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До редакції «Відомостей» звер-
нувся приватний підприємець 
Олександр, якому нещодавно, щоб 
отримати необхідний документ, 
довелося більше трьох годин про-
стояти в черзі у луцькому відділі 
реєстрації суб’єктів господарю-
вання. Чоловік каже, що раніше 
такої ситуації не траплялося, а все 
почалося після недавньої відміни 
свідоцтв про реєстрацію підпри-
ємців. Невже, за його словами, не 
можна організувати роботу відділу 
таким чином, щоб люди не витрача-
ли даремно свій час, нерви і гроші в 
очікуванні перед дверима держав-
ного реєстратора? Хто винен і у 
чому причина обурення підприєм-
ців, дізнавалися «Відомості».

Картина, яку побачили у відділі 
державної реєстрації суб’єктів гос-
подарювання Луцької міської ради 
повністю співпадає з розповіддю 
пана Олександра. Незважаючи на 
те, що прийом починається о пів на 
дев’яту, ще задовго до цього форму-
ється черга. Один чоловік розповів, 
що вже третій день приходить сюди 
за довідкою, як тільки наблизиться 
час його прийому, терміново дово-
диться від’їхати по роботі. Ще хтось, 
заглянувши в коридор і помітивши 
натовп народу, вирішує прийти за-
втра. Інші ж уперто чекають. Комусь 
потрібна довідка, комусь — витяг, 
комусь — виписка з Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб і 
фізичних осіб-підприємців, комусь 
— усі ці три документи. 

— Якщо раніше копія свідоцтва 
була тим документом, який підтвер-
джував, що особа є підприємцем і 
займається певними видами діяль-
ності, — розповідає пані Олена, що 
зареєстрована як юридична особа, 
— то тепер я не знаю, що вимагати 
від того, хто нам надає послуги. 

— Треба вимагати весь пакет 
документів, аби підстрахуватися, — 
додає чоловік із черги.

— А за кожну «бумажку» треба 
платити, а вона, може, й не потрібна, 

— відповідає на його репліку інша 
жіночка.

— Я як приватний підприємець 
працюю з кількома юридичними 
особами, — продовжує діалог ще 
одна жінка. — А є такі, що мають по 
100 й 200 контрагентів. І усім їм не-
обхідно надати витяг, який коштує 
54 гривні, бо його ксерокопія не дій-
сна. На випадок перевірки потрібен 
витяг із мокрою печаткою. 

— Це вже занадто, — обурюється 
інша. — Створили собі це підприєм-
ство (ДП «Інформаційно-ресурсний 
центр», на який іде проплата за отри-
мання виписки — 17 грн., довідки — 
18 грн. 70 коп., витягу — 49 грн. 30 
коп. — Авт.) і збирають данину… 

Підприємці сперечалися й одно-
часно обурювалися, одначе ніхто не 
зміг конкретно обґрунтувати необ-
хідність того чи іншого документа.

Прояснити ситуацію з цього 
питання «Відомостям» погодилася 
державний реєстратор відділу дер-
жавної реєстрації суб’єктів господа-
рювання Луцької міської ради Світ-
лана Точинська.

За її словами, 7 травня вступив 
в дію Закон України «Про внесен-
ня змін в окремі законодавчі акти 
України щодо скасування свідоцтва 
про державну реєстрацію юри-
дичної особи та фізичної особи-
підприємця». 

— Він не вніс змін у саму про-
цедуру реєстрації, — розповідає 
Світлана Петрівна, — а тільки зміни 
щодо документа, який підтверджує 
реєстрацію. Якщо раніше таким до-
кументом було свідоцтво, то тепер 
при реєстрації видається виписка з 
Єдиного державного реєстру. Вона 
не має терміну дії і є платною, хоча 
безкоштовно видається в тих випад-
ках, якщо відбуваються якісь зміни з 
відомостями, що є у виписці, напри-
клад, фізична особа-підприємець 
прийшла поміняти адресу. Довідка, 
витяг — теж відомості з Єдиного 
державного реєстру та видаються на 
підставі запиту й оплати. Від оплати 
звільнені лише органи державної 

влади. Довідку та витяг про будь-
яку іншу юридичну чи фізичну осо-
бу може взяти будь-хто, якщо знає 
реквізити пошуку, а виписку фізич-
на чи юридична особа може отрима-
ти лише про себе і тільки за місцем 
реєстрації.

