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До редакції звернулася мешканка 
Луцька: їй відмовили у нарахуванні 
допомоги по догляду за дитиною 
до трьох років у збільшеному роз-
мірі.

«Я фізична особа-підприємець, 
працюю на фіксованому податку, 
— пише жінка. — Недавно стала 
мамою. Прийшла в департамент 
соцзахисту оформляти документи 
на допомогу по догляду за дитиною, а 
мені відмовили. Оскільки для нараху-
вання цієї допомоги потрібна довідка 
з податкової про мої доходи. А її я 
взяти не можу. Бо, згідно з новим По-
датковим кодексом, декларації те-
пер треба здавати раз на рік. Тобто 
податкова не має підстав видавати 
довідку про доходи за І квартал 2011-
го, так як «не бачить» моїх доходів. 
Я втрачаю такі необхідні для нашої 
сім’ї гроші. А це не так мало — біль-
ше 800 гривень. Це при тому, що по-
датки та різноманітні відрахуван-
ня у соцфонди, коли працювала, то 
платила». 

Цей лист змусив зробити неве-
личке опитування серед підприєм-
ців — що за проблеми у них вини-
кають при нарахуванні соціальних 
допомог. Їхньому обуренню немає 
меж. Адже люди не можуть отрима-
ти не лише допомоги по догляду за 
дитиною, а й субсидій. Багато з цих 
людей не отримує великих прибут-
ків, бо тільки оформлені підприєм-
цями, а насправді є найманою робо-
чою силою: продавцями, майстрами 
з пошиття одягу, взуття тощо. 

У департаменті соціальної полі-
тики Луцької міської ради про про-
блему знають. Як сказала заступник 
директора Тетяна Корецька, вони, 
на жаль, змушені відмовляти бага-
тьом — просто немає підстав для на-
рахування соціальних допомог.

— При визначенні розміру та 
права на отримання державних до-
помог застосовується Методика 
обчислення сукупного доходу сім’ї 
для всіх видів соціальної допомоги, 
затверджена відповідним наказом 
Міністерства праці та соціальної 
політики, — розповіла пані Тетяна. 
— Доходи осіб, які займаються під-
приємницькою діяльністю, згідно 
з ним, визначаються лише на під-
ставі даних державних податкових 
адміністрацій. Хочу зазначити, що 
допомога нараховується на підставі 
довідки про доходи за останні шість 
календарних місяців або два кварта-
ли, що передують місяцю звернення 
за призначенням соціальної допо-
моги. Оскільки новим Податковим 
кодексом України, який набув чин-
ності 1 січня 2011 року, передбачено, 
що податкові декларації подаються 

підприємцями за рік, то у суб’єктів 
підприємницької діяльності, які пе-
ребувають на загальній системі опо-
даткування, відсутня можливість 
отримати довідку про доходи за 
перший і другий квартали 2011 року. 
Факти підтверджуються листами 
Луцької ОДПІ про відмову у видачі 
таким громадянам довідок про до-
ходи від підприємницької діяльнос-
ті. Тому, на жаль, і ми змушені від-
мовляти у призначенні соціальних 
допомог. 

Тетяна Корецька зазначила, що 
департамент із цього приводу звер-
тався у Міністерство соціальної по-
літики про внесення змін до зако-
нодавства України. Там у свою чергу 
писали листи до Державної податко-
вої адміністрації. Відповідь прийшла 
за підписом заступника голови Дер-
жавної податкової служби України 
Сергія Лекаря. У ній ідеться про те, 
що «для визначення доходів фізич-
них осіб — суб’єктів підприємниць-
кої діяльності, які обрали особливий 
спосіб оподаткування (фіксований, 
єдиний податки), для врахування 
зазначених доходів у сукупному до-
ході сім’ї під час призначення соці-
альної допомоги використовувати 
дані Книги обліку доходів і витрат, 
яку суб’єкти підприємницької діяль-
ності ведуть протягом календарного 
року».

У департаменті соціальної по-
літики кажуть, що поки не отриму-
вали з податкової довідок на підставі 
Книги обліку доходів і витрат. 

