
Серпень — пора активних шкіль-
них закупів. У ці дні батьки з дітьми 
прямують на ринки й у магазини. 
Напередодні першого вересня 
батьки школярів добряче потру-
сять гаманцями. Найбільше грошей 
доведеться викласти тим із них, чиї 
чада йдуть перший раз у перший 
клас. Адже купувати в буквальному 
сенсі доводиться все. У скільки 
обійдеться сімейному бюджетові 
школярик-2012, дізнавалися «Відо-
мості».

Найперше, що необхідно при-
дбати, — це шкільна форма. Осно-
вним критерієм її вибору є якість. 
Ось тут батькам школярів доведеть-
ся добряче побігати. Адже, згідно з 
українськими стандартами, «у скла-
ді шкільної форми допускається 
незначна кількість штучних і син-
тетичних волокон, можуть застосо-
вуватись і напівшерстяні матеріали, 
проте основою повинні бути шер-
стяні тканини». У Луцьку шкільних 
форм, у складі яких переважали б 
шерстяні тканини, купити немож-
ливо — їх просто немає. 

— Та що доброго у тих натураль-
них тканинах — вони мнуться, — 
переконують продавці прискіпли-
вих покупців.

Більш сумлінні з них чесно зізна-
лися, що з якісною шкільною фор-
мою цього року виникли труднощі: 
український виробник здебільшого 
«схалтурив». Поліестер і віскоза — 
основні матеріали, з яких можна ку-
пити щоденне вбрання українських 
школярів. 

Отже, форму, яка б відповідала 
стандартам якості, знайти практич-
но неможливо. Тепер дещо про ціну. 
Комплекти, у які входять піджак, 
штани (для дівчаток — спідничка чи 
сарафан), можна купити від 280 гри-
вень. Одна із мам, яка збирає сина у 
другий клас, зауважила, що придба-
ла таку форму торік. Вона втратила 
пристойний вигляд уже за три мі-
сяці. Так що тепер костюмчик знову 
доводиться купувати.  

— Краще взяти дорожчу, але 
більш якісну, — сказала жінка. — 
Тоді її можна носити два роки. Ма-
ючи досвід, я віддаю перевагу вель-
ветовому комплекту польського 
виробництва.

Зауважимо, що вбрання від 

польського виробника коштує: під-
жак — від 180 гривень, спідниця 
і сарафан  — від 120, штани — від 
200 гривень. Вдалося в одному з ма-
газинів знайти і досить пристойну 
форму одеського виробництва. Що-
правда, тут «трійка» коштує майже 
700 гривень. До речі, в основному 
на ринках і у магазинах продається 
один і той самий товар. От тільки 
вартість різна: на базарі — дешевше.

Дуже важко за прийнятну ціну 
купити і натуральну бавовняну со-
рочку. Її ціна стартує від 140 гри-
вень. Можна, звичайно, придбати і 
за 70. Але такий виріб просто «хрус-
тить» під руками — суцільний полі-
естер. 

А якщо до основної шкільної 
форми додати ще декілька сорочок і 
водолазок (без яких не обійдуться ні 
хлопчики, ні дівчатка), то, аби ваша 
дитина виглядала пристойно, до-
ведеться розщедритися на 900-1000 
гривень. Якщо на якість не дуже 
звертати увагу, можна, звичайно, 
вкластися і у 600 гривень. 

Але це ще не все. Ваш учень не 
обійдеться без спортивної форми. 
А вона вартує щонайменше 120-130 
гривень. 

Взуття — змінне та спортивне — 
«потягне» з сімейного бюджету що-

найменше 200 гривень. Туфлі (й для 
дівчинки, й для хлопчика) коштува-
тимуть як мінімум 150. 

Жоден учень не обійдеться і без 
портфеля. На щастя, вибір як на 
ринку, так і у магазинах здатен за-
довольнити смак і гаманець будь-
якого покупця. Адже шкільний ра-
нець можна купити від 70 до тисячі 
гривень. Спеціалісти ж радять звер-
тати увагу на вагу, тканину, ортопе-
дику. Якщо хочете придбати якісну 
річ, то у менш як 250 гривень не 
вкладетеся. 

