. 
Тому одна з пропозицій — забез-
печити резервування коштів не на 
15 днів, як сьогодні передбачено, а 
на 60. Ми готові сідати дебатува-
ти, проводити розрахунки спільно 
з фахівцями з регіонів. Мета одна 
— зменшення податкового наван-
таження на бізнес як одного з еко-
номічних важелів розвитку країни і 
надання можливості містам, грома-
дам самостійно приймати рішення, 
визначати напрямки розвитку, які 
для них важливі. 

Людмила ШИШКО
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20,5
приблизно стільки тисяч ви-
бухонебезпечних предметів зна-
йшли та знешкодили українські 
військові з початку проведення 
АТО. Про це повідомила поміч-
ник міністра оборони України 
полковник Вікторія Кушнір.

Про це повідомили в прес-
службі Департаменту ДАІ 

МВС України.
19 жовтня, о 17 годині 35 хви-

лин, у Любешівському районі 
Волинської області сталася до-
рожньо-транспортна пригода. За 
попередніми відомостями, 30-річ-
ний житель села Підкормілля їхав 
на «Фіаті Добло» із села Зарудчі в 
напрямку селища Любешів. У селі 
Зарудчі на вулиці Береговій водій 
автівки не впорався з керуванням 
та наїхав на двох дітей.

Школярі рухалися по узбіччю 
дороги назустріч автомобілю. Чо-

ловік після скоєння автопригоди 
зник із місця події.

Внаслідок ДТП семирічні 
хлопчик і дівчинка від отриманих 
травм померли в реанімаційно-
му відділенні Любешівської цен-
тральної районної лікарні.

«У водія медики констатували 
вміст алкоголю в крові 2,9 промі-
ле», — сказано в повідомленні.

За вказаним фактом розпоча-
то кримінальне провадження за 
ст. 286 (порушення правил безпе-
ки дорожнього руху) Криміналь-
ного кодексу України.

Львів узяв приклад з Польщі, 
Італії та інших закордонних 

країн. На міській ТЕЦ-2 урочисто 
відкрили першу в Україні лінію з 
переробки відпрацьованих труб-
частих та компактних енергоо-
щадних ламп, що містять ртуть.

Запуск лінії передбачено про-
ектом «Створення муніципальної 
системи поводження з відходами 
електронного та електричного 
устаткування у Львові з викорис-
танням досвіду Любліна», який 
реалізовується за співфінансуван-
ня ЄС. Загалом на втілення його 
в життя передбачено близько 1,3 
млн євро: йдеться про створен-
ня власне лінії (700 тис. євро), 
розробку програми, проведення 
досліджень, семінарів та конфе-
ренцій, широкої інформаційної 
кампанії та придбання обладнан-
ня для безпечного поводження з 
відходами електронного устатку-
вання.

Найбільш масштабним із цих 

заходів є, власне, купівля цього 
надсучасного інтелектуального 
комплексу для утилізації люмінес-
центних ламп, що містять небез-
печну для здоров’я людини та до-
вкілля ртуть. Постачальник цього 
обладнання — шведська компанія 
«MRT System International AB» — є 
одним зі світових лідерів у галузі 
рециклінгу електронних відходів, 
зокрема й тих, які містять небез-
печні компоненти. Обладнання 
цієї фірми успішно використову-
ють в Європі, Північній Америці 
та Азії.

За словами координатора про-
екту Оксани Війтик, працюва-
тимуть тут всього 2 людини, для 
яких представники компанії-по-
стачальника вже провели навчан-
ня, оскільки лінія буде повністю 
автоматизована. Механізм робо-
ти лінії полягатиме в подрібненні 
лампи, виділенні її структурних 
частин та подальшій їх переробці.

Олег ЛАВРИК: Децентралізація 
— одна з найефективніших форм 
господарювання 

10 порад, як зберегти тепло у вашій оселі

Житлові субсидії оформили 
понад 103 тисячі сімей 
області
На оперативній нараді в голови облдержадміні-
страції Володимира Гунчика було обговорено стан 
призначення житлових субсидій за спрощеною 
процедурою. На сьогодні житлові субсидії оформили 
понад 103 тисячі сімей області. Найближчими днями 
цією пільгою буде охоплено 120 тисяч домогоспо-
дарств.

У Любешівському районі п’яний водій 
збив насмерть двох дітей та втік

У Львові запускають першу в Україні лінію 
з переробки ртутних енергоощадних ламп

Бойовики та їхні російські куратори 
не мають наміру виводити з 
Донбасу війська РФ
Очільник самопроголошеної «Донецької народної республіки» 
Олександр Захарченко підтвердив, що бойовики та їхні росій-
ські куратори не мають наміру виводити з Донбасу війська РФ 
і допускати до місцевих виборів на окупованій частині Донба-
су українські партії. Про це він повідомив сепаратистському 
агентству ДАН. Так ватажок «ДНР» відреагував на заяву Прем’єр-
міністра України про те, що місцеві вибори на окупованому 
Донбасі можуть відбутися лише після виведення військ.

Українці збідніли більше за всіх у світі за 
2014–2015 роки 

Мінекології хоче перетворювати 
торфовища на болота

Реальні доходи домогосподарств 
в Україні за період 2014–2015 

років скоротилися на більше, ніж 
40%. Це найгірший показник серед 
усіх країн, йдеться в звіті Global 
Wealth Report (2015), опублікова-
ному швейцарським банком Credit 
Suisse. За даними дослідження, по-
ряд з Україною за темпом збіднін-
ня домогосподарств розташува-
лися Росія, Бразилія та Колумбія. 
При тому, що реальні доходи жи-
телів останніх двох країн скороти-
лися в межах 25%.