А в податковій «Відомостям» по-
відомили, що і не отримають.

— Довідки фізичним особам-
підприємцям ми можемо видава-
ти лише на підставі поданої ними 

звітності, — зазначила у коментарі 
головний державний податковий 
інспектор управління оподаткуван-
ня фізичних осіб ДПА у Волинській 
області Ніна Кваша. — У листі ж за 
підписом Лекаря говориться про те, 
що «Мінсоцполітики запропоновано 
використовувати дані Книги обліку 
доходів і витрат». А не те, що податко-
ва на підставі цієї книги має видавати 
довідки.

У свою чергу Тетяна Корецька 
повідомила, що, згідно з чинним за-
конодавством, департамент не має 
жодного права вимагати у громадян, 
які є суб’єктами підприємницької ді-
яльності, Книгу обліку та на її осно-
ві видавати довідки. Тому, на думку 
посадовця, громадяни самі пови-
нні визначитися, що їм вигідніше: 
чи отримувати державну соціальну 
допомогу з боку держави та закри-
ти підприємницьку діяльність, чи 
продовжувати підприємницьку ді-
яльність і відмовитися від допомоги. 
Іншого виходу не дано.

А все через невідповідність за-
конодавства. Поки на верхах змага-
ються в епістолярному жанрі, внизу 
прості підприємці, які платять по-
датки, не можуть отримати соці-
альної допомоги. Понад те, виявля-
ється, що ті, хто вибрав фіксований 
податок, узагалі не зобов’язані вести 
книгу обліку. А це значить, що ні 
субсидії, ні допомоги по догляду за 
дитиною в збільшеному розмірі їм 
не бачити навіть тоді, коли відом-
ства розберуться, на підставі чого 
нараховувати державні допомоги. 
Таким чином держава свідомо штов-
хає підприємців на те, аби вони про-
сто відмовлялися від грошей. 
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Безпритульних змусять 
платити держмито
Кабмін затвердив порядок реєстрації місця прожи-
вання чи перебування безпритульних. Згідно з ним, 
безхатченки мають подати свої паспорти та відомості 
про місце проживання або перебування (адреса центру 
обліку бездомних громадян). Окрім того, має бути 
оформлена заява про реєстрацію, копія посвідчення 
про взяття її на відповідний облік, а також квитанція 
про сплату державного мита. Ухвалення цього поряд-
ку дасть можливість забезпечити належну діяльність 
системи обліку та реєстрації бездомних осіб.

Пенсійна реформа 
переноситься на 2012 рік
Пенсійна реформа може запрацювати не раніше, 
ніж із 1 січня 2012 року. Про це заявив голова 
Верховної Ради України Володимир Литвин. Поки 
що парламент має внести технічні поправки. Після 
того, як народні депутати ухвалили пенсійну ре-
форму, планувалося, що відповідний закон набуде 
чинності з 1 вересня цього року. Проте Володимир 
Литвин вважає, що це неможливо, адже парламен-
тарі ще не встигли розглянути всіх поправок до 
документа.

14,1
на стільки відсотків збіль-
шився транзит газу через 
Україну за сім місяців 2011 
року порівняно з анало-
гічним періодом минулого 
року.

ОПИТУВАННЯ  

ЕКСПОЗИЦІЯ 

У краєзнавчому музеї показують 
цінності, врятовані СБУ

У Волинському краєзнавчо-
му музеї відкрили виставку 

«Врятовано для України». Екс-
позицію сформували предмети, 
передані музею Службою безпе-
ки України. Це врятовані ікони, 
пам’ятки культової металоплас-
тики, декоративно-ужиткового 
мистецтва, холодна та вогнепаль-
на зброя, книги. Ці речі вилучи-
ли під час спроб незаконного пе-
реміщення їх за кордон.

На виставці презентовано 275 
предметів. Половина з них — ви-
роби зі срібла. Експонати відібрані 
з десяти тисяч цінностей, пере-
даних працівниками управління 
СБУ у Волинській області за роки 
співпраці з музеєм.