І насамкінець — канцелярія. Як 
розповіла «Відомостям» продавчиня 
шкільного краму на ринку, в серед-
ньому так званий «дріб’язок» обхо-
диться у 200 гривень на одного учня. 
Адже треба купити зошити, пенал, 
обкладинки для підручників, фарби, 
альбоми, олівці тощо. До цієї суми 
додайте як мінімум 130 гривень на 
купівлю спеціальних «предметних» 
зошитів. 

Тож можна підбивати підсумок: 
зібрати одного учня у школу цього-
річ обійдеться щонайменше у пів-
тори тисячі гривень. Якщо у вас не 
одна дитина, то школа таки трохи 
«вдарить» по сімейному бюджету. 

Наталка СЛЮСАР

Слідчим відділом УСБУ у Во-
линській області заверше-

но розслідування та скеровано 
до суду матеріали кримінальної 
справи стосовно колишнього пра-
цівника та завідувача підземного 
складу вибухових матеріалів од-
нієї з шахт міста Нововолинська 
ДП «Волиньвугілля», якого обви-
нувачують у викраденні та збуті 
промислової вибухівки (амоніту) 
й електродетонаторів. Про це пові-
домили у прес-службі УСБУ Укра-
їни в області.

Встановлено, що завідувач 
складу, знаючи про необліковані 
залишки вибухових матеріалів, 
які після підривних робіт на шах-
ті незаконно списували майстри-
підривники, організував разом із 

безробітним місцевим мешканцем 
протиправну схему викрадення 
та збуту вибухівки. Протягом лю-
того — квітня 2012 року зловмис-
никам вдалося викрасти з шахти 
понад 40 кг вибухової речовини 
— амоніту — та 45 електродетона-
торів, які вони реалізували у Но-
воволинську. У квітні цього року 
співробітники СБУ затримали 
злочинців «на гарячому» під час 
збуту чергової партії вибухової 
речовини. Під час обшуку примі-
щень шахти додатково знайдено 
45 електродетонаторів, які були 
замасковані в одному з сейфів і 
призначалися для подальшого 
продажу.  Службою безпеки Укра-
їни стосовно затриманих осіб було 
порушено кримінальну справу.

У І півріччі 2012 року, згідно 
зі статистичними даними, в 

економіку Волині надійшло 61 
мільйон доларів США прямих 
іноземних інвестицій. Для порів-
няння: у 2011 році — 2,3 мільйона 
доларів США. Про це під час прес-
конференції повідомив заступник 
голови Волинської обласної адмі-
ністрації Едуард Стоєв. 

Така сума стала можливою за-
вдяки реєстрації у Луцьку нового 
підприємства, яке займається тор-
говельними послугами, — ТзОВ 
«Ресурс Стандарт». Інвестор — із 
Віргінських островів. 

Значні кошти надійшли та-

кож у модернізацію виробництва 
ЗАТ «БРВ» (місто Нововолинськ), 
що спеціалізується на виготовлен-
ні меблів (інвестиції з Польщі), 
та у деревообробне підприємство 
«Хостіліа», що в Ратнівському ра-
йоні (інвестор — Литва).

Загалом же, як зазначив за-
ступник голови облдержадмі-
ністрації, інвестиції на Волинь 
надійшли із 36 країн світу. 73% 
загального їх обсягу припадає на 
Кіпр, Віргінські острови, Швецію 
та Польщу. 

Найбільше іноземці вкладали 
у виробничий сектор — 62,5% усіх 
інвестицій. 
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Події
Проректор луцького вишу «заробила» на 
студентах 45 тисяч гривень

З Нововолинської шахти крали вибухівку

Найбільше інвестицій на Волинь 
надходить із Кіпру

Прокуратура Волинської облас-
ті закінчила досудове слідство 

та скерувала до суду кримінальну 
справу про обвинувачення за ч. 3 
ст. 368 Кримінального кодексу 
України (одержання хабара) від-
повідальних працівників одного з 
луцьких вузів. Про це повідомляє 
прес-служба прокуратури області.