— Чим відрізняються довідка 
та витяг?

— Довідка містить інформацію, 
яка стосується реєстраційних дій і 
записів, які були внесені в Єдиний 
державний реєстр, — пояснює Світ-
лана Точинська, — тобто відомості 
про реєстрацію, зміни, припинен-
ня, зняття з обліку й інше. А витяг 
містить інформацію про види ді-
яльності, дату реєстрації, прізвище 
суб’єкта господарювання чи засно-
вників, якщо йдеться про юридичну 
особу, станом на момент запиту. В 
отриманні довідки та витягу на сьо-
годні нічого не змінилося.

— Підприємці кажуть, що час-
то юридичні особи вимагають саме 
витяг на підтвердження їхньої ді-
яльності, а не довідку, яка зараз ви-
дається замість свідоцтва. Та витяг 
коштує набагато дорожче?

— Це пов’язано зі змінами до 
Податкового кодексу, — пояснює 
держслужбовець. — Зазвичай ви-
магають через те, що хочуть бачити, 
чи займається підприємець певними 
видами діяльності, наприклад, тор-
гівлею товаром. 

Питання ж про те, чи конче по-
трібно суб’єкту господарювання 
представляти копію чи оригінал 
витягу, залишається відкритим. 
Підприємець, який звернувся до 
редакції, ходив у податкову про-
консультуватись. Але там відпові-
ли, що ніде чітко ця вимога не про-
писана, тому вони самі чекають на 
роз’яснення з ДПА України. 

Наразі ж державний реєстратор 
Світлана Точинська радить підпри-
ємцям не панікувати та, коли у них 
не вимагають перелічених докумен-
тів, наперед їх не брати. До того ж, 
за її словами, перевіряюча особа за 
необхідності може сама дати запит. 
А щоб не стояти у чергах, можна за-
платити гроші та залишити запит як 
вхідну кореспонденцію, після чого 
протягом п’яти робочих днів забра-
ти документ. 

Таким чином, закон, який, як 
висловлювалися наші можновладці, 
спростить умови започаткування та 
ведення бізнесу і здешевить їх, на-
справді призвів до безкінечних черг 
в органах реєстрації, хаосу та необ-
ґрунтованого витрачання часу та до-
даткових коштів на отримання ви-
писок, витягів, довідок. Є слушною 
думка підприємців про те, що на них 
укотре вирішили нажитись. Адже 
лише в одному Луцьку є більше 18 
тисяч підприємців і більше шести 
тисяч юридичних осіб, і всім необ-
хідні ті виписки, довідки, витяги — а 
це немалі гроші. 

Людмила ШИШКО
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Події

КОНТРОЛЬ 

Луцька санітарно-епідеміологічна 
станція посилила контроль за 

якістю продукції в торговельних 
закладах міста. У зв’язку з усклад-
ненням епідситуації та високим тем-

пературним режимом зовнішнього 
середовища головний державний са-
нітарний лікар Луцька та Луцького 
району Іван Ульчак видав постанову 
«Про запобігання виникненню спа-
лахів гострих кишкових інфекцій і 
харчових отруєнь серед населення».

Відповідно до неї, керівникам 
місцевих закладів ресторанного гос-
подарства заборонено самовільне 
розширення погодженого асорти-
менту продукції та використання під 
час масових заходів страв і виробів, 
виготовлених у домашніх умовах.