У звіті також говориться, що 
найбільші втрати за попередніми 
припущеннями повинні були по-

нести доходи домогосподарств 
Греції. Проте показник країни 
(-17%) виявився в середині та-
блиці, поруч з іншими держава-
ми єврозони, такими, як Австрія, 
Фінляндія, Франція, Португалія та 
Італія.

За досліджуваний період най-
більш виросли реальні доходи до-
могосподарств Гонконгу та Китаю, 
8% і 7%, відповідно. Трохи відста-
ють, але все ж розташовуються на 
вершині таблиці, США і Саудів-
ська Аравія (близько 6% і 5%, від-
повідно).

В. о. міністра екології та при-
родних ресурсів України Сер-

гій Курикін вважає за доцільне 
відновити болота на місцях тор-
фовищ для вирішення проблем з 
їхнім загорянням. «Оптимальним, 
масштабним і довгостроковим 
вирішенням цієї проблеми було б 
відновлення боліт на територіях 
сьогоднішніх торфовищ», — ска-
зав він.

Курикін додав, що в більшості 
випадків болота були спеціаль-
но осушені в період до 1991 року. 
Зараз, за його словами, розробка 
торфовищ проводиться з метою 
використання торфу як добри-
ва або палива. Чиновник вважає 
це вкрай неефективним. «Такі дії 
будуть проводитися і їх потрібно 
проводити в рамках спеціальних 
програм, але тільки після чітких 
розрахунків», — додав в. о. міні-
стра.

Курикін зазначив, що най-
ближчим часом будуть розпочаті 
консультації з ДСНС і екоінспекці-
єю для відповідної програми.

Однак затоплення торфовищ, 
за його словами, може перешко-
дити той факт, що більша частина 
цих земель є пайовими частками 
населення.

Тепло виходить із квартири та не 
повертається. А якщо повертається, 
то у вигляді послуг з теплопостачан-
ня, за які Ви сплачуєте гроші. Ось 10 
фактів втрат тепла та 10 порад, які 
допоможуть Вам зберегти тепло і 
кошти:

Факт перший: Майже 30% всьо-
го тепла виходить із вашої оселі 
через шпарини в дверях та вікнах. 
Порада: Елементарні заходи теплоі-
золяції допоможуть підвищити тем-
пературу в квартирі на 3–4 °С (за-
клейте вікна та проведіть ізоляційні 
заходи).

Факт другий: Крім вікон та две-
рей — тепло виходить через венти-
ляційні отвори, особливо якщо ви 
живете на останніх поверхах. По-
рада: Оскільки вентиляційні отвори 
наглухо закривати не можна, облад-
найте їх спеціальними дверцятами 
або шматком картону. Це допоможе 
підвищити температуру на 2–3 °С! 

Факт третій: Електричний вен-
тилятор здатний всього за годину 
витягти багато тепла з вашої оселі. 
Порада: Вимикайте пристрій, як 

тільки він зробить свою справу.
Факт четвертий: Якщо ваші ба-

тареї недостатньо нагріваються — 
проблемою може бути утворення 
повітряних пробок. Порада: Щоб 
вирішити проблему, достатньо від-
крутити клапан на батареї та доче-
катися, доки потече вода. 

Факт п’ятий: Декоративні панелі 
на батареях забирають до 20% тепла 
кімнати. Крім того, тепловіддача ба-
тарей, які розміщені в нішах на 10% 
менша, ніж у тих, які виступають в 
кімнату. Порада: Якщо у квартирі 
холодно, краще обійтися без декору, 
а якщо ви лише будуєтеся чи робите 
ремонт, слід подумати про те, щоб не 
«ховати» батарею в нішу.

Факт шостий: Вкритий фоль-
гою теплозахисний екран розміще-
ний між стіною та батареєю здатен 
підвищити тепловіддачу радіатора 
на 20%. При цьому витрати на опа-
лення приміщення зменшуються на 
5–10%. Порада: Наклейте фольгу на 
ДСП та розмістіть на стіні за бата-
реєю.

Факт сьомий: Батарея з гладкою 

поверхнею підвищує тепловіддачу 
приблизно на 10%. Доведено, що 
темно-коричневий колір найкраще 
віддає тепло. З батареєю такого ко-
льору ви отримаєте тепла на 8–10% 
більше, ніж з білою. Порада: Очис-
тіть поверхню батареї від декількох 
шарів старої фарби та зробивши її 
гладенькою, пофарбуйте у темно-ко-
ричневий колір.

Факт восьмий: Якщо у вас довгі 
штори, то майже 20% тепла йде на 
обігрів вікна, а не кімнати. Порада: 
Штори, які не закривають батарею, 
дають можливість надходити теплу 
в кімнатний простір.

Факт дев’ятий: Взимку через 
скло у вікні втрачається від 10–14% 
тепла. Порада: Закриваючи його на 
ніч короткими шторами, ви зберіга-
єте тепло в кімнаті.

Факт десятий: Тепловтрати че-
рез вхідні двері та розбиті вікна в 
під’їздах можуть становити близько 
5–15% від сумарних теплових втрат 
будинку. Порада: Зачиняйте вхідні 
двері.


