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Вже два місяці в Україні діє за-
борона на використання у ветери-
нарії препарату кетамін. Згідно з 
постановою Кабінету Міністрів від 
5 січня, його віднесено до «психо-
тропних засобів». Відтепер для його 
застосування необхідні спеціальна 
ліцензія й умови зберігання. Мов-
ляв, таким чином держава посилює 
боротьбу з наркоманією. Ветерина-
ри виступили проти цього нововве-
дення й оголосили всеукраїнський 
страйк. Що їх обурило й у чому 
тепер проблема, з’ясовували «Відо-
мості».

— Кетамін як основний елемент 
наркозу використовуємо вже давно, 
років з п’ятнадцять, — розповідає 
лікар приватної ветеринарної кліні-
ки Андрій Мартинюк. — Чотири-
лапі пацієнти швидко відходять від 
цього наркозу, і він не так часто зу-
пиняє серцево-судинну та дихальну 
системи тварин. Смерть від цього 
препарату настає лише у випадках 
передозування. Звичайно, є й інші 
препарати, які можна використову-
вати як наркоз, але у них інша діюча 
речовина, та й вони набагато гірші. 

— Інші засоби, — продовжує 
колега пана Андрія Сергій Сметюх, 
— більш небезпечні. Вони не мають  
знеболювальної дії, просто роблять 
тварину нерухомою, а кетамін зні-
має больові відчуття. 

За словами ветеринарів, вико-
ристання кетаміну й так у клініці 
облікується. Є журнал звітності, де 
ведуться записи, куди та в яких кіль-
костях використали цей засіб.

Тепер же вимагають ліцензії на 
використання препарату та спеці-
ально обладнаного кабінету — з ґра-
тами на вікнах, сейфом, сигналізаці-
єю. У клініці вже почали підготовку 
до нових правил. Але після цього, за 
їх словами, операції коштуватимуть 
значно дорожче, бо враховувати-
муться всі витрати. Аналогів же ке-
таміну поки що немає. Ветлікарі ка-
жуть, що страйк, до якого вони теж 
долучалися, дав позитивні резуль-
тати — нібито їм відтермінували на 
п’ять місяців отримання ліцензії, 
тобто дали час на підготовку всіх до-
кументів. 

Одначе на сайті Державного ко-
мітету України з питань контролю 
за наркотиками читаємо, що «визна-
но за необхідне підготувати проект 
постанови Кабінету Міністрів Укра-
їни про відтермінування набрання 
чинності змін до постанови Кабіне-

ту Міністрів України від 06.05.2000 
№770 в частині, що стосується кета-
міну, щодо юридичних осіб — на три 
місяці, щодо фізичних — на шість», 
який «найближчим часом буде вне-
сено на розгляд уряду». Тобто поки 
що про відтермінування говорити 
рано. 

Начальник сектора легального 
обігу наркотиків УМВС у Волинській 
області Віктор Наливайко запевнив, 
що ніхто перевіряти чи штрафувати 
ветеринарів за відсутність ліцен-
зії зараз не збирається. Навпаки, за 
його словами, в управлінні готові 
надати консультації щодо необхід-
ного пакету документів.

— Наголошую, що кетамін не за-
боронили, а лише посилили заходи 
контролю за його використанням, 
аби особа, яка зловживає, не змогла 
його отримати, — каже Віктор Воло-
димирович. — Тепер підприємство, 
яке використовує такий засіб, має 
перевірити своїх працівників на нар-
козалежність, чи не притягалися до 
кримінальної відповідальності, при-
значити матеріально-відповідальну 
особу. Повинен вестися строгий 
облік, де необхідно вказувати скіль-
ки препарату отримали та скільки 
витратили. Має бути відповідне 
приміщення з ґратами, сигналіза-
цією. Кожен суб’єкт господарюван-
ня звертається до нас, ми вивчаємо 
його документацію. Підказуємо, що 

потрібно, даємо висновок, що їх 
приміщення відповідають усім ви-
могам. Потім вони звертаються у 
департамент боротьби з незаконним 
обігом наркотиків МВС і отримують 
дозвіл, з ним їдуть у Державний ко-
мітет України з питань контролю за 
наркотиками й отримують ліцензію 
на ті види діяльності, які проводять. 

