
Штрафом у розмірі 425 тисяч гри-
вень і конфіскацією майна відбувся 
екс-голова правління ВАТ «Володи-
мир-Волинський цукровий завод» 
(далі — «Володимирцукор») за те, 
що підприємство мало мільйонні 
заборгованості перед бюджетом. 
«Відомості» з матеріалів судової 
справи дізналися про те, як одну з 
найбільших цукроварень Волині по 
суті довели до банкрутства. 

Працюючи головою правлін-
ня «Володимирцукру», Юрій П. із 
серпня 2008-го по березень 2009 
року за пособництвом директора 
ТзОВ «Агрополіс-К» вчинив низку  
злочинів, спрямованих на ухилення 
ВАТ від сплати податків, що при-
звели до ненадходження до бюджету 
коштів в особливо великих розмі-
рах. 

Як випливає з матеріалів судової 
справи, керівник цукрового заво-
ду, здійснюючи протягом 2008 року 
господарську діяльність, пов’язану 
з переробкою цукросировини та 
виготовленням цукру, ухилявся від 
сплати податків, завищуючи валові 
витрати і податковий кредит свого 
підприємства. Для цього він, попе-
редньо змовившись із директором 
«Агрополіс-К», зареєстрованого у 
місті Рогатині Івано-Франківської 
області, уклали спільну угоди про 
купівлю-продаж цукрових буряків. 
Згідно з нею, «Агрополіс-К» нібито 
продав Володимир-Волинському 
цукровому заводу 290 тисяч тонн 
вирощених коренеплодів. За іншим 
договором уже «Володимирцукор» 
реалізував «Агрополісу-К» понад 
122 тисячі тонн цукросировини. 

Виходило, що ВАТ «Воло-
димирцукор» протягом жовтня 
2008 року, відповідно до вказа-
них документів, нібито придбало у 
ТзОВ «Агрополіс-К» солодких коре-
неплодів майже на 58 мільйонів гри-
вень. Хоча насправді ніякі буряки на 
підприємство не надходили. Акти 
приймання-передачі товару екс-
очільник цукрового заводу підписав 
особисто. 

За даними податкової мілі-
ції Калуської ОДПІ ДПА у Івано-
Франківській області та Головно-
го управління агропромислового 
розвитку Івано-Франківської ОДА, 
ТзОВ «Агрополіс-К» цукровий бу-
ряк на території Рогатинського ра-
йону не вирощувало і бурякопунктів 
цього товариства на території Івано-
Франківщини немає. Всього в Іва-
но-Франківській області у 2008 році 
було зібрано близько 56 тисяч тонн 

цукрового кореня. Тому взагалі не-
зрозуміло, як ТзОВ «Агрополіс-К» 
змогло поставити ВАТ «Володимир-
цукор» сотні тисяч тонн буряку. 

В результаті оборудки від 
ВАТ «Володимирцукор» фактично 
не надійшло до бюджету за період 
із листопада 2008-го по лютий 2009 
року податків на суму понад 26 міль-
йонів гривень. 

Крім того, екс-керівник Володи-
мир-Волинського цукрового заводу 
застосував подібну схему ухилення 
від сплати податків, використавши 
неправдиві документи про придбан-
ня «Володимирцукром» у січні 2008 
року у ВКП «Українська нафтогазо-
ва компанія» цукру-піску на понад 
50 мільйонів гривень, із яких ПДВ 
— більше як вісім мільйонів. Хоча 
насправді ніякого товару на завод 
не надходило. Дії голови призвели 
до того, що підприємство ухилилося 
від сплати податків на суму 18 міль-
йонів 765 тисяч 750 гривень. 

Окрім того, в результаті описа-
них махінацій гроші від підприєм-
ства систематично не надходили до 
Пенсійного фонду України та соц-
страху. Загальна сума заборгованос-
ті склала понад 2,5 млн. гривень. 

