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Волинські податківці зверта-
ють увагу підприємців, які не 

є платниками ПДВ: до введення 
в дію положень щодо спрощеної 
системи оподаткування, обліку та 
звітності суб’єктів малого підпри-
ємництва не проводиться фак-
тична перевірка фізичної особи-
підприємця, яка не зареєстрована 
платником податку на додану вар-

тість, та юридичної особи, яка за-
стосовує спрощену систему опо-
даткування, обліку та звітності, 
що передбачає включення податку 
на додану вартість до складу єди-
ного податку.

Така норма передбачана у від-
повідному законі.

Про безпідставні перевірки 
малого бізнесу, а також про факти 
порушення вимог законодавства з 
боку працівників податкової служ-
би повідомляйте за тел. 0-800-501-
007 (безкоштовно зі стаціонарних 
телефонів на території України).

ДПА в області нагадує, що до 
планових перевірок включаються 
лише потенційні порушники по-
даткового законодавства. А у ІІІ 
кварталі 2011 року кількість пла-
нових перевірок діяльності фізич-
них осіб-підприємців зменшено на 
50 відсотків у порівнянні з відпо-
відним періодом минулого року.
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СТАТИСТИКА  

Українська їжа — найдорожча в 
Європі

Українці витрачають на харчу-
вання майже 52% своїх дохо-

дів, що є найвищим показником у 
Європі. Про це повідомили у Дер-
жавній службі статистики.

Для порівняння, у Європі за-
безпеченими вважаються ті грома-
дяни, які в місяць витрачають на 
їжу менше 20% сімейного бюджету.

Так, у Люксембургу на їжу на-
селення витрачає 8,1% доходів, 
у Великобританії — 8,5%, у Ні-
меччині — 9,8%. Пасуть задніх у 
цьому питанні практично всі кра-
їни колишнього СРСР. Молдовани 
віддають за продукти 40,8% своїх 
зарплат, білоруси — 39,2%, а росі-
яни — 28,8%. 

Ще однією з найбільших ста-
тей видатків сімейного бюджету 
пересічного громадянина України 
є оплата житлово-комунальних 
послуг. 

За послуги ЖКГ населення від-
дає щомісяця кожну 11-у гривню, 
або 9,3% від доходів. На купівлю 
алкогольно-тютюнової продукції 
українці витрачають більше, ніж 
на відпочинок і освіту разом узяті 

(3,3% проти 1,8% і 1,3% відповідно).
Також у Держстаті повідомили, 

що 0,2% громадян України мають 
доходи до 300 гривень у місяць. 
Кожен 50-й (2%) змушений розпо-
діляти сімейний бюджет із розра-
хунку 300-480 гривень у місяць, ще 
6,5% мають доходи від 480 до 660 
гривень за місяць, а 13% живуть на 
660-840 гривень у місяць. 

Тож виходить, що кожен п’ятий 
громадянин України отримує мі-
сячний дохід, який навіть не дотя-
гує до прожиткового мінімуму.

Українці довіряють 
довгостроковим вкладам
За даними Нацбанку, у першому півріччі поточного 
року вкладники збільшили суму коштів на депозитах 
із терміном розміщення понад два роки майже на 
30%. Водночас обсяги депозитів терміном менше 
одного року скоротилися на 7%. За шість місяців 
поточного року обсяги довгострокових депозитів 
зросли до 22 млрд. грн., вклади терміном до року 
зросли на 20% — до 110 млрд. грн., кількість коштів 
на депозитних рахунках із терміном менше одного 
року скоротилася до 93 млрд. грн.

Уряд витратить на харчі 
майже мільярд доларів
Про це заявив міністр аграрної політики і продо-
вольства Микола Присяжнюк, передає Мінагрополі-
тики. «2011 року на фінансування Аграрного фонду 
спрямовано більше семи мільярдів гривень, із них 2,2 
мільярда — зі спецфонду держбюджету, ще близь-
ко п’яти мільярдів — за рахунок розміщення ОВДП 
(облігацій внутрішньої державної позики, — ред.). Ці 
гроші дозволять сформувати потужний державний 
запас продовольства й уникнути втручання держави в 
ринок зернових», — заявив Присяжнюк.