Завідувач музею Волинської 
ікони Тетяна Єлісеєва розповіла 

про експоновані на виставці іко-
ни. Більшість із них є зразками 
російської школи іконопису ХІХ 
— початку ХХ ст. 57 ікон є невели-
кою частиною з тих, що передані в 
останні роки.

Неабияке зацікавлення викли-
кав стенд із холодною та вогне-
пальною зброєю ХVII-ХІХ століть. 
Хранитель Волинського краєзнав-
чого музею Наталія Пушкар пові-
дала, що зброю такого рівня в му-
зеї виставляють уперше. Одним із 
експонатів є рицарський меч XVIII 
століття. Його в музеї ще назива-
ють «мечем правосуддя» — через 
зображений на ньому символ Фе-
міди. Пані Наталя припустила, що 
цим мечем колись відтинали голо-
ви злочинцям.

Ольга УРИНА

КРУТО! 

Під носом у ягодинських митників виробляли 
фальсифікат

За сто метрів до митного поста 
«Ягодин» діяло підпільне «під-

приємство», через яке до Польщі, а 
потім, ймовірно, до інших європей-
ських країн постачалися контра-
бандні цигарки з Білорусі, Молдови, 
Росії, України та горілчані вироби. 
Про це повідомив перший заступник 
начальника управління податкової 
міліції ДПА у Волинській області 
Микола Пєтухов.

Масштаб виявлених «тіньових» 
потоків підакцизних товарів через 
польсько-український кордон свід-
чить про налагоджений міжрегіо-
нальний, а можливо, і міжнародний 
характер діяльності зі збуту товарів 
сумнівної якості європейським спо-
живачам, припускають у податковій 
міліції Волині.

— На час візиту співробітників 
податкової міліції в приміщеннях, 
що знаходилися на спеціально ого-
родженій території, виявлено біль-
ше 211 тисяч пачок цигарок вартіс-

тю 1,4 мільйона гривень із марками 
акцизного податку Білорусі, Росії та 
Молдови з ознаками підробки, — 
розповів Микола Пєтухов. — Цей 
солідний вантаж призначався для 
переміщення на територію сусідньої 
держави.

Для того, щоб приховати від 
митного контролю нелегальний тю-
тюновий товар, у вантажних авто за 
допомогою спеціального обладнан-
ня облаштовувалися місця схову. До 
речі, на території виробничої зони 
викритого нелегального підприєм-
ства була можливість для заванта-
ження одночасно дев’яти машин.

За словами першого заступника 
начальника управління податкової 
міліції ДПА у Волинській області, 
співробітників податкової міліції за-
цікавила виявлена алкогольна про-
дукція різних торговельних марок 
нібито українського виробництва, 
яку теж контрабандним шляхом пе-
реправляли за кордон і без жодних 

застережень пропонували європей-
цям.

— На час нашої перевірки до ре-
алізації за межами України було під-
готовлено п’ять тисяч літрів горіл-
чаних виробів із марками акцизного 
збору сумнівного походження, а для 
виробництва нової партії — 250 лі-
трів спирту. Тепер зразки вилученої 
продукції щодо легальності її виго-
товлення та придатності до вживан-
ня вивчають експерти, — прокомен-
тував Микола Пєтухов.

Викритий незаконний бізнес був 
досить потужним і приносив не-
абиякі прибутки, запевняють право-
охоронці. Наразі встановлюються 
організатори «тіньового» бізнесу. 
Вартість вилучених із незаконного 
обігу товарів і матеріальних ціннос-
тей — 1,7 мільйона гривень. Подат-
ківці застерігають решту аж надто 
кмітливих громадян: така незаконна 
діяльність підпадає під ознаки одра-
зу чотирьох статей КК України.

Підприємці не можуть добитися 
державних соціальних допомог

ПОГОДА 

У західних областях 25 серп-
ня сонячно, без опадів. Темпе-
ратура вночі +13...+17°C, вдень 
+23...+27°C. 26 серпня переваж-
но ясно, сухо. Вночі +16...+20°C, 
денна температура +24...+28°C. 
27 серпня сонячно, дощу не пе-
редбачається. Температура вночі 
становитиме +17...+20°C, вдень 
+26...+30°C. 