В ході досудового слідства 
встановлено, що проректор цього 
інституту, що була членом дер-
жавної екзаменаційної комісії, та 
її колега, викладач цього ж вищого 
навчального закладу, також член 
державної екзаменаційної комісії, 
діючи за попередньою змовою, ви-
магали та одержали хабар від сту-
дентів у сумі 20 тисяч гривень.

Через кілька днів ця службова 
особа отримала ще два хабарі — 13 
тисяч гривень і 12,2 тисячі гривень 
— від студентів двох груп. «На 
лапу» проректору давали не лише 

готівкою. Кошти вносили на ра-
хунок благодійного фонду, одним 
із засновників і керівником якого 
була вона сама.

Таким чином, «допомагаючи» 
студентам навчатись, проректор 
отримала від них хабар у сумі 45 
200 гривень.

Подальшу долю обвинуваче-
них визначить суд.

У липні 2012 року в Міністерстві 
фінансів відбулася спільна з 

Державною податковою службою 
презентація принципово нових для 
української економіки та громад-
ськості змін до системи оподатку-
вання. 

Пропоновані нововведення — 
феноменальні для нашої країни: та-
кого українська фінансова система 
ще не знала. «Ці зміни реанімують 
стимулювальну функцію податків і 
сприятимуть усуненню структурних 
диспропорцій в економіці. Це буде 
досягнуто шляхом зниження ниніш-
ніх ставок основних податків. Так, 
ставка податку на додану вартість із 
20% знизиться до 7-12%, єдиний со-
ціальний внесок — із 37-49% до 15%, 
податок на доходи фізичних осіб 
— із 15-17% до 10% з паралельним 
впровадженням прогресивної шка-
ли», — пояснив заступник голови 
ДПС України Андрій Ігнатов. Утім, 
поки цей документ тільки отримав 
статус законопроекту, а це значить, 
що інформація, що у ньому містить-
ся, може бути в процесі доопрацю-
вання змінена. 

БЛАГІ НАМІРИ
 

Найголовніше питання доку-
мента — реформування ПДВ. Зо-
крема, саме цей податок ініціатори 
законопроекту планують змінити 
першочергово: замість 20% ставки 

буде стягуватися 12% при імпорті 
для усіх видів послуг і галузей, які 
належать до природних монополій, і 
до 7% — при внутрішніх операціях. 
«Більша ставка «імпортного» ПДВ 
може спричинити проблеми з СОТ, 
оскільки, згідно з Генеральною уго-
дою з тарифів і торгівлі, внутрішні 
податки не повинні застосовуватися 
до імпортних товарів таким чином, 
аби створювати захист для націо-
нального виробника. А різниця у 
ставках призведе саме до збільшен-
ня податкового навантаження на 
імпортну продукцію та необхідності 
виплати компенсації іншим краї-
нам-членам СОТ, яких, за даними на 
лютий 2011-го, налічується 153», — 
пояснюють у ДПС. 

Аби компенсувати недоодер-
жання податкових надходжень, 
пов’язаних зі зменшенням ПДВ, 
податківці хочуть увести податок 
із обороту в розмірі 2,5% при зни-
женні через півроку до 2%. За їхніми 
розрахунками, введення податку з 
обороту за внутрішніми операція-
ми принесе до бюджету близько 36 
мільярдів гривень, за експортними 
— майже 18 мільярдів. Іще 24,5 мі-
льярда, вважають фахівці, буде зе-
кономлено за рахунок бюджетного 
відшкодування ПДВ. Реформування 
не торкнеться податку на прибуток, 
але всі пільги щодо нього також про-
понують скасувати. А це додатковий 
плюс до бюджету (понад 3,1 мільяр-

да гривень). Надалі вже з 2014 р. у 
ДПС очікують, що реформа ПДВ на 
80% зменшить тіньовий сектор еко-
номіки за допомогою податкових 
оптимізаторів. Тому приріст надхо-
джень до бюджету завдяки різкому 
зростанню частини доданої вартості 
може сягнути 40 мільярдів гривень 
на рік. Узагалі, за оцінками експер-
тів, обсяг тіньової економіки Украї-
ни становить 350 мільярдів гривень 
у рік. 

