
10
Відомості.UA

№ № 1-2 (589-590)

12 - 18 січня 2012 року

http://vidomosti-ua.com/

Бізнес

НА КОНТРОЛЬ 

ЗЛОВЖИВАННЯ 

Клімчук шукатиме волинську 
горілку по супермаркетах

Чиновника з Володимира-
Волинського оштрафували 
за «безплатний» ремонт 

За словами голови ОДА Бори-
са Клімчука, горілку Луцького 

спиртогорілчаного комбінату він 
бачив лише у гіпермаркеті «Там 
Там».

— Добре, що вона там вже 
з’явилася. Треба пройтися по ін-
ших супермаркетах. Реанімація 
спиртогорілчаного комбінату — 
особисте доручення Президента 
Віктора Януковича. І не важливо, 
яке це підприємство, головне — 
продукція та робочі місця, — на-
голосив Борис Петрович.

Нагадаємо, що 29 грудня ДП 
«Луцький спиртогорілчаний ком-
бінат» відновив свою роботу.

Працівники запустили лінію 
з виробництва горілки торгової 

марки «Золота нива». Під цим 
брендом невдовзі з’являться такі 
спиртогорілчані вироби: «По-
лісся», «На березових бруньках», 
«Медова з липою». Разом із тим, на 
підприємстві готують низку екс-
клюзивних моделей горілки, яку 
можна буде придбати як в Україні, 
так і за кордоном.

Під торговою маркою «Віва 
нова» завод випустить «Бенкет ко-
роля», «Луцький замок» і «Русь». 
Ця горілка реалізовуватиметься в 
матових і декорованих пляшках. 
Тим часом усі спиртогорілчані ви-
роби луцького заводу відтепер бу-
дуть із гуала-ковпачком (так зва-
ний дозатор).

Ірина КОСТЮК

Директора КП у Володимирі-
Волинському оштрафували на 

850 гривень за отримання «непра-
вомірної вигоди» — безкоштовних 
ремонтно-зварювальних робіт у 
власному господарстві. Про це по-
відомили в УЗГ МВС України.

Директора викрили працівни-
ки управління Державної служ-
би боротьби з економічною зло-
чинністю. Чоловік за зменшення 
терміну виконання громадських 
робіт жителем міста Володимира-
Волинського отримав від нього 
неправомірну вигоду у вигля-
ді безкоштовного проведення 
ремонтно-зварювальних робіт у 
власному домогосподарстві. Суд 
розглянув адміністративний про-
токол, складений за частиною 1 
статті 172-2 (порушення обмежень 
щодо використання службового 
становища) КУпАП.

У підсумку посадовця при-
тягнули до адміністративної від-
повідальності у вигляді штрафу в 
обсязі 850 гривень.

Реформована «спрощенка» спрощує життя малому 
бізнесу
Понад 50 тисяч волинян займають-
ся підприємницькою діяльністю. 
Більше третини з них минулого 
року перебувало на спрощеній 
системі оподаткування. Окрім того, 
близько дев’яти тисяч платить фік-
сований податок. Нині для підпри-
ємців Волині настав відповідальний 
період — малий бізнес повинен 
адаптувати свою діяльність до 
реформованої спрощеної системи 
оподаткування. З проханням роз-
повісти про найбільш важливі мо-
менти оновленої «спрощенки» ми 
звернулися до першого заступника 
голови ДПА у Волинській області 
Андрія Тимейчука.

— Андрію Анатолійовичу, з 1 
січня 2012 року встановлюють-
ся нові правила для підприємців, 
котрі хочуть працювати в умовах 
спрощеної системи оподаткування. 
Цьому передувало чимало супер-
ечок, пропозицій і навіть протест-
них акцій. Чи є у реформованій 
«спрощенці» новація, яка прими-
рила всіх? 