У північних регіонах 25 серп-
ня хмарно з проясненнями, сухо. 
Нічна температура +10...+15°C, 
денна +21...+23°C. 26 серпня ясно, 
дощу не передбачається. Вночі 
+9...+14°C, вдень +21…+24°C. 27 
серпня сонячно, сухо. Темпе-
ратура вночі +10...+15°C, вдень 
+21...+26°C. 

У Києві 25 серпня ясно, сухо. 
Температура вночі +12...+16°C, 
вдень +22...+24°C. 26 серп-
ня сонячно, без опадів. Уночі 
+10...+15°C, вдень +21…+24°C. 

27 серпня буде ясно, дощу не пе-
редбачається. Нічна температура 
+10…+15°C, денна становитиме 
+23...+26°C.

У східних регіонах 25 серп-
ня невелика хмарність, без опа-
дів. Уночі +12...+17°C, вдень 
+20…+22°C. 26 серпня очікуєть-
ся сонячна та суха погода. Нічна 
температура +10...+14°C, ден-
на +20...+23°C. 27 серпня ясно, 
дощу не передбачається. Нічна 
температура +10...+14°C, денна 
+22...+25°C.

У південних областях 25 
серпня змінна хмарність, сухо. 
Температура вночі становитиме 
+16...+20°C, вдень +24...+26°C. 26 
серпня сонячна погода, опади 
не очікуються. Вночі +13...+18°C, 
вдень +22...+25°C. 27 серпня буде 
сонячно, без опадів. Нічна темпе-
ратура становитиме +12...+17°C, 
денна +23...+26°C. 

Експерти оцінили 20 років життя 
українців

Помаранчева революція та ухва-
лення Конституції були одни-

ми з вирішальних подій у житті 
України за 20 років незалежності. 
Таку думку висловили експерти в 
опитуванні, проведеному Фондом 
«Демократичні ініціативи» з наго-
ди Дня Незалежності. 

Так, серед подій, які вирішаль-
ною мірою визначили напрямок 
розвитку України, фахівці найчас-
тіше згадували Помаранчеву ре-
волюцію 2004 року, в абсолютній 
більшості — з позитивного боку.

До найважливіших подій із 
позитивним впливом експерти 
також віднесли ухвалення Кон-
ституції 1996 року, прийняття 
Акту проголошення незалежнос-
ті, проведення референдуму щодо 
незалежності, акцію «Україна без 
Кучми» та введення національної 
валюти — гривні.

Серед визначальних подій із 
негативним впливом експерти на-
самперед виокремили «касетний 
скандал» навколо вбивства Георгія 
Гонгадзе, підписання «харківських 
угод» у 2010 році, перемогу Вікто-
ра Януковича на президентських 
виборах 2010 року, перемогу Ві-

ктора Ющенка на президентських 
виборах 2005 року, конституційну 
реформу 2004 року.

Також до негативних подій 
вони віднесли угоду про базуван-
ня Чорноморського флоту Росії 
на території України 1997 року, 
перемогу Леоніда Кучми на пре-
зидентських виборах 1994 року та 
приватизацію державної власності 
в 1990-х роках. 

Основними досягненнями за 
20 років експерти найчастіше на-
зивали відсутність громадянських 
конфліктів усередині країни, збе-
реження незалежності, досвід про-
ведення демократичних виборів, 
встановлення відносно демокра-
тичного режиму, поступове збли-
ження з Євросоюзом і утверджен-
ня відносної свободи слова.

До головних поразок України 
на її 20-річному шляху незалеж-
ності зарахували тотальне поши-
рення корупції, олігархізацію еко-
номіки та політики, нездатність 
позбутися залежності від Росії, 
невдалу євроінтеграційну політи-
ку, відсутність незалежної та спра-
ведливої судової системи, низький 
рівень життя населення. 