Вирок Володимир-Волинсько-
го міського суду був суворим: екс-
голову правління цукрового за-
воду засуджено до чотирьох років 
ув’язнення з позбавленням права 
обіймати керівні посади терміном 
на два роки, конфіскацією майна і 
штрафом у розмірі 20 тисяч неопо-
датковуваних мінімумів доходів гро-
мадян. Та від відбування основного 

покарання колишнього керівника 
«Володимирцукру» звільнили з умо-
вою, що він протягом однорічного 
іспитового строку не вчинить ново-
го злочину. 

З екс-голови на користь держави 
присуджено стягнути понад 26 міль-
йонів гривень і ще 19 мільйонів ма-
теріальної шкоди. 

Його спільник із «Агрополісу-К» 
отримав покарання у вигляді чоти-
рьох років позбавлення волі з кон-
фіскацією всього майна, штраф у 20 
тисяч неоподатковуваних мінімумів 
та заборону три роки обіймати ке-
рівні посади. Його також звільнили 
від відбування основного покарання 
за умови, якщо протягом трьох ро-
ків іспитового терміну не скоїть но-
вого правопорушення. 

Остаточну крапку в справі по-
ставив Апеляційний суд Волин-
ської області. Юрію П. призначили 
сплатити штраф у сумі 425 тисяч 
гривень, позбавили права два роки 
обіймати керівні посади та конфіс-
кували майно. І залишив у силі ви-
плату мільйонних збитків.

Його пособника, якому дове-
деться сплатити 340 тисяч гривень 
штрафу, позбавили права обіймати 
посади, пов’язані з організаційно-
розпорядчими й адміністративно-
господарськими функціями, стро-
ком на три роки та конфіскували 
майно. 

Від основного покарання у ви-
гляді позбавлення волі обох чолові-
ків було звільнено у зв’язку з закін-
ченням строків давності. 

Наталка СЛЮСАР У США поліція Клівленда пові-
домила про звільнення трьох 

дівчат, дві з яких зникли, коли 
були ще підлітками. Полонянок 
тримали в будинку недалеко від 
центру міста, тобто всього за кіль-
ка кілометрів від того району, де їх 
бачили востаннє. 

Крики з будинку почув один 

із місцевих жителів і зателефону-
вав до поліції. Правоохоронці, що 
приїхали на місце, звільнили трьох 
молодих жінок і затримали 52-річ-
ного чоловіка. 

Зараз невідомо, чи є затрима-
ний викрадачем дівчат, які зни-
кли 10 і більше років тому. Наразі 
з’ясовують, як вони потрапили до 
його будинку. 

Звільненими полонянками ви-
явились Аманда Беррі, яка зникла 
в Клівленді в квітні 2003 року, 
коли їй було 16 років, і Джина Де-
хесус, яка не повернулася додому в 
2004 році, коли їй було всього 14. 
Про третю жінку офіційних даних 
поки немає. Ймовірно, її звати Мі-
шель Найт. Зараз їй 32 роки, а про-
пала вона 2001-го. 
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Парламент Кіпру проголосував за податок 
на нерухомість 

У травні в Україну надійде «тестовий» газ 
зі Словаччини 

У Штатах поліція звільнила дівчат, яких 
викрали 10 років тому 

В Україні «нульова» інфляція 
Інфляція в Україні в квітні 2013 року порівняно з березнем 
2013 становить 0%. Про це йдеться у повідомленні Держ-
стату. Як зазначається, на споживчому ринку в квітні ціни 
на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися 
на 0,1%. Найбільше (на 13,7%) подешевшали яйця.
«На 2-0,1% знизилися ціни на сало, продукти пере-
робки зернових, молоко, сметану, рис, цукор, м’ясо та 
м’ясопродукти, сири, маргарин, соняшникову олію. Водно-
час відчутно (на 3,3% та 3%) подорожчали овочі та фрукти», 
— йдеться у повідомленні. 

