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 ШАХРАЙСТВО 

ДІСТАЛИ  

ПИЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ  

Підприємство взяло у держави 
18 млн. грн., а податки не сплачує

Борис Клімчук: У луцькому депо 
плутають каси

Податківці стежать за витратами 
українців

Посадові особи підприємства 
прозвітували перед податко-

вою про спрямування 7,5 мільйона 
гривень, отриманих з держбюдже-
ту, на придбання обладнання. В 
такий спосіб товариство сформу-
вало податковий кредит і валові 
витрати з фірмою, яка насправді 
існувала лише на «папері».

В свою чергу, решта ділових 
партнерів обох підприємств, які 

причетні до цієї оборудки, теж 
мають досить сумнівну ділову ре-
путацію, — кажуть у податковій 
міліції. Хто із цих підприємств на-
справді мав техніку і чи продавав 
її, ще доведеться встановити. А 
факт ухилення від сплати податків 
в особливо великих розмірах оче-
видний, — наполягають правоохо-
ронці. Підприємство мало б спла-
тити 1,2 мільйона гривень податку 
на додану вартість і майже мільйон 
гривень податку на прибуток.

За матеріалами, які зібрали у 
податковій міліції Волині, віднос-
но посадових осіб підприємства, 
яке загалом отримало 18 мільйо-
нів гривень державних коштів на 
створення нових робочих місць 
для забезпечення зайнятості насе-
лення вугледобувного регіону, по-
рушено кримінальну справу.

Луцьке підприємство електро-
транспорту до сих пір не по-

гасило боргів із заробітної плати. 
Волинські чини переконані, що 
кошти «безбожно крадуться». 
Про черговий фінансовий транш 
від уряду розповів під час опера-
тивної наради голова ОДА Борис 
Клімчук.

— Остання наша субвенція, 
яку область отримала від держави, 
становить 1,2 мільйона гривень. 
З них 800 тисяч пішло на підпри-
ємство електротранспорту. Прого-
лосовані зміни до Закону України 
«Про державний бюджет» на цей 
рік. Наша додаткова сума у змінах 
2,7 мільйона гривень. І з них теж 

більше мільйона гривень піде як 
цільові кошти на підприємство, — 
наголосив пан Клімчук.

За оперативними даними під-
приємство фіксує борги по заро-
бітній платі — 1,2 мільйона гри-
вень. Ще місяць тому боргів було 
вдвічі більше.

Губернатор вкотре нагадав, що 
фінансова підтримка від держави 
для ЛПЕ це черговий крок назу-
стріч, але пора вже й самим давати 
лад. «Рахуйте виручку, привозьте 
копійку до каси. Мабуть, каси ди-
ряві, плутають їх. Тому наступне 
моє звернення буде до правоохо-
ронців і КРУ», — сказав він. 

Ірина КОСТЮК

Яловичина зникає, бо у виробників 
немає зацікавленості
За останні сім років виробництво 
яловичини в Україні скоротилося 
на 60%. Волинські реалії ще більш 
невтішні: лише протягом минулого 
року м’яса великої рогатої худоби 
стали виробляти на 72% менше, 
кажуть в обласному управлінні 
економіки. У магазинах побільшало 
яловичини, привезеної з Польщі, а 
волинської телятини годі й шукати. 

Ситуацію пояснити просто. Курс, 
який взяли чиновники, пов’язаний 
із збільшенням молочного стада, 
про м’ясне — поки мова не ведеть-
ся. Однак перші дзвіночки цього, на 
перший погляд, незначного прора-
хунку вже є — волиняни вже відчу-
ли дефіцит м’яса.

Що не кажіть, а Волинь втрачає 
тепер вже колишню славу молочно-
м’ясного краю, де нині яловичини та 
свинини недовиробляють навіть для 
власного споживання за медичними 
нормами, а темпи валового вироб-
ництва в галузі постійно знижують-
ся. Не є секретом  й те, що наростити 
поголів’я хочуть в основному задля 
збільшення об’ємів виробництва 
молока, бо, говорячи про зменшення 
поголів’я ВРХ, волинські посадовці 
мають на увазі саме молочне стадо.

Норми МОЗ кажуть: щоріч-
но один українець загалом пови-
нен з’їдати 80 кілограмів м’яса та 
м’ясопродуктів, включаючи ялови-
чину, а реальна минулорічна цифра, 
принаймні для волинян, становить 
трохи більше 50 кілограмів. 

У чиновницьких кабінетах це 
розуміють. Задля виправлення ста-
новища та перелому негативної 
тенденції обласна рада прийняла та 
подовжила термін дії ряду цільових 
регіональних програм, на які спря-
мовано 6,9 мільйона гривень. 