— Кардинальна й принципо-
ва для малого і середнього бізнесу 
новація — обсяг доходу, при якому 
можливе застосування спрощеної 
системи оподаткування. Для фізич-
них осіб він збільшується з 500 ти-
сяч гривень до трьох мільйонів, а 
для юридичних осіб — із одного до 
п’яти мільйонів гривень. Таким чи-
ном, держава підійшла до підприєм-
ців диференційовано, зважаючи на 
особливості їхнього бізнесу й отри-
мувані доходи. 

— Складність адміністратив-
них процедур, черги при поданні 

звітності — раніше на ці речі під-
приємці нарікали найчастіше. Чи 
полегшиться звітування перед по-
датковою у 2012 році?

— Безперечно. Нові «податкові 
правила» суттєво спрощують адмі-
ністративні процедури для підпри-
ємців. Для підприємців із доходом 
не більше 150 тисяч гривень у рік 
передбачено звітування за під-
сумками року. Для фізичних осіб-
підприємців, які не є платниками 
ПДВ, передбачено ведення лише 
книги обліку доходів. Фізичні особи-
підприємці, які є платниками ПДВ, 
вестимуть облік доходів і витрат за 
формою та в порядку, визначеному 
Мінфіном. 

— Як відомо, найбільше на-
рікань спрощена система опо-
даткування у попередньому 
варіанті викликала у підприємців-
«риночників», які працювали на 
фіксованому патенті. Чи безболіс-
ним буде їхній перехід на «спро-
щенку»? 

— Використовувати «спрощен-
ку» зможе переважна більшість са-
мозайнятих осіб, які торгують на 
ринках, надають побутові послуги 
населенню та мають доходи до 150 
тис. грн. і при цьому не викорис-
товують працю найманих робітни-
ків. Отже, соціального напруження 
серед цієї категорії підприємців не 
буде. Тим більше, що ставка подат-
ку для них суттєво не зміниться. 
Такі платники зможуть працювати 
без застосування касових апаратів, 
звільняються від сплати податку за 
місяць у разі відпустки та за період 
хвороби.

— Отже, до 25 січня цього року 

всі, хто має намір користуватися 
спрощеною системою оподатку-
вання, повинні завітати до подат-
кової інспекції і...

— ...Подати заяву. Одначе спо-
чатку кожен підприємець, який 
претендуватиме на застосування 
спрощеної системи оподаткуван-
ня, повинен проаналізувати свою 
бізнес-діяльність і визначитися щодо 
того, до якої категорії платника єди-
ного податку він належить. Важливо 
знати, що фізичні особи-підприємці, 
які застосовують спрощену систему 
оподаткування, обліку та звітності, 
поділяються на три групи. Відповід-

но, це впливає на ставку податку. 
— Що змінилося для суб’єктів 

господарювання — юридичних 
осіб, які перебуватимуть на спро-
щеній системі оподаткування? 

— Платник єдиного податку — 
юридична особа — може перебува-
ти на спрощеній системі оподатку-
вання, обліку та звітності за умови 
дотримання обсягу доходу, який не 
перевищує п’яти мільйонів гривень. 
Раніше такий критерій становив 
не більше мільйона гривень. При 
цьому середньооблікова кількість 
працівників на підприємстві не по-
винна перевищувати 50 осіб. Власне, 

ці критерії для застосування «спро-
щенки» — компромісне рішення, 
яким врегульовано стосунки малого 
бізнесу та держави на законодавчо-
му рівні відповідно до реалій еконо-
мічного життя.

— Підприємці кажуть, що най-
більша проблема нині під час отри-
мання свідоцтва платника єдиного 
податку — зміна КВЕДів. 

— Запевняю, що зараз для отри-
мання свідоцтва платника єдиного 
податку не потрібно змінювати коди 
КВЕД. Класифікатор видів економіч-
ної діяльності 2005 року буде діяти 
до кінця 2012 року. Цього року дій-
сні коди КВЕД і 2005 року, і 2010-го.

— Звичайно, що на практиці у 
підприємців виникає чимало запи-
тань. Де можна отримати докладні-
шу інформацію?