9,85
стільки відсотків становить частка 
російського капіталу в банківсько-
му секторі України.

У ВІДПОВІДЬ НА КРИТИКУ 

УВАГА! 

Податкова не може перевіряти 
підприємців, які не є платниками 
ПДВ

Збільшити поголів’я ВРХ на Волині можна і без німецької допомоги
Керівнику Волинського обласного 
племоб’єднання Василеві Шуху діс-
тається на горіхи чи не на кожній 
нараді з питань тваринництва. Над-
то вже багато претензій висловлює 
йому заступник голови ОДА Віталій 
Карпюк, який курує сільське гос-
подарство. Через різке зменшення 
поголів’я худоби на Волині чинов-
ники б’ють на сполох. Кажуть, щоб 
корова давала високі надої та була 
м’ясистою, головне — генетика, а 
вона у волинських биків-плідників, 
яких утримує племпідприємство, 
ненайкраща. Посадовці розповіда-
ють, що волинських корів заплід-
нюватимуть спермою німецьких 
бугаїв. Однак, виявляється, її в 
області поки немає. Що ж насправді 
відбувається, з’ясовували «Відо-
мості». 

Про ввезення на Волинь сперми 
німецьких бугаїв із хорошим гене-
тичним матеріалом влада почала 
говорити кілька місяців тому. Тоді ж 
ішлось і про облаштування пунктів 
штучного осіменіння в селах. Сіль-
ським радам із обласного бюджету 
виділили по шість тисяч гривень на 
придбання обладнання. Пан Карпюк 
доручив виконати це до кінця черв-

ня. Як тоді, так і зараз, на Волині діє 
447 ПШО, з яких 332 пункти обслу-
говують господарства населення, 
сотню додаткових іще не відкрили. 
Бо ж для відкриття нових пунктів, 
окрім грошей, потрібне обладнання, 
спеціальні ємності, які замовляють у 
Харкові, і на їх виготовлення потріб-
но не менше двох місяців. Зробити 
це швидко племоб’єднання фізично 
не здатне. Василь Шух каже, що, най-
імовірніше, пункти будуть облашто-
вані у вересні.

З німецькою спермою ще біль-
ше плутанини. Відповідальні за 
агропромисловий розвиток в об-
ласті ініціюють створення на базі 
племоб’єдання товариства з додатко-
вою відповідальністю «Волиньплем-
ресурс», яке б займалося винятково 
завезенням телиць, нетелей і спер-
мопродукції з Німеччини. Щоправ-
да, не зрозуміло, навіщо додаткова 
структура? Тим паче, коли сьогодні 
Президент категорично виступає за 
ліквідацію будь-яких посередників 
біля державних підприємств. 

Про ввіз закордонної сперми 
говорити теж зарано, тому що на 
цьому етапі, за словами пана Шуха, 
з німцями лишень ведуться пере-
говори. За великим рахунком, під 

великим знаком питання є і сама до-
цільність ввезення сперми з німець-
кої Тюрингії. 

Головний ветеринарний лікар 
Волині Богдан Лозинський каже, 
що для покращення стада німецька 
сперма, може, й потрібна, проте це 
винятково господарське питання: 
якщо буде попит на неї, то буде й 
пропозиція.

З початку року обласним 
племоб’єднанням на Волині заплід-
нено трохи більше 87 тисяч голів, із 
яких 28,5 тисячі — штучним мето-
дом. 