Директорів ТзОВ «ПАККО-
Холдинг», Луцької філії ДП «Гарантія 
маркет», ТзОВ «Ресторан «Театраль-
ний», ТзОВ «Фуд-маркет», ТзОВ 
«Арго-Р», ПП ТД «Салют», ТзОВ ТД 

«Аванта», ТзОВ «Фоззі-Фуд» і ТзОВ 
«Континіум-Трейд» зобов’язано в 
липні провести позачергове медич-
не обстеження працівників кулінар-
них, кондитерських цехів і гастро-
номічних відділів на кишкову групу 
інфекцій, а також щомісячно про-
водити мікробіологічний контроль 
продукції (відповідно до асортимен-
ту) власного виробництва.

Крім того, керівникам закла-
дів ресторанного господарства та 
торгівлі всіх форм власності, що 
виготовляють продукцію власного 
виробництва, доручено призначити 
відповідальних осіб, які б щоденно 
контролювали стан здоров’я пра-
цівників і дотримання ними правил 
особистої гігієни.

ІМІДЖ ОБЛАСТІ 

Днями у місцевих ЗМІ з’явилась 
інформація, що підприємець із 

села Боголюби Мельник С. запус-
тив у виробництво партію туалет-
ного паперу під назвою «Волинь» 
із використанням зображення 
Луцького замку. 

За словами депутата обласної 
ради від «Батьківщини» Валенти-
ни Блінової, це є неприпустимим 
та образливим для волинян, мов-
ляв, справді, як пише одне з місце-
вих видань, «Волинню підтерлися 
та викинули в унітаз». Тож депутат 
звернулася до голови облдержад-
міністрації з проханням не бути 
байдужим і відреагувати на цю си-
туацію, що вже викликала шквал 
обурення серед громадськості.

Чільник області Борис Клім-
чук розповів, що не чув про діян-

ня боголюбського підприємця, а 
ознайомившись із ситуацією, чи 
то жартома, чи то всерйоз наказав: 
«У підприємця ліцензію забрать, 
покарать і вигнати з області».

Ірина КОСТЮК

ДОМОВИЛИСЬ 

Волинські обранці поділили 
водойми: найбільше озеро в руках 
депутата 

На початок року в оренді на 
території Волині перебуває 

691 водний об’єкт. Чиновники 
вирішили по-серйозному взяти-
ся за наведення ладу, тож затіяли 
перевірки на водоймах: чи все в 
порядку в орендарів із докумен-
тацією. Вочевидь, не все, оскільки 
ще задовго до сесії обласної ради, 
яка відбулася 8 липня, її голова Во-
лодимир Войтович попередив, що 
багато кого з орендарів позбавлять 
права розпоряджатися водними 
об’єктами. 

Результат не забарився. 18 
суб’єктам господарювання рі-
шенням сесії відмовлено в оренді 
водойм. На це, за словами Войто-
вича, є усі законні підстави. Зо-
крема, рішення скасовані через те, 
що орендарі не мають укладених 
договорів оренди або ж вони вже 
не дійсні у зв’язку з закінченням 
терміну дії. 

Після нетривалого обговорен-
ня питання про позбавлення пра-
ва оренди, суперечки в сесійному 
залі розпочалися під час розгляду 
наступного питання — надання в 
оренду водних об’єктів. Депутати 
запідозрили: чи, бува, не забира-
ють у простих громадян ставки, 
аби віддати їх «своїм». Зокрема, 
«свободівець» Анатолій Вітів на-
голосив, що депутатів спеціально 
вводять в оману, адже причини 

відмови в оренді у рішенні не вка-
зуються.

— Це рейдерська схема пере-
розподілу риби. Під кожним пріз-
вищем повинна бути аргументація, 
чому та через що забрали водойму, 
— вимагав пояснень Вітів.

Депутат від «Батьківщини» 
Валентина Блінова поцікавилася, 
чи відомі вже імена тих, хто пре-
тендує на об’єкти. На це отримала 
відповідь, що, мовляв, невідомі. 

— Серед тих орендарів є такі, 
що по одинадцять років не мають 
договорів на оренду, — став на за-
хист рішення заступник голови 
ОДА Віталій Карпюк. — Усе по-
винно бути законно. Наша мета 
— волиняни мають їсти волинську 
рибу, інших цілей у нас немає.

