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Події

СІЛЬСЬКА ПРАЦЯ  

ПОПАЛИСЬ! 

Волинська цукроварня приховала 
чотири мільйони гривень податків

Факт ухилення від сплати більше 
чотирьох мільйонів гривень ПДВ 

на одному з цукрових заводів Волині 
зафіксували співробітники УПМ ДПА 
у Волинській області. 

Виявили цю масштабну спробу не-
сплати податків шляхом ретельного 
аналізу документів бухгалтерської та 
виробничої документації підприєм-
ства фахівці податкового аудиту.

Податківці встановили, що на 
підприємстві у 2010 році «солодкий 
бізнес» організували, як то кажуть 
у народі, на широку ногу. Скажімо, 
офіційні папери свідчили про вико-
ристання 3,6 мільйона штук мішків, а 
також про придбання та застосування 
у виробничому процесі більше два-
дцяти тисяч тонн вугілля та 68 тисяч 
тонн вапнякового каменю. 

Майже все це нібито використали 
та списали на витрати для переробки 
сирцю в білий цукор-пісок на замов-
лення кількох бізнес-партнерів. Одна-
че насправді у реальному виробництві 
використали чи не вдвічі меншу кіль-

кість матеріалу. 
Так, податківці нарахували понад 

чотири мільйони гривень нескориго-
ваного податкового кредиту з ПДВ. 
Очевидно, що зменшувати задекларо-
ваний податковий кредит на цю суму 
на підприємстві не стали з меркан-
тильних міркувань. У такий спосіб біз-
несмени зменшили свої зобов’язання 
щодо сплати податків в 2010 році на 
чотири мільйони гривень. 

Днями слідчий відділ податкової 
міліції порушив кримінальну справу 
відносно керівника підприємства за 
фактом ухилення від сплати податків 
у особливо великих розмірах. 

До слова, несплата ПДВ — не єди-
на претензія податківців до цієї цу-
кроварні. Як інформує управління по-
даткового контролю юридичних осіб 
ДПА у Волинській області, загалом 
підприємству донараховано понад сім 
мільйонів гривень податків і штраф-
них санкцій за порушення податково-
го законодавства.

Китайської гречки на Волині не буде 
Уже минув місяць, як китайська 
гречка дісталась України. Про її 
смакові якості легенди ходять: 
кажуть, непридатна вона до спо-
живання у їжу людям, оскільки 
у Китаї гречка — кормова. А 
Прем’єр-міністр Криму Василь 
Джарти взагалі на весь голос 
заявив, що китайську гречку 
фасують в українську упаковку 
нечесні на руку ділки. «Відомос-
ті» шукали китайську гречку на 
Волині.

У супермаркетах Луцька цар-
кашу знайшли лише в одному. 
Коштує майже 22 гривні за кіло-
грам. Виробництво Харківської та 
Дніпропетровської областей. За-
галом же в супермаркетах гречка 
на полицях відсутня. Працівники 
деяких магазинів запевнили, що 
каша «була, та скінчилася». Чи 
завезуть китайську — не знають. 
Судячи з того, що на ринках Луць-
ка кашу продають, її дефіциту не-
має. Коштує гречка 21-22 гривні 
за кілограм. Одна з продавчинь 
навіть етикетку з мішка показала, 
мовляв, дивіться, крупа виробле-
на у Хмельницькому. На запитан-
ня, чому вагова гречка з мішка 
різниться у кольорі від фасованої, 
відповіла просто: «пересмажена». 
Поцікавилася, чи можна на ринку 
купити китайську гречку. Про-
давці запевняють, що її немає і не 
буде.

— Я нею не торгуватиму, — 
запевняє підприємець Галина. — 
Нашої крупи є вдосталь. Возимо 
з Хмельницького. А китайської 
ще не бачили, навіть ціни на неї 
не знаємо. Ніхто не пропонував 
реалізовувати. 

Тим часом в управлінні еко-
номіки Волинської облдержадмі-
ністрації повідомили, що області 

виділені квоти на імпортну греч-
ку. Оператором із її реалізації ви-
значено облспоживспілку, оскіль-
ки ця структура має великий 
центральний склад і розгалужену 
торговельну мережу. 

В облспоживспілці Людмила 
Кравчук поінформувала «Відо-
мості», що вони направили лист 
в облдержадміністрацію та від-
мовилися братися за реалізацію 
такої гречки.

— Нам нічого не повідомили 
ні про ціну цієї каші, ні про умови 
поставки. Дали лишень телефон. 
Мовляв, зв’язуйтеся з Одесою та 
самі домовляйтеся. Подзвонили. 
Нас попрохали передзвонити піз-
ніше. Потім почали кидати слу-
хавку. На сьогодні нам не вигідно 
везти гречку з Одеси: зважаючи 
на вартість транспортування, ця 
каша не буде дешевшою за ту, що 
продається на ринках, — розпові-
ла Людмила Кравчук. 