Племпідприємство має можли-
вість повністю забезпечити потребу 
у спермі для штучного запліднення. 
На одне осіменіння потрібно майже 
три спермодози. На пунктах пропо-
нується й асортимент: є сперма ім-
портна, доза якої коштує 50 і більше 
гривень; є спермопродукція від за-
кордонних бугаїв, яка реалізується 
українськими підприємствами, її 
вартість — від 15 до 33 гривень за 
дозу; сперму биків, яких вирощує 
волинське племпідприємство, про-
дають за ціною 10-15 гривень. Якщо 
йдеться про м’ясну породу волин-
ських бугаїв, то ціна складає від 5,5 
до 7,5 гривні.

Василь Шух каже, що штучне 
осіменіння набирає обертів на Во-
лині, бо добрий господар розуміє: 
для того, щоб отримувати від корів 
тридцять-п’ятдесят кілограмів добо-
вих надоїв та унеможливити інфіку-
вання вірусами, їх варто заплідню-
вати штучно. 

— Штучне осіменіння однієї го-
лови по калькуляції коштує в серед-
ньому 86 гривень, із них тридцять 
гривень, відповідно до рішення об-
ласної ради, приходить дядькові на 
рахунок, — розповідає Василь Іва-

нович. — Таке відшкодування за-
провадили вперше в області. Крім 
того, в районах працюють програми 
зі здешевлення штучного запліднен-
ня. Компенсація виплачується усім, 
хто звернеться до пунктів штучного 
осіменіння: складається спеціаль-
ний реєстр, вписується ім’я, прізви-
ще селянина, номер корови. Якщо 
протягом 21 дня власник худоби не 
звертається до пункту, це значить, 
що корова запліднена, і компенса-
цію буде виплачено. 

Станом на початок липня в об-
ласті відшкодовано 60 тисяч 230 
гривень за осіменіння трохи більше 
як двох тисяч голів. 

Наразі розробляється програма, 
згідно з якою замість тридцяти гри-
вень відшкодування селяни отриму-
ватимуть півсотні. 

— Це знову ж таки робиться 
для того, аби переконати дядька, 
що штучне осіменіння — це те, що 
потрібно робити вже сьогодні. Вся 
Європа живе цим, і ніхто биків у 
домашніх умовах не вирощує. Їх 
можна відгодувати та здати на м’ясо, 
проте аж ніяк не використовувати 
для осіменіння, — наголошує чіль-
ник племпідприємства.

Ірина КОСТЮК

В Україні лікувальні заклади за-
лишилися без значної кількості 
медпрепаратів. А все через те, що 
240 тендерів Міністерства охорони 
здоров’я щодо закупівлі ліків цього 
року закінчилися безрезультатно. 
Після того, як про цю проблему 
стали говорити у засобах масової 
інформації, у Міністерстві пообіця-
ли, що до вересня її врегулюють. Та, 
швидше, це тільки обіцянка, адже 
процедура торгів займає два-три 
місяці, а постачання препаратів 
триває до 40 днів. Наскільки кри-
тичною у зв’язку з цим є ситуація у 
волинських лікарнях, з’ясовували 
«Відомості».

Головний лікар обласного онко-
логічного диспансеру Орест Андру-
сенко повідомив, що цього року по 
централізованих закупівлях жодних 
препаратів вони не отримували — 
користуються залишками з мину-
лого року. Хоча й у попередні роки 
їх забезпечували ліками лише на 
21-24% від потреби. Він сподіваєть-
ся, що цього року, можливо, квоту 
збільшать. 

В обласному територіальному 
медичному протитуберкульозному 
об’єднанні ситуація аналогічна. Як 
повідомив заступник із лікувальної 
роботи Сергій Міщук, вони корис-
туються запасами 2009-2010 років. 
Нічого з переліку препаратів, які за-
мовили на 2011-й рік, а це приблиз-
но 30 найменувань, їм не поставили. 

Кращою є ситуація у Центрі з 
профілактики та боротьби зі СНІ-
Дом. Як розповіла головний лікар 
Олена Макаренко, на сьогодні ан-
тиретровірусну терапію отримують 
273 пацієнти. Медикаменти для та-
кої категорії хворих закуповують із 
запасом на рік наперед. Тому поки 
що лікування їх проводиться безпе-
рервно та в повному обсязі. 