Для ветеранів запровадять 
паспорти соціальних потреб 
Як розповіла міністр соціальної політики Наталія 
Королевська, зараз іде робота над уведенням Пас-
порта соціальних потреб ветерана. Документ місти-
тиме вичерпну інформацію про кожного ветерана 
— від місця проживання до індивідуальних потреб 
у матеріальній допомозі та соціальних послугах. Він 
також визначатиме всі види матеріальної підтримки 
для кожної особи — на ремонт житла, лікування та 
ліки, забезпечення технічними засобами тощо, а 
також відповідальних за їх надання. 

131
на рівні стількох мільярдів гри-
вень прогнозує Кабінет Міністрів 
обсяг запозичень у 2014 році. 
Про це повідомляється в поста-
нові від 29 квітня 2013 р. №320, 
оприлюдненій на урядовому 
порталі. 

3

Україна 15 травня проведе тес-
тові постачання газу зі Словач-

чини. Про це заявив міністр енер-
гетики та вугільної промисловості 
Едуард Ставицький на брифінгу 
після участі в круглому столі щодо 
розвитку газового ринку України. 

«15 травня запустять тесто-
вий режим, і ми проведемо про-
бний обмін даними по черговому 
реверсному маршруту», — сказав 
він. 

Міністр зазначив, що здійснен-
ня тестових постачань газу через 
Словаччину стало можливим, зо-
крема, завдяки допомозі комісара 
ЄС із питань енергетики Гюнтера 
Еттінгера. 

Київ працює над збільшенням 
обсягів диверсифікаційних поста-
чань газу в Україну та розраховує 
на те, що ці процеси вплинуть на 
позицію Росії щодо перегляду ціни 

газу для України. 
Раніше Прем’єр-міністр Мико-

ла Азаров повідомив, що Україна 
почала постачання газу з Європи 
через Угорщину. За його словами, 
ця «надзвичайно велика подія» 
означає «прорив у напрямку енер-
гетичної незалежності України». 

Парламент Кіпру проголосував за 
законопроекти щодо збільшен-

ня податків і зборів, прийняття яких 
є умовою отримання фінансової до-
помоги. 

Як передає РІА «Новости», за за-
кон про нерухомість, навколо яко-
го точилося найбільше суперечок, 
проголосувало 29 депутатів із 56 — 
представники правоцентристської 
партії «Демократичний збір» прези-
дента Нікоса Анастасіадіса, що під-
тримала його на виборах. 

Платити податок доведеться за 
будь-яку нерухомість, але власники 
одного житла отримають послаблен-
ня. За будинки та ділянки вартістю 
40–120 тисяч євро доведеться запла-
тити 0,6% вартості, тобто не більше 
720 євро. Максимальний податок на 
нерухомість вартістю 170–300 тисяч 
складе 2785 євро, 300–500 тисяч — 
5385 євро. Податок на нерухомість 
вартістю понад три мільйони євро 
визначено у 54,944 тисячі євро. 

Новий податок зміниться через 
кілька тижнів після того, як будуть 
додані до реєстру незареєстровані 

дорогі будинки, які зараз значаться 
як земельні ділянки. За рахунок но-
вого податку уряд планує отримати 
75 мільйонів євро. 

Депутати одноголосно прийня-
ли законопроект, що стосується ско-
рочення заробітних плат і пенсій у 
державному секторі. Так, зарплати 
до 100 євро зменшаться на 0,8%, від 
1000 до 1500 — на 7,3%, від 2000 до 
3000 — на 10,5%, від 3000 до 4000 — 
на 13%, а виплати понад 4000 будуть 
скорочені на 14,5%. 

Також одноголосно був прийня-
тий нормативний акт про безко-
штовну медичну допомогу для тих, 
хто три роки поспіль робить внески 
до Фонду соціального страхування.