Виходить, що китайська греч-
ка на Волині нині не затребувана. 
Тож оцінити її смакові якості ми 
поки не можемо. Та й чи треба?

Через кілька місяців на при-
лавках з’явиться каша нового 
врожаю. Як запевнив «Відомості» 
начальник головного управління 
агропромислового розвитку ОДА 

Юрій Горбенко, в області гречкою 
засіяно до трьох тисяч гектарів. 
Це в півтора разу більше, ніж 
торік. Значною мірою цьому по-
сприяла дотація з бюджету — сто 
гривень на гектар посіву. До речі, 
Волинь стала єдиною областю, яка 
таким чином простимулювала по-
сів гречки.

Проаналізувавши матеріали 
колег із інших регіонів України, 
«Відомості» дійшли висновку, що 
китайська гречка популярністю у 
народу не користується: кажуть, 
що має гіркуватий присмак. Пи-
тання: навіщо її було ввозити?

Гендиректор компанії «Хліб 
Інвестбуд» Роберт Бровді запев-
нив ЗМІ, що на закупівлю чоти-
рьох тонн крупи у Китаї не було 
витрачено жодної бюджетної 
копійки. Це, мовляв, соціальний 
проект компанії. 

Проте, як свідчить опубліко-
ваний у пресі витяг із Єдиного 
державного реєстру юридичних і 
фізичних осіб-підприємців, 49% 
акцій цієї компанії належать Дер-
жавній акціонерній компанії «Хліб 
України». Тобто державна частка є 
суттєвою. А отже, збиток від вве-
зення китайської гречки автома-
тично частково ляже на бюджет.

Наталка СЛЮСАР

У Рівному спіймали з 
хабарем двох «оперів»
Працівники прокуратури та СБУ Рівненщини за-
тримали «на гарячому» під час одержання 30 тисяч 
гривень у якості хабара двох оперуповноважених 
сектора Державної служби з боротьби з економіч-
ними злочинами Рівненського МВ. Встановлено, 
що міліціонери, діючи за попередньою змовою, 
вимагали таку суму від керівника одного з рів-
ненських товариств за повернення комп’ютерної 
техніки та неперешкоджання у подальшій госпо-
дарській діяльності. Триває слідство. 

13,7
в Україні вже налічується стільки міль-
йонів пенсіонерів, повідомив Сергій 
Тігіпко. Кількість працевлаштованих 
громадян із початку року скоротилася 
до 14 мільйонів осіб. Тобто фактично 
кожен працюючий українець утримує 
одного пенсіонера.

ЄС дасть Україні мільйон євро 
на громадське мовлення 
Європейський Союз готовий надати Україні фінан-
сову допомогу в розмірі мільйона євро на розробку 
закону про громадське мовлення. Про це повідомив 
прес-аташе представництва Європейського Союзу 
Давид Стулік під час телемарафону «Повний доступ» 
в ефірі ТВі. За його словами, частина цих коштів буде 
спрямована на навчання українських експертів за 
кордоном, передає «Українська правда». Він також 
відзначив погіршення ситуації зі свободою слова в 
Україні за останній рік.

З УРАХУВАННЯМ ІНФЛЯЦІЇ 

Кабмін планує збільшити податки 

Кабмін пропонує підняти акцизний 
податок, збір за реєстрацію тран-

спортного засобу, екологічний пода-
ток, збір за користування радіочас-
тотами і деякі інші податки та збори. 
Така пропозиція міститься в Проекті 
закону «Про внесення змін у Подат-
ковий кодекс України щодо перегляду 
ставок деяких податків і зборів».

У пояснювальній записці до про-
екту зазначено, що, враховуючи сфери 
застосування податків і зборів, ставки 
акцизного податку, збору за першу ре-
єстрацію транспортного засобу, еко-
логічного податку, податку на земельні 
ділянки, нормативну грошову оцінку 
яких ще не провели, а також збору за 
користування радіочастотним ресур-
сом України з урахуванням прогнозо-
ваного індексу споживчих цін у 2011 
році збільшено на 8,9%.

Водночас ставки за використання 
надр для видобутку корисних копа-
лин, а також збори за спеціальне ви-
користання води, спеціальне викорис-
тання лісових ресурсів збільшено на 

11,3%.
Ці зміни вносяться до пункту 

4 розділу ХІХ Податкового кодексу 
України, за яким Кабмін щорічно до 
1 червня вносить у парламент проект 
закону про зміну ставок оподаткуван-
ня з урахуванням індексів споживчих 
цін та індексів цін виробників про-
мислової продукції.

