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Прокуратура міста Луцька завер-
шила розслідування кримінальної 
справи, порушеної відносно дирек-
тора ТзОВ «Каскад-транспорт» ЛТД 
і ТзОВ «Каскад-продакшн» ЛТД за 
фактом невиплати заробітної плати 
працівникам цих товариств за озна-
ками злочину, передбаченого ч.1 
ст.175 КК України, та кримінальної 
справи, порушеної  відносно цього 
ж посадовця за фактом умисно-
го ухилення від сплати єдиного 
внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування та 
зловживання службовим станови-
щем за ознаками складу злочинів, 
передбачених ч.1 ст.212-1, ч.2 ст.364 
КК України. Про це повідомили у 
прес-службі прокуратури.

Як розповів прокурор міста 
Луцька Сергій Данілін, загальна за-
боргованість з виплати заробітної 
плати у цих двох товариствах ста-
новила 2,6 млн. грн. Крім того, під-
приємець допустив заборгованість 
зі сплати пенсійних внесків майже на 
1 млн. грн. Працівники прокурату-
ри міста Луцька, провівши перевір-
ку за фактом невиплати заробітної 
плати,  встановили, що за період із 
листопада 2010 року по лютий 2011 
року на розрахункові рахунки од-

ного з товариств — ТзоВ «Каскад-
транспорт» ЛТД — надійшло 27 675 
172 грн. З цієї суми на оплату праці 
директором було спрямовано лише 
333 925 грн., або 1,2 % від загальної 
суми заборгованості. Всі інші кошти  
використані на інші видатки — ку-
півлю товарів, повернення боргів, 
транспортні перевезення, придбан-
ня паливно-мастильних матеріалів і 

запчастин, послуги митниці й інше, 
чим грубо порушено конституційне 
право працівників підприємства на 
своєчасну оплату праці.

Як наголосив Сергій Данілін, не-
здійснені соціальні виплати державі, 
які за порушеними кримінальними 
справами становили майже 3,6 млн. 
грн., погашені. Кримінальні справи 
скеровані до суду.
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Події

Кабмін виділив 200 млн. грн. 
на оптові сільгоспринки
Оптові ринки с/г продукції збудують у Києві, Донецьку, 
Львові, Харкові та Чернігові. Як повідомлялося, Прем’єр 
Микола Азаров прогнозує створення розгалуженої 
мережі оптових ринків сільськогосподарської продукції 
до 2013 року. Мінагрополітики має намір ініціювати ви-
ділення 318 млн. гривень на розвиток мережі оптових 
ринків і 160 млн. гривень — на мережу овочесховищ у 
проекті бюджету на 2012 рік. 

Тігіпко здав партію 
«регіоналам»
Партія «Сильна Україна» об’єднується з Партією 
регіонів. Про це заявив на прес-конференції лідер 
Партії регіонів, Прем’єр Микола Азаров. Він зазна-
чив, що партії об’єднуються з метою консолідації 
зусиль при проведенні в Україні реформ. Про-
цес об’єднання, за його словами, займе близько 
двох місяців.  За даними джерел, очікується, що 
Сергій Тігіпко увійде до складу керівництва Партії 
регіонів.

695
стільки закордонних пас-
портів отримали громадяни 
України за десять місяців 
2010 року. Такі дані опри-
люднила Державна мігра-
ційна служба України.

CУДОВІ СПРАВИ 

В Інституті держави і права роз-
цінюють газові директиви Юлії 

Тимошенко способом реалізації її 
повноважень. Про це заявив за-
ступник голови інституту Володи-
мир Нагребельний під час допиту 
у Печерському суді в справі Тим-
ошенко у понеділок.

За його словами, в українсько-
му законодавстві чітко не визна-
чено поняття директив, а «цей 
термін в енциклопедії має близько 
десяти синонімів».

«Крім того, у нас, на жаль, ви-
писані (в законодавстві, — ред.) 
повноваження, проте відсутній 
спосіб їх реалізації. У цьому ви-
падку я вважаю ці директиви 
способом реалізації повноважень 
прем’єр-міністра», — сказав екс-
перт.

При цьому Нагребельний не 
вважає надання таких вказівок від 
голови уряду втручанням у діяль-
ність «Нафтогазу». 

«Якби прем’єр-міністр давав 
вказівки, скажімо, приватному 

акціонерному товариству «Жито-
мирська панчішна фабрика», це 
було б втручанням у господарську 
діяльність і кваліфікувалося б як 
перевищення повноважень. Од-
наче «Нафтогаз» — це особливий 
суб’єкт господарювання, який пе-
ребуває у сфері управління Кабі-
нету Міністрів», — сказав він.