Забравши в орендарів вісім-
надцять водойм, чиновники на-
томість надали у користування 
одинадцять. Щоправда, не йшлося 
про ті ж водні об’єкти. Цікаво, що 
у списку тих, хто орендуватиме 
озера наступні п’ять років, є й ім’я 
депутата обласної ради Валерія Ді-
брови. Якщо решта десятеро орен-
дарів отримали у розпорядження 
невеликі площі водойм, то пану 
Діброві дісталося цілих 65 гектарів 
озера Окорське, що на території 
Затурцівської сільської ради Лока-
чинського району. 

Ірина КОСТЮК

ПОДАТКИ 

За збирання лісових ягід сплачено 
два мільйони гривень податків

Станом на 1 липня від заготівлі 
ягід на Волині надійшло 1,885 

мільйона гривень податків, а це 
на 616 тисяч гривень менше у по-
рівнянні з відповідним періодом 
минулого року. Тож до місцевих 
бюджетів надійшло додатково 
трохи більше як півмільйона гри-
вень. Про це повідомила перший 
заступник голови ДПА в області 
Мирослава Конечна.

У розрізі районів найбільше 
податків від заготівлі ягід надій-
шло з Маневиччини — 39% усіх 

надходжень. Збільшили надхо-
дження і в Камінь-Каширському 
та Любешівському районах.

— Мінусують у порівнянні з 
2010 роком Ковельський і Турій-
ський райони. На Ківерцівщині 
попрацювали на рівні минулого 
року, ріст надходжень не значний. 
Як позитив хотілося б відмітити 
той факт, що середня сплата по-
датків із одного кілограма лісової 
продукції становить 3,19 гривні, 
а з урахуванням авансових перед-
плат, проплат за отримання лімітів 
на збирання лісових ягід ця сума 
становить 4,85 гривні. У Камінь-
Каширському районі з кілограма 
ягід платять 2,62 гривні подат-
ку, він відстає у цьому плані, та 
пов’язано це з тим, що заготівель-
никами є суб’єкти господарюван-
ня, які платять єдиний податок, 
тобто тут спрацьовує пільга. Про-
те контрольна цифра — 2,61 грив-
ні — витримана в усіх районах, 
розповіла пані Конечна.

53,7
стільки відсотків українського 
населення становлять жінки, 
повідомили у Держстатистики. На  
перше січня 2011 року на кожну 
тисячу жінок припадало 856 
чоловіків.

Смертність в Україні перевищує 
народжуваність на 32% 
Міністр юстиції Олександр Лавринович повідомив, 
що кількість смертей в Україні перевищує кількість 
народжень на 32%. Такими є статистичні дані органів 
реєстрації актів цивільного стану Міністерства юстиції. 
Загалом протягом першого півріччя 2011 року органами 
реєстрації актів цивільного стану було складено майже 
194 тисячі актових записів про народження, актових 
записів про смерть — майже 286 тисяч. Минулого року 
кількість актових записів про смерть перевищувала за-
писи про народження майже на 34%.

Ягодинська митниця — 
в десятці кращих 
Начальник Ягодинської митниці Геннадій Федик повідо-
мив, що за перше півріччя 2011 року до державного 
бюджету перераховано 792 699,9 тисячі гривень, що 
становить 109,6% від очікуваного показника. Водночас 
директор департаменту Державної митної служби Украї-
ни Анатолій Гутник поінформував, що встановлено низку 
порушень, які здебільшого стосуються контролю митної 
вартості товарів і їх класифікації. Разом із тим, Гутник 
наголосив, що Ягодинська митниця входить до десятки 
найкращих у країні.

Депутати облради переймаються 
долею туалетного паперу

Санстанція обмежила роботу гастрономічних відділів 
у супермаркетах

Підприємців «загнали» у черги за документами 
з Єдиного державного реєстру 

Луцькі підприємці чекають на прийом до державного реєстратора