ЗАРПЛАТИ «ВІДБІЛЯТЬ»?

Фахівці вважають, що суттєві 
поправки до оподаткування праці 
допоможуть легалізувати зарплати. 
Нагадаємо, пропонується скоротити 
ставку нарахувань на фонд оплати 
праці з чинних 32,6-49,7% до 15% 
— з роботодавця, 3,6% — з праців-
ника. Пропонують також розподіл 
ставки єдиного соціального внеску 
між роботодавцем (50%) і праців-
ником (50%), тобто (15% + 3,6%) / 2. 
Іншими словами, працедавцям про-
понується відносити на собівартість 
продукції не 32,6% від фонду оплати 
праці, а 9,3%. Зменшення податко-
вого навантаження на оплату праці 
буде стимулювати бізнес позбавля-
тися від практики чорних зарплат. 
Можливо, він навіть перейде на по-
вністю «білі» схеми. Остаточні ви-
сновки можна буде робити, коли до-
кумент доопрацюють. 

Податкова міліція у Луцьку викрила 
нелегальну автозаправку

Аби зібрати цьогорічного першокласника, 
прожиткового мінімуму не вистачить

В Україні можуть скоротити 
кількість аптек
Міністерство охорони здоров’я вивчає можливість 
уведення обмежень на кількість аптек, встано-
вивши норму з розрахунку одна аптека на 5 000 
населення. Про це на прес-конференції повідо-
мила перший заступник голови Державної служби 
з лікарських засобів Інна Демченко. За її словами, 
норма «одна аптека на 5 000 населення» діє в 
багатьох країнах, а в Данії одна аптечна установа 
обслуговує 17 тисяч населення.

Білоруси робили дитяче 
харчування з цвіллю 
У сухій молочній суміші для дитячого харчування 
білоруського виробництва знайшли цвіль. У зв’язку 
з цим, як повідомляє прес-служба Державної 
ветеринарної та фітосанітарної служби, Україна 
призупинила ввезення продукції підприємства ВАТ 
«Беллакт» (Білорусь). Також у замороженій свинині, 
виробленій підприємством SADIA SA SIF 1 (Брази-
лія), було виявлено невідповідність за мікробіоло-
гічними показниками. Тому призупинено ввезення 
всіх продуктів цього виробника до нашої країни.

40%
за словами Прем’єра Миколи 
Азарова, стільки фруктів, що 
продаються на вітчизняних 
ринках, імпортні. Взимку частка 
імпорту зростає до 75%. Кожне 
п’яте яблуко привезене в Украї-
ну з-за кордону.
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На території підпільної авто-
заправної станції у промис-

ловому районі Луцька мали намір 

реалізувати більше шести тонн 
пального, коли туди з перевіркою 
прийшли співробітники податко-
вої міліції Волині.

Дозвільних документів на 
господарську діяльність право-
охоронцям на підпільному об’єкті 
не надали. Одначе податківці за-
фіксували факт продажу пально-
го за готівку. Про касовий апарат 
організатори підпільного бізнесу, 
звісно ж, не подбали. Сплатою по-
датків до бюджету і легалізацією 
господарської діяльності ділки 
теж не переймалися.

Наразі за результатами пере-
вірки вилучено 6 125 літрів паль-
ного орієнтовною вартістю 55 
тисяч гривень і обладнання на 
суму 12 тисяч гривень. Податкові 
міліціонери з’ясовують решту об-
ставин діяльності підпільної авто-
заправки.

Чиновники готують українцям справжню податкову революцію