Тільки от чомусь програми під-
тримки не діють. А подекуди навіть 
завдають проблем. Наприклад, щоб 
наростити поголів’я у скотарстві 
цьогоріч, згідно прийнятої програ-
ми, за кожен кілограм закупленого у 
населення живого телятка відшкодо-
вували від п’яти гривень. За словами 
начальника обласного управління 
АПР Юрія Горбенка, в наступно-
му році цю суму хочуть збільшити 
вдвічі. Селяни, які раніше були чи 
не основним постачальником моло-
дого м’яса на ринок, тепер продають 
телят крупним господарствам. Для 
них головне гроші, а що продати 
теля господарнику, що здати на забій 

— різниця в ціні незначна. Однак, 
скуповуючи телят не для продажу, 
а для вирощування, сільгоспвироб-
ники автоматично зменшують наси-
чення ринку м’ясом.  

Як поінформували в обласно-
му уравлінні АПР, галузь м’ясного 
скотарства представлена на Волині 
16 племзаводами, 11 племінними 
репродукторами та 44 товарними 
господарствами. Загалом у цих під-
приємствах нараховується 14 тисяч 
132 голови ВРХ. Утримувати їх в 
нинішніх умовах важко, тому не всі 
крупні сільгоспвиробники Волині 
готові займатися невигідною для 
них справою. Приміром, приватно-
орендне сільгосппідприємство імені 
Шевченка, що у Горохівському ра-
йоні, ще минулого року віддало під 
ніж близько тисячі биків. За словами 
його власника Андрія Турака, це ви-
гідніше, ніж вирощувати худобу, че-
рез здорожчання кормів та витрати 
на оплату праці. Нині господарник 
робить ставку на молочну галузь.

Начальник обласного відділу 
організації виробництва та марке-
тингу продукції тваринництва Ми-
кола Шура каже, що значно частіше 
позбавляються худоби слабкі госпо-
дарства, яким потрібні кошти для 
розрахунку чи то з кредитами, чи 
то для посівної. До всього ж не ко-
жен керівник хоче чекати прибутку, 
адже, закупивши телят у населення, 
щоб їх реалізувати, потрібно чекати 
півтора року. 

СТзОВ «Зоря», що у Ковельсько-
му районі, нараховує 2600 голів ВРХ 
м’ясного напрямку. Телят у населен-
ня господарство не закуповує, бо у 
стаді має 1031 корову, яка дає при-
ріст. Директор «Зорі» Володимир 
Потапчук розповів «Відомостям», 
що його племзавод не зменшив ви-
робництво яловичини — показни-
ки продажу тримаються на рівні 
минулого року. М’ясо реалізовують 
не лише на території області, а й в 
цілому по Україні — продукція їде 
до м’ясокомбінатів і Вінниці, і Білої 
Церкви. Загалом річні об’єми про-
дажу яловичини із «Зорі» складають  
250-280 тонн. Однак, як зізнався пан 
Потапчук, м’ясо продають тим фір-
мам, які платять більше, відтак на 
Волині залишається незначна части-
на якісного продукту.

Господарник каже, що спад ви-
робництва м’яса є результатом того, 
що в минулі роки м’ясо продавали 
за безцінь, ним було невигідно за-
йматися.

— Щоб зберегти поголів’я треба 
підтримка держави, — каже Воло-
димир Юхимович. — В минулі роки 
було важко і нашому племзаводу. Я 
— автор волинської м’ясної поро-
ди, я зумів її втримати, чекав, терпів 
збитки, перекривав їх зерном, ріпа-
ком, але ми встояли. Таких мало ли-
шилося. Більшість повернулися до 
молочного поголів’я — це швидше 
та рентабельно.

Ірина КОСТЮК

Балога каже, що МНС 
об’єднають з міліцією
Управління МНС та МВС необхідно об’єднати в єдину 
структуру, таким є європейський стандарт, — заявив 
міністр надзвичайних ситуацій Віктор Балога.
«У країні має бути одне відомство, яке займається 
безпекою людей. Злиття двох міністерств для мене 
є завданням, що переходить на наступний рік. Зараз 
ми опрацьовуємо усі пропозиції на розгляд Пре-
зидента. Сподіваюсь, голова держави ухвалить таке 
рішення», — зазначив урядовець.

Продати квартиру чи авто 
стане значно дорожче
Нардепи-регіонали пропонують перекласти на подат-
кову контроль за оцінкою вартості майна громадян, 
що призведе до значного росту податкових відраху-
вань. Тепер громадяни не зможуть продати нерухо-
мість і автомобілі за заниженою оціночною вартістю і 
змушені будуть платити податки від реальної вартості 
майна, пише Комерсант-Україна. За прогнозами, при-
йняття такого законопроекту дозволить наповнити 
бюджет додатково двома мільярдами гривень.

3,13
у середньому стільки тисяч 
гривень зарплати отримували 
протягом року українські пра-
цівники. Натомість урядом про-
гнозувалася середня зарплата 
на рівні 3175 гривень. 

ОФІЦІЙНІ  ЦИФРИ  

Михайло Бродський оприлюднив реальні зарплати 
лікарів та вчителів

Середня зарплата українсько-
го вчителя з 15-річним стажем 

роботи у 2011 році становила 2300 
гривень, лікаря — 1300 гривень. Про 
це повідомив на своїй сторінці у со-
цмережі Facebook уповноважений з 
дерегулювання в Мінекономрозвит-
ку Михайло Бродський.