Начальник управління охоро-
ни здоров’я Волинської ОДА Ігор 
Ващенюк каже, що в останні роки 
часто траплялися збої у поставках 
медичних засобів.

— Бувало, що отримували їх у 
березні-травні наступного року, — 
розповідає Ігор Степанович. — За-
галом же централізованих програм, 
за якими мають надходити ліки, є 
багато, та жодна з них стовідсотково 
не виконується. Однак є найбільш 
радикальні, наприклад, із боротьби 
з туберкульозом, де поставки пре-
паратів ідуть згідно з планом. Ми 

забезпечені препаратами першого 
ряду в повному об’ємі, другого ряду 
— не повністю, але достатньо. По 
ВІЛ/СНІДу зривів немає, кошти, які 
заплановані, виділяються чітко за 
графіком, препарати в область над-
ходять. З інсуліном проблем немає, 
всі тендери відбулися, йде планова 
поставка, тож пацієнти ним забез-
печені.

Щодо хворих на гемофілію, то, за 
словами посадовця, тут є препарати 
тільки на невідкладну допомогу й 
лише для дітей. Дорослі ж змуше-
ні купувати за власні кошти, а ліки 
дуже дорогі. Були перебої і з поста-
чанням харчування для дітей, хво-
рих на фенілкетенурію, одначе зараз 
ситуація налагодилася. 

— Є близько 30 захворювань, по 
яких ми зобов’язані безкоштовно 
виділяти ліки, — продовжує Ігор 
Ващенюк. — До прикладу, розсіяний 
склероз, на який не отримали меди-
каментів. Депутати приймають про-
грами, і вони дійсно потрібні. Хоча є 
в цьому трохи популізму, адже коли 
реально у бюджеті на все не вистачає 
коштів, то потрібно вибирати пріо-
ритети і лишати значимі програми, 
які формують показники здоров’я і 
смертності, та їх фінансувати. Про-
сто не обманювати людей і кожного 
року визначати програми, які ми ви-
конуємо, а які — ні. 

Рятує ситуацію в області те, що 
кошти з місцевих та обласного бю-
джетів, передбачені на медицину, 
повністю освоєні, а програми по них 
виконуються. 

— На сьогодні нема заборгова-
ності з виконання жодної нашої міс-
цевої програми — по медикаментах, 
зарплатах, харчуванні, капітальних 
видатках, ремонтах, — розповідає 
посадовець. — Але питома вага за-
куплених за кошти обласного та міс-
цевих бюджетів медикаментів дуже 
мала. У нас на ліжко-день іде шість-
вісім гривень, тому людина багато 
мусить купувати сама.

Нагадаємо, що на гемодіаліз ви-
ділено за рахунок субвенцій із об-
ласного бюджету 11 мільйонів і три 
мільйони закладено у місцевих бю-
джетах. Була субвенція 21 мільйон із 
державного бюджету на придбання 
витратних матеріалів і медичного 
обладнання. 456 тисяч витрачено на 
програму боротьби з онкологічними 
захворюваннями, а з бюджету Луць-
ка на лікування цієї категорії виділе-
но 700 тисяч. В обласному центрі на 
програму «Здоров’я нації» виділено 6 
мільйонів 750 тисяч. 295 тисяч із об-
ласного бюджету пішло на придбан-
ня медикаментів і перев’язувальних 
засобів для поліклінічних відділень і 
диспансерів. 

Як бачимо, гроші немалі, проте 
хворі скаржаться, що у лікарнях до-
водиться купувати не те що медика-
менти, а навіть елементарні засоби: 
вату, йод, рукавички і так далі. 

— На жаль, це так, — визнає Ігор 
Ващенюк. — Адже коли виділені 
суми розбити на всі лікувальні за-
клади області, то виходять копійки. 

Людмила ШИШКО

Програми з поставки медикаментів 
повністю не виконуються