Крім того, Нагребельний наго-
лосив, що Тимошенко не видавала 
директиви «Нафтогазу» на підпи-
сання контрактів, а робила вказів-
ки лише на переговори, на що вона 
мала право.

Він також зазначив, що чин-
ні газові контракти є дійсними та 
правомірними, оскільки вони не 
скасовані у судовому порядку.

Нагребельний також висловив 
заперечення щодо того, щоб його 
допитували у якості свідка, оскіль-
ки, за його словами, він має допи-
туватись у якості експерта, бо не 
знає обставин справи та працював 
з документами лише відповідно до 
запитів прокуратури.

ПРИВІЛЕЇ 

УРЯДОВІ ПРОГРАМИ 

Держава береться 
стимулювати 
виробництво 
дитячого харчування

МАХІНАЦІЇ 

ХЛІБОПЕКАРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

З початку року хліб в Україні 
подорожчав на 14,3%

Середні ціни реалізації пше-
ничного хліба в липні 2011 

року зросли на 14,3% відносно 
січня, повідомили у Держкомста-
ті. Житній подорожчав на 17,9% 
— до 4432,93 гривні за тонну, 
а пшенично-житній і житньо-
пшеничний — на 9,5%, до 3627,52 
гривні за тонну.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр 
Микола Азаров заявив, що нія-
ких підстав для підвищення ціни 
на хліб в Україні немає. «Існуючі 
затрати у хлібопекарній галузі і в 
сільськогосподарській галузі по-
вністю покриваються відпускними 
цінами. Тому немає жодних під-
став для підвищення ціни на хліб», 
— зазначив Прем’єр. За даними 

статистики, хлібозаводи України 
стали виробляти менше хліба. Так, 
у 2010 році було випущено 1,7 млн. 
т хлібобулочної випічки, що на 
5,5% менше показників 2009 року.

ФІНАНСИ 

Наступного року «мінімалка» 
становитиме 1098 гривні

Федерація профспілок України 
повідомляє, що розмір міні-

мальної заробітної плати в 2012 
році в середньому складе 1098 
гривні.

За інформацією прес-служби 
ФПУ, такий результат був досягну-
тий у ході переговорів між проф-
спілками, урядом і роботодавцями 
щодо визначення в проекті держ-
бюджету-2012 розмірів прожит-
кового мінімуму, мінімальної за-
робітної плати й розміру базового 
тарифу єдиної тарифної сітки для 
працівників бюджетної сфери. 
«Результат переговорів такий: 
урядова сторона все-таки зна-

йшла можливість підняти планку 
стартових пропозицій на 47 грн. і 
встановити розмір прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб, а 
отже, розмір мінімальної заробіт-
ної плати — 1098 грн. у середньому 
в 2012 році», — сказав виконую-
чий обов’язки голови ФПУ Сергій 
Кондрюк. Водночас профспілки 
вважають цю цифру економічно не 
обґрунтованою і штучно заниже-
ною. «Такі темпи росту мінімаль-
них гарантій оплати праці ще дов-
го не дозволять вивести працюючу 
людину з зони бідності, тому що 
праця залишається нерентабель-
ною», — пояснив Кондрюк.

Посадовець заборгував своїм працівникам 
більше мільйона гривень 

Цукровий завод не сплатив 
25,5 млн. грн. податків

Волинська цукроварня придбала 
у двох фірм з Прикарпаття цу-

кор і розрахувалася за товар век-
селями. Незабаром її комерційних 
партнерів визнали банкрутами, а 
неоплачений цукровий крам у цій 
ситуації виявився безповоротною 
фінансовою допомогою. Відобра-
жати у звітності такий момент 
на підприємстві не стали, щоб не 
сплачувати податки, стверджують 
в управлінні податкової міліції 
ДПА у Волинській області.

Власне, факт придбання цукру 
у двох підприємств із сусідньої 
області підтверджується лише 
актами прийому-передачі цукру, 
які підписані керівниками комер-

ційних структур. А от будь-які 
інші документи, як-то накладні, 
товарно-транспортні накладні, до-
ручення тощо, на цукровому заво-
ді відсутні, кажуть правоохоронці. 
Принаймні під час проведення пе-
ревірки службові особи цукровар-
ні їх не надали. 

Тим часом заборгованість за 
майже 30 тисяч тонн цукру вар-
тістю 89 мільйонів гривень, від-
повідно до чинного в 2008 році 
законодавства, вважається безпо-
воротною фінансовою допомогою. 
До бюджету не сплачено жодної 
копійки, а мало б надійти податку 
на прибуток і ПДВ не менше 25,5 
мільйона гривень, наполягають 
правоохоронці.