Згідно з таблицею, яку він опу-
блікував на своїй сторінці, середня 
зарплата лікаря-терапевта зі стажем 
10-15 років становить 1351 гривню, 
медсестри з таким самим стажем — 
1135 гривень, вчителя з таким ста-
жем — 2322 гривні.

У документі вказано, що серед-
ня зарплата лікаря-хірурга з висо-
кою вислугою років, з урахуванням 
шкідливих умов роботи, становить 
4035 гривень, старшої медсестри зі 
стажем 10-15 років — 1442 грн., за-
служеного вчителя (з ученим сту-
пенем і високою вислугою років) — 
2976 грн.

У працівників без досвіду робо-
ти в цих сферах цифри ледве пере-
вищують 1 тисячу гривень: лікар-
терапевт — 1160 грн., вчитель — 1323 
грн., а зарплата медсестри ще нижча 
— 987 грн.

Податкова служба України 
вперше зізналася, що стежить 

за витратами громадян: кожна по-
купка автомобіля або квартири 
аналізується. Державна податкова 
служба проводить аналіз даних 
про покупку українцями тран-
спортних засобів, нерухомості й 
землі. Зіставляючи їх з інформаці-
єю про офіційні доходи громадян, 
податківці визначають тих, хто 
може мати незадекларовані дохо-
ди, пише портал «Дело».

«Ми також зробили аналіз да-
них про реєстрацію підприємств 
на фізичних осіб. Як виявилося, 
деякі люди в Україні вносять у 
статутні фонди десятки мільйонів 
гривень, але при цьому показують 
офіційний дохід в 10 тис. грн.», 
— відзначив глава Державної по-
даткової служби Олександр Кли-
менко.

Якщо при перевірці наявної ін-
формації в податкових органів ви-
никає підозра в тому, що особа не 
платить податки, їй пропонують 
добровільно заповнити деклара-
цію. Якщо людина відмовляється, 
податківці можуть продовжити 
роботу з виявлення прихованих 
джерел доходу громадянина.

Як відзначив Клименко, якщо 
його відомство доведе наявність 
незадекларованих доходів, то спів-
робітники податкової мають право 
самостійно нарахувати податкові 

зобов’язання.
Втім цілком можливо, що в 

майбутньому податковим орга-
нам не потрібно буде доводити 
наявність незадекларованих дохо-
дів — вони зможуть нараховувати 
зобов’язання за одним лише фак-
том здійснення дорогої покупки 
громадянином, що не показує сво-
го реального заробітку.

Зокрема, це буде можливим, 
якщо влада захоче запровадити 
непрямі методи визначення по-
даткових зобов’язань. Подібну 
можливість у середині листопада 
допустила президент Академії фі-
нансового управління при Мініс-
терстві фінансів Тетяна Єфимен-
ко.

Нагадаємо, у червні 2011 року 
Президент Віктор Янукович під-
писав антикорупційний закон, 
яким зобов’язав чиновників де-
кларувати покупки, сума яких пе-
ревищує 150 тис. гривень.

ОГОЛОШЕННЯ 

Продається квартира (півбудинку) в центрі Локач. 
Три кімнати, велика кухня. Жила площа 60 кв.м. Подвір’я, прибудинкові 
будівлі. Газ підведений до будинку. Вода в будинку. Може бути під мага-
зин. Розглянеться варіант обміну на однокімнатну в Луцьку. 
Телефон: (050) 378-04-03, (050) 378-04-33.

Назва посади
Зарплата 

нарахова-
на, грн.

Відрахування із зарплати, грн.
Зарплата 
до випла-

ти, грн.
(гр. 3 - гр.4)

Всього
(гр. 5+гр. 6)

ЄСВ
(гр. 3 х 
3,6%)

ПДФО
(гр. 3 х 
15%)

Працівники медичної сфери

Лікар -терапевт
(Без стажу)

1160 215,76 41,76 174 944,24

Лікар -терапевт
(зі стажем 10-15 років)

1351 251,29 48,64 202,25 1099,71

Лікар-хірург
(Завідувач відділенням, 
шкідливі умови, висока 
вислуга років)

4035 750,51 145,26 605,25 3284,49

Медична сестра
(без стажу)

987 183,58 35,53 148,05 803,42

Медична сестра
(зі стажем 10-15 років)

1135 211,11 40,86 170,25 923,89

Старша медична сестра 
(зі стажем 10-15 років)

1442 268,21 51,91 216,3 1173,79

Педагоги

Учитель
 (без стажу)

1323 246,08 47,63 198,45 1076,92

Учитель
 (зі стажем 10-15 років)

2322 431,89 83,59 348,30 1890,11

Заслужений учитель Укра-
їни (з вченим ступенем, 
висока вислуга років)

2976 553,54 107,14 446,4 2422,46