За словами правоохоронця, до 
сьогодні кетамін вважався отруй-
ним лікарським засобом і перебував 
на предметно-кількісному обліку. 
В аптеці його можна було придбати 
тільки за рецептом лікаря, а вико-
ристання ветеринари облікували.

До того ж в області не було зафік-
совано зловживань щодо кетаміну 
ветеринарами, а конкретних випад-
ків використання його наркоманами 
правоохоронець також не назвав.

Отож, схоже, наші високопоса-
довці придумали ще один «закон-
ний» шлях, як зібрати кошти з на-
роду. До речі, немалі. Адже ліцензія 
влетить у копієчку. Поки що Держ-
комнарконтроль вказує одну циф-
ру — 941 грн. — вартість ліцензії на 
п’ять років для юридичних осіб. А 
якщо доплюсувати видачу всіх необ-
хідних для цього довідок? Ціну для 
фізичних осіб не зазначено на сайті 
організації. Та хай там що, але вар-
тість послуг ветеринарів однозначно 
тепер зросте.

Людмила ШИШКО

«Відомості» продовжують інфор-
мувати своїх читачів про нове у 
податковому законодавстві. Про 
податковий кредит розповів на-
чальник відділу адміністрування 
податків із доходів фізичних осіб 
ДПА у Волинській області Роман 
Лепіш.

— Договір на навчання укла-
дено між вузом і одним із батьків 
студента, а квитанції на оплату 
оформлені на ім’я студента, який 
не має самостійних джерел доходу. 
Чи є у такому випадку в одного з 
батьків право на податковий кре-
дит? 

— Враховуючи норми Сімейно-
го та Цивільного кодексів України, 
платник податку — батько — може 
скористатися правом на податковий 
кредит на навчання своєї дитини, 
якщо в якості підтверджуючих до-
кументів він пред’явить квитанції 
оплати навчання згідно з укладе-
ним договором, оформлені на ім’я 
дитини-студента, який не має само-
стійних джерел доходу. 

— Чи має право громадянин 
на податковий кредит, якщо кви-
танція про сплату втрачена, проте 
надана довідка з вузу? 

— Ні, оскільки довідка з вузу не 
є платіжним документом, і вона не 
підтверджує право на нарахування 
податкового кредиту. 

— Чи має право чоловік на по-
датковий кредит, якщо він укладав 
договір із університетом на на-
вчання дружини, яка знаходиться 
у декретній відпустці? 

— Якщо дружина знаходилася 
протягом року у декретній відпуст-
ці та не отримувала заробітної пла-
ти, то правом на податковий кредит 
може скористатися чоловік, який 
здійснював витрати на навчання 
члена сім’ї першого ступеня спорід-
нення. 

— Чи мають право на подат-
ковий кредит бабця (дід), сестра 
(брат), тітка (дядько) або інші осо-
би, які оплачували навчання сту-
дента у вузі? 

— Якщо навчання свого роди-
ча оплачували особи, які не є його 

членами сім’ї першого ступеня спо-
ріднення, то вони не мають права 
на податковий кредит. Членами сім’ї 
фізичної особи першого ступеня 
споріднення вважаються її батьки 
та батьки її чоловіка або дружини, 
її чоловік або дружина, діти як самої 
фізичної особи, так і її чоловіка або 
дружини, у тому числі всиновлені 
ними діти. Інші члени сім’ї фізичної 
особи вважаються особами другого 
ступеня споріднення.

— Батьки розлучені, дитина 
проживає з матір’ю, а навчання 
цієї дитини оплачує батько. Чи має 
право батько одержати податковий 
кредит на навчання своєї дитини? 