Волинські фермери клопочуть-
ся над заготівлею корму для 

худоби. Більшість районів уже 
розпочали цю роботу: на полях 
коситься люцерна та конюшина, 
а в підсобних приміщеннях агро-
номи проводять їх сінаж і сило-
сування. Як повідомив начальник 
обласного управління агропро-
мислового розвитку Юрій Гор-
бенко, розпочали заготівлю сіна 
в Горохівському, Іваничівському, 
Локачинському, Турійському та 
Луцькому районах, решта районів 
поки відстають. 

Те, як триває заготівля кормів 
на одному з кращих і потужні-
ших сільгосппідприємств області 
«Рать», керівником якого є госпо-
дар із великої літери Віктор Шум-
ський, «Відомості» побачили на 
власні очі. 

Територія господарства чи-
мала — чотири тисячі гектарів 
оброблюваного поля, проте його 
керівник скромно каже, що сіль-
госппідприємство відноситься до 
середніх за кількістю землі. 

— Цьогорічна погода сприяє 
тому, щоб урожай сіна був хоро-
шим, — каже Шумський. — Гос-
подарникам важко вгодити, бо 
ми хочемо дощу для пшениці 
та буряків, а для сіна — погоди. 
Плануємо заготовити півтори 
тисячі тонн сіна, як і щороку, а 
це в середньому дві тонни корму 
на одну корову. Для заготівлі ма-

ємо спеціальну рулонну техніку, 
яка за день може обробити 60-70 
гектарів площі. Наразі триває за-
готівля сінажу, косимо люцерну, 
конюшину, врожай яких вдалий 
завдяки підживленню азотом. Ми 
заготовляємо п’ять тисяч тонн сі-
нажу та 25 тисяч тонн силосу.

Господарник одразу наголо-
шує, що без техніки жодна праця 
на полі себе не виправдає, тим 
більше, коли йдеться про заго-
тівлю сіна чи обробку цукрових 
буряків, на які, до речі, «Рать» 
робить велику ставку. Це значні 
прибутки від продажу, а також до-
датковий корм для худоби. 

— Посіяли трохи більше бу-
ряку, проте, зважаючи на погодні 
умови, маємо невеличкі пробле-
ми. Хотів би наголосити, що чим 
раніше засіяти, тим кращим буде 
врожай. Стосовно економіки бу-
ряку, то з одного гектара маємо 
до п’ятдесяти тисяч гривень вало-
вого прибутку. Економіка проста: 
буряк — культура прибуткова, 
бо при нинішній ціні на цукор 
його ще вигідніше вирощувати, 
ніж ріпак. Був у нас період, коли 
ми зменшували посівні площі 
на буряк, але цього року вдалося 
надолужити втрачене. Маємо й 
техніку для посівної та збирання. 
Пригадується, як ще років шість 
тому ми наймали людей восени на 
збирання буряків, а сьогодні все 
робить техніка, — розповідає Ві-

ктор Анатолійович.
Згідно зі статистикою, сіль-

ськогосподарські підприємства 
області значно збільшили об’єми 
вирощування цукрових буряків у 
порівнянні з минулими роками. За 
словами заступника голови ОДА 
Віталія Карпюка, в 2009 році в об-
ласті було посіяно десять тисяч 
гектарів буряку, в 2010-му — 16 
тисяч гектарів, у цьому році гос-
подарствами різних форм влас-
ності цукровим буряком засіяно 
майже двадцять тисяч гектарів.

У доцільності вирощування 
буряків переконує й голова Луць-
кої райдержадміністрації Володи-
мир Демчук:

— Окремі сільські ради дій-
сно збільшили посіви цукрового 
буряку, бо є економічний важіль. 
Людина бачить, що може про-
дати мішок цукру й отримати за 
нього 500 гривень. Є копійка, є 
заробіток, тому люди починають 
впроваджувати новітні техноло-
гії. Зверніть увагу, що сьогодні 
рідко побачите на полі людей, які 
проривають буряки. Поступово 
вчаться і таки віддають перевагу 
сучасним методам обробітку.

Чиновники також повідали, 
що наразі мізкують над тим, аби 
на договірних умовах надати се-
лянам можливість заготовляти 
корми на так званих «нічийних» 
територіях.

— Селянам, які ведуть госпо-
дарство, треба надати можливість 
десь заготовлювати корми. В Кі-
верцівському, Маневицькому ра-
йонах є гектари зеленої маси, яку 
ніхто не підживлював і яка про-
стоює. Треба на рівні сільських 
рад, районних адміністрацій 
створити умови, аби люди йшли 
та косили, щоб мали чим годува-
ти худобу, — резюмував Віталій 
Карпюк.

Ірина КОСТЮК

У регіоні триває заготівля кормів 
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