«Така схема масштабного ухи-
лення від сплати податків — не 
нова, — коментує начальник управ-
ління оперативно-розшукової 
діяльності УПМ ДПА в області 
Володимир Побережний. — В ана-
логічний спосіб ще один волин-
ський цукровий завод ухилився 
від сплати 12,5 мільйона гривень.  
До речі, в його бізнес-контактах у 
цій справі фігурує та ж комерційна 
структура, що продавала цукор».

Кримінальну справу за фак-
том ухилення від сплати податків 
службовими особами розслідує 
слідчий відділ податкової міліції 
ДПА у Волинській області. ПОГОДА 

У західних областях 18 
серпня хмарно з проясненнями, 
без опадів. Температура вночі 
+9...+14°C, вдень +21...+24°C. 19 
серпня переважно хмарно, сухо. 
Вночі +11...+15°C, денна темпе-
ратура +14...+27°C. 20 серпня по-
хмуро, дощі. Температура вночі 
+20...+21°C, вдень +23...+25°C. 

У північних регіонах 18 
серпня хмарно з проясненнями, 
без опадів. Нічна температура 
+14...+18°C, денна +21...+23°C. 19 
серпня ясно, дощу не передба-
чається. Вночі +11...+15°C, вдень 
+21…+24°C. 20 серпня хмарно, 
дощитиме. Температура вночі 
+11...+15°C, вдень +24...+26°C. 

У Києві 18 серпня змінна 
хмарність, без опадів. Темпе-
ратура вночі +12...+17°C, вдень 
+21...+23°C. 19 серпня сонячно, 
сухо. Вночі +11...+15°C, вдень 
+21…+24°C. 20 серпня похмуро, 

йтиме дощ. Нічна температура 
+11…+15°C, денна становитиме 
+24...+28°C.

У східних регіонах 18 серпня 
хмарно з проясненнями, грозо-
ві дощі. Вночі +18...+21°C, вдень 
+27…+29°C. 19 серпня похму-
ро, опади. Нічна температура 
+19...+22°C, денна +25...+27°C. 
20 серпня очікується хмарність, 
без опадів. Нічна температура 
становитиме +15...+19°C, денна 
+22...+25°C.

У південних областях 18 серп-
ня хмарно, без опадів. Температу-
ра вночі становитиме +19...+23°C, 
вдень +24...+27°C. 19 серпня пе-
реважно очікується ясна погода, 
без опадів. Уночі температура 
становитиме +15...+20°C, вдень 
+23...+26°C. 20 серпня буде со-
нячно, без опадів. Нічна темпе-
ратура становитиме +14...+19°C, 
денна +24...+27°C. 

Рада дозволить чиновникам не 
виходити на пенсії в строк?

У вересні Верховна Рада при-
йме перехідні положення до 

пенсійної реформи, в яких буде 
враховано підвищення пенсійного 
віку для деяких категорій держ-
службовців. Про це повідомляє 
zn.ua з посиланням на джерело в 
Адміністрації Президента. Зі слів 
інформатора, таким чином Рада 
вирішить правову колізію. Вона 
полягає в тому, що законом ви-
значено граничний вік для держ-

службовців — 62 роки, проте чи-
мало чиновників отримали право 
залишатися на держслужбі довше. 
Прийняття тимчасового положен-
ня легітимізує тих держслужбов-
ців, які вирішили залишитися на 
службі після настання пенсійного 
віку. Для цього буде використа-
на норма Регламенту Верховної 
Ради, яка дозволяє вносити зміни 
в закон у зв’язку з «виявленням не-
узгодженостей».

Інститут держави і права став 
на бік Тимошенко

Кабінет Міністрів України затвер-
див Державну цільову соціальну 

програму розвитку виробництва 
продуктів дитячого харчування на 
2012-2016 роки. Відповідну постано-
ву схвалено 15 серпня 2011 року.

Програма має на меті створен-
ня сприятливих умов для розвитку 
виробництва безпечних та якісних 
продуктів дитячого харчування. Для 
цього пропонується надання дер-
жавної підтримки на технічне пере-
оснащення підприємств-виробників 
продуктів дитячого харчування, 
створення нових виробничих по-
тужностей і лабораторного облад-
нання. Окрім цього, програма пе-
редбачає розроблення стандартів і 
технічних регламентів позначення, 
пакування, маркування та етикуван-
ня продуктів дитячого харчування.

Орієнтовний обсяг коштів, 
необхідний для виконання про-
грами, становить 643,43 млн. грн. 
Передбачається, що доступ дітей 
віком до трьох років до продуктів 
харчування буде здійснюватись че-
рез дитячі установи та лікувально-
профілактичні заклади. Оплату ж 
дитячого харчування пропонується 
проводити за рахунок чинної Про-
грами допомоги на дитину при на-
родженні та з догляду за дитиною до 
досягнення нею трирічного віку.

РОБОТА І МОРАЛЬ 