— Якщо батька не позбавлено 
батьківських прав, а його дитину не 
всиновлено іншим платником по-
датку (наприклад, новим чоловіком 
колишньої дружини), то, згідно з 
нормами цивільного законодавства, 
батько є членом сім’ї своєї дитини 
першого ступеня споріднення та має 
право на нарахування податкового 
кредиту, сплаченого за навчання ди-
тини.
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Події
МАХІНАЦІЇ 

Бізнесом можна займатися 
без ідентифікаційного номера 
Верховна Рада ухвалила законопроект, який дозво-
ляє займатися підприємницькою діяльністю без іден-
тифікаційного номера. Також до вже встановленого 
права громадян, які через свої релігійні або інші пе-
реконання відмовилися від отримання ідентифікацій-
ного номера, здійснювати підприємницьку діяльність 
як фізичної особи-підприємця без ідентифікаційного 
номера надається право засновувати юридичні під-
приємства та входити до складу їх керівних органів.

За світло платитимемо більше 
Національна комісія регулювання електроенергетики 
підвищила роздрібні тарифи на електроенергію для 
споживачів енергопостачальних компаній на березень 
2011 року на 2,4% в порівнянні зі встановленими для 
січня цього року. У першому кварталі 2011 року роз-
дрібний тариф для промислових і прирівняних до них 
споживачів, а також для бюджетних організацій виріс 
на 11,7% на першому класі та на 12,8% — на другому 
класі. Рівень прогнозної оптової ціни з початку року ви-
ріс на 11,8% в порівнянні з цінами за грудень 2010 року 
— до 561,9 грн. за МВт-год.

1,75
стільки рекордних млрд. гривень 
у січні надійшло в держбюджет 
від акцизів на цигарки. У цілому за 
2010 рік збори також були рекорд-
ними — 13,06 млрд. грн., тобто 
вп’ятеро більше, ніж у 2007 році.

СПОЖИВЧИЙ РИНОК  

Гендиректор волинської фірми не 
заплатив податків на два млн. грн. 

Одне з волинських ТОВ не 
сплатило 2,6 мільйона гривень 

платежів до бюджету та заявило 
до відшкодування понад мільйон 
«фіктивного» ПДВ. Про це пові-
домляють в обласному управлінні 
податкової міліції. Такі неправо-
мірні дії виявлено та задокументо-
вано в рамках операції «Бюджет». 
Правоохоронці не сумніваються: 
розслідування кримінальної спра-
ви, яку відносно керівника фірми 
порушено слідчим відділом по-
даткової міліції, додасть достатніх 
аргументів для судочинства. По-
даткову декларацію з ПДВ фірми, 
якій належить один із місцевих 
консервних заводів, генеральний 
директор за власним підписом 
подала до Луцької ОДПІ. Саме з 
цього документа випливало, що 
ТОВ претендує на відшкодування 
більше мільйона гривень податку 
на додану вартість.

Але, як з’ясувалося, законних 
підстав на отримання коштів із 
держбюджету фірма не мала: гос-
подарська операція, яка нібито 
давала всі підстави для відшко-
дування ПДВ, насправді була без-
товарною. Ця сумнівна оборудка 
виявилася чи не останньою у лан-
цюгу віртуальних схем, здійснив-
ши які, фірма ухилилася від сплати 

податків і мита на 2,6 млн. грн.
Ключ до розкриття таємниці 

такого масштабного ухилення від 
сплати податків — імітація виве-
зення придбаного товару. Спочат-
ку придбали та завезли в Україну, а 
потім вивезли назад, бо не змогли 
розмитнити — це офіційна версія 
для податківців. Водночас ніби-
то придбали аналогічне облад-
нання цього разу не в італійської 
фірми, а в київської, яка, в свою 
чергу, купила лінію у столичного 
підприємства-банкрута.