— Насамперед на веб-сайті 
ДПА у Волинській області у розділі 
«Спрощена система оподаткування», 
де постійно оновлюється інформа-
ція про особливості перебування на 
спрощеній системі оподаткування й 
інші актуальні моменти.

Опріч того, цими днями подат-
ківці активно консультують підпри-
ємців при подачі заяв. Щоб уникну-
ти черг і забезпечити належні умови 
при поданні заяв про застосування 
спрощеної системи оподаткування, 
обліку та звітності, звітів по єдиному 
податку та розрахунків доходу за по-
передній календарний рік, податко-
ві інспекції області до 25 січня 2012 
року працюватимуть із подовженим 
робочим днем. Зокрема, подати за-
яву можна у робочі дні до 20-ї, а у 
вихідні — до 16-ї години. 

Розмовляла Любов ГАРАНІНА

Власники банків опинилися 
«під ковпаком»
Набув чинності Закон «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо регулювання ринків фінансо-
вих послуг». Найбільш значною новацією документа 
є норми, згідно з якими для придбання прямим або 
непрямим чином 10%, 25%, 50% або 75% статутного 
капіталу фінустанови необхідно отримати письмове 
погодження органу, який здійснює державне регу-
лювання певного ринку фінансових послуг. Якщо 
дозвіл не отримано, то особа, яка купила частку, не 
матиме права користуватися придбаними акціями.

Уряд оновив сайт за 330 тисяч
Кабінет Міністрів України кардинально оновив дизайн 
свого сайту.  Виконавцем нового порталу для уряду 
стала компанія «Софтлайн-IT», яка перемогла на 
тендері, де була єдиним учасником. Вартість робіт 
склала 330 тисяч гривень.  Ця ж компанія запускала 
сайт Кабміну (kmu.gov.ua) в 2002 році, а протягом 
2003-2009 років здійснювала його технічну підтримку 
та супровід. Новий портал містить, як і раніше, кілька 
головних розділів: інформацію про уряд і його 
діяльність, органи влади, нормативно-правову базу, 
звернення громадян тощо.

84%
стільки молодих українців до 
35 років надзвичайно ціну-
ють свою роботу, причому ця 
життєва цінність особливо різко 
зросла в 2008 році, під час еко-
номічної кризи.

ФУТБОЛЬНІ ПЛАНИ 

Анатолій Дем’яненко вирощуватиме для «Волині» 
своїх футболістів

На початку тижня на луцько-
му стадіоні «Авангард» від-

булося представлення нового го-
ловного тренера ФК «Волинь» 
Анатолія Дем’яненка, який провів 
прес-конференцію разом із віце-
президентом клубу Юрієм Савчуком 
і новопризначеним головним трене-
ром молодіжного складу команди 
Анатолієм Пісковцем.

Анатолій Дем’яненко повідомив, 
що питання контракту з «Волинню» 
ще обговорюється, але, найімовір-
ніше, він буде розрахований на три 
роки або підписаний за системою 
«2+1». З «Насафу», де кілька років 
працював Анатолій Васильович, від-
пускати його не хотіли.

— Зрозуміло, що йти звідти було 
непросто, — повідомив Анатолій 
Дем’яненко. — Тим більше, що там я 
лишив частинку свого серця. Впер-
ше в історії Узбекистану клуб виграв 
Азіатську лігу, це щось на зразок 
нашої Ліги Європи, також уперше в 
історії клубу ми посіли друге місце 
в національній першості. Ясно, що 
відпускати мене не надто хотіли. Але 
і президент, і віце-президент «Наса-
фу» сучасні люди й, розуміючи, що я 
українець, пішли на поступки, коли 
дізналися, що у мене є пропозиція 
їхати на роботу до Луцька. 

Анатолій Дем’яненко вже бачив 
другий склад команди і має власне 
бачення посилення основи клубу.