Одначе сьогодні у податковій 
міліції знають достеменно: за цим 
псевдотранзитом, який належним 
чином облікувався в офіційній 
звітності, — намір не сплатити до 
бюджету 2,6 млн. грн. платежів. 
Імпортоване обладнання завезли 
та встановили на підприємстві в 
одному з райцентрів лише раз.

КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ 

Населення розраховується за 
тепло й електрику на 80-90% 

Протягом лютого ситуація з 
розрахунками за використа-

ний газ теплопостачальними під-
приємствами Волині дещо поліп-
шилася. Такий висновок зробив 
перший заступник голови ОДА 
Олександр Башкаленко на нараді 
з керівниками усіх енергетичних 
підприємств області.

У новому опалювальному се-
зоні теплопостачальними підпри-
ємствами міст обласного значення 
використано природного газу на 
суму 164 млн. грн., а оплачено — 
77 млн., або 47%. 

Крім того, не виконується рі-
шення про зменшення споживан-
ня газу до рівня виділених лімітів. 
Серед міст обласного підпоряд-
кування найбільше понадлімітне 
споживання у теплопостачальних 

підприємств Луцька.
Головна причина боргів за те-

плоенергію, кажуть чиновники, 
— невідповідність тарифів, що 
існували до 1 лютого 2011 року, 
затратам підприємств на вироб-
ництво теплової енергії. З враху-
ванням відшкодування різниці 
у тарифах на теплопостачання 
рівень розрахунків енергопідпри-
ємств області становив би 72%.

ПАТ «Волиньгаз» розрахував-
ся за використаний населенням 
з початку року газ на 49% (рівень 
розрахунків по Україні становить 
45%); за газ, спожитий бюджетни-
ми установами, — майже на 60% 
(по Україні — 50%). У свою чергу 
населення та бюджетні організації 
розрахувалися з ПАТ «Волиньгаз» 
на 80 і 62% відповідно. 

Лікувати тварин тепер стане 
дорожче

КОМЕНТАР СПЕЦІАЛІСТА 

Хто має право на податковий кредит

Ветлікар Андрій Мартинюк з пацієнтом

Споживачі зможуть купувати олію 
за 13 гривень 

Антимонопольний комітет 
України надав дозвіл 14 учас-

никам ринку соняшникової олії 
на узгоджені дії, спрямовані на 
відновлення рівноваги внутріш-
нього ринку та зниження вартості 
продукції для українських спожи-
вачів. Про це повідомив перший 
заступник голови комітету Юрій 
Кравченко під час брифінгу, ін-
формує офіційний сайт АМКУ. 

Зокрема, учасникам ринку олії 
дозволено укласти договір про по-
годжену конкурентну поведінку. 
Це дозволить наповнити внутріш-
ній ринок держави достатнім об-

сягом бутильованої олії та знизи-
ти ціни. Дозвіл надано терміном 
на три місяці.

Як повідомив Юрій Кравчен-
ко, основні виробники й експор-
тери олії зобов’язалися щомісяця 
наповнювати вітчизняний ринок 
20 тисячами тонн олії та реалізо-
вувати продукцію за середньою 
оптово-відпускною ціною 12 грн. 
15 коп. Йдеться, зокрема, про олію 
таких торгових марок, як «Олей-
на», «Щедрий Дар», «Стожар», 
«Чумак Домашня», «Розумниця», 
«Славія».

Перший заступник голови 
АМКУ зазначив, що ціна на олію 
для споживачів при збереженні 
роздрібними мережами тради-
ційної надбавки у 10% станови-
тиме близько 13,4 гривні за літр. 
Водночас АМКУ звертається до 
торговельних мереж із пропози-
цією зменшити рівень торговель-
ної надбавки до 5%, що дозволить 
встановити ціну на рівні 13 грн. 
Враховуючи логістику ринку, олія 
за новими цінами має з’явитися у 
роздрібній мережі протягом най-
ближчих семи днів.

Бо аналогів кетаміну, який ветеринари використовують як наркоз, немає 