— Зараз важко про щось гово-
рити, — каже новий тренер. — Усе 
буде відбуватися у процесі. Хлопці 
вийшли після відпустки. Більш сві-
домі готували себе, а хтось розсла-
бився. Тому враження неоднознач-
не. Футболісти є непогані. Не скажу, 
що багато, але є. Анатолій Пісковець 
очолив «молодіжку». Нам потріб-
но вирощувати своїх спортсменів. 
Якщо є легіонер, то він має бути 

на голову вищий за українця. У ко-
манді, звичайно, будуть і зарубіжні 
гравці, і свої. Але у першу чергу мені 
потрібно розібратися, що ми маємо 
на цей момент. На перших зборах 
побачимо, хто на що здатен.

Гравці основної команди прове-
дуть три збори, всі — у Туреччині. 
Молодіжний склад також працюва-
тиме на трьох зборах: спершу на За-
карпатті, потім у Криму, а закінчить 
підготовку турніром на призи Чано-
ва у Києві. У контрактах усіх гравців, 
наголосив наставник «Волині», буде 
зазначено про систему штрафів. 
«Обов’язково. За порушення режи-
му, запізнення, зниження майстер-
ності й навіть за надмірну вагу», — 
пояснив Анатолій Васильович.

Поцікавилися журналісти долею 
найкращого бомбардира команди 
бразильця Майкона, з яким улітку 
закінчується контракт. Зазвичай 
такі футболісти просто «дограють». 
«Я попросив керівництво клубу 
створити умови, щоб він залишив-
ся», — відповів головний тренер. А 
віце-президент клубу Юрій Савчук 
додав: «Перед від’їздом до Бразилії 
Майкон отримав пропозицію, над 
якою мав змогу подумати. Ми чека-
ємо його».

Не оминули увагою попередньо-
го головного тренера «Волині» Віта-
лія Кварцяного, який очолював клуб 
15 років. 

— Ця людина дуже багато зро-
била для волинського футболу, — 
зазначив наступник Кварцяного. — 
Тому до нього є велика повага. Зараз 
іде розірвання контракту. Передба-
чені компенсаційні виплати. Не буду 
говорити про цифри, але, наскільки 
мені відомо, там усе гаразд.

Про плани щодо розвитку фут-
больної інфраструктури розповів 
віце-президент ФК Юрій Савчук. 

Адже на Волині бракує полів, дітям 
просто ніде нормально тренуватися. 

— У планах акціонерів клубу, які 
вже реалізовуються, будівництво 
шести трав’яних полів і одного зі 
штучним покриттям, а також бази у 
Дачному, — поділився Юрій Петро-
вич. — Розглядається можливість 
створення там футбольної академії. 
Вже існують адмінкорпуси, де можна 
розмістити приїжджих футболістів. 
У Дачному, крім футбольної бази, по-
стане ще так звана олімпійська база, 
на зразок комплексу в Конча-Заспі. 
Туди зможуть приїжджати для під-
готовки олімпійські збірні. Йдеться 
про будівництво басейну, паркету 
для ігрових видів спорту, спецзалу 
для єдиноборств, важкої атлетики. 
ФК «Волинь» уже бере участь у під-
готовці олімпійців-важкоатлетів ра-
зом із тренером Миколою Аврамен-
ком. Тут же будуть і бігові доріжки 
для легкоатлетів і спеціальний сек-
тор для метальників.

А щодо домашньої арени клубу, 
то його віце-президент зазначив, що 
наразі йдеться про те, аби «Аван-
гард» був винятково футбольним 
стадіоном на 15 тисяч глядачів. 16 
січня до Луцька мають приїхати за-
кордонні архітектори, з якими й об-
говорюватимуться деталі.

Анатолій Дем’яненко (зліва) і 
Анатолій Пісковець

Перший заступник голови ДПА у Волинській області Андрій Тимейчук

А акціонери клубу будуватимуть поля і спортивну базу на зразок комплексу в Конча-Заспі