При купівлі валюти 
вираховуватимуть 
пенсійний збір 

Регіонал Володимир Зубик 
пропонує ввести з 1 липня 

2013 року обов’язковий 1% пен-
сійного збору при купівлі валю-
ти. Документом передбачається 
внесення змін до ЗУ «Про Дер-
жавний бюджет України на 2013 
рік» щодо надходжень до Пенсій-
ного фонду. 

Депутат вважає, що у разі 
запровадження такого збору 
за ставкою 1% надходження до 
держбюджету в другому півріччі 
2013 року становитимуть орієн-
товно від 16,5 мільярда до 22 мі-
льярдів гривень. 

Як повідомлялося, нещо-
давно Президент Віктор Яну-
кович доручив Кабміну роз-
робити і подати на розгляд ВР 
законопроект про введення 
збору на обов’язкове пенсійне 
страхування при купівлі валюти 
суб’єктами господарської діяль-
ності за безготівковий розраху-
нок. 

Події

Волинські підприємства та фір-
ми підозрюють в ухиленні від 

сплати 23,8 мільйона гривень ПДВ. 
Такі факти в ході оперативно-роз-
шукових заходів встановили спів-
робітники податкової міліції на 
Волині. Напрацювання податко-
вих міліціонерів стали підставою 
для відкриття 17 кримінальних 
проваджень. 

Окрім виявлених фактів ухи-
лення від сплати податків, слідчим 
відділом ДПС області розпочато 
чотири досудових розслідування 
за фактами незаконних заявок на 
відшкодування ПДВ. Податкові 
міліціонери встановили, що окре-
мі бізнес-структури безпідставно 
намагались отримати 737 тисяч 

гривень бюджетної компенсації з 
ПДВ. 

У податковій міліції Волині за-
певняють, що і надалі ефективно 
працюватимуть на упередження 
та виявлення фактів заниження 
сплати ПДВ при здійсненні ім-
портних операцій. 

Нагадаємо, що недопущення 
фактів незаконного формування 
податкового кредиту з податку на 
додану вартість суб’єктами госпо-
дарювання області як на внутріш-
ньому ринку, так і при здійсненні 
зовнішньоекономічних операцій 
визначено як один із пріоритетних 
напрямків діяльності підрозділів 
податкової міліції на 2013 рік. 

На Волині за несплату ПДВ розпочато 
17 досудових розслідувань 

 ПОГОДА

У західних областях 9 травня 
очікується змінна хмарність, без 
опадів. Температура повітря вночі 
+11...+13°C, вдень +22...+26°C. 10 
травня буде сонячно та сухо. Вно-
чі +11...+12°C, вдень +15...+26°C. 
11 травня похмуро, дощ не очіку-
ється. Температура повітря вночі 
становитиме +6...+11°C, вдень 
+13…+18°C. 

У північних регіонах 9 трав-
ня змінна хмарність, опадів не 
передбачається. Нічна темпера-
тура становитиме +6...+8°C, денна 
+15...+18°C. 10 травня хмарно з 
проясненнями, сухо. Температу-
ра повітря вночі +9...+12°C, вдень 
+21...+23°C. 11 травня соняч-
но, без опадів. Температура по-
вітря вночі +15...+17°C, вдень 
+22...+26°C.

У Києві 9 травня сонячно, 
без опадів. Температура вночі 
+11…+11°C, вдень +21...+25°C. 

10 травня ясно, дощу не очіку-
ється. Вночі +11…+17°C, вдень 
+15...+26°C. 11 травня похму-
ро, без опадів. Температура по-
вітря вночі +13...+19°C, вдень 
+22...+28°C.

У східних регіонах 9 травня 
ясно, без опадів. Уночі +8...+12°C, 
вдень +18…+21°C. 10 травня со-
нячно, сухо. Температура пові-
тря вночі становитиме +9...+14°C, 
вдень +18...+24°C. 11 травня ясно, 
без опадів. Уночі термометр по-
казуватиме +13...+19°C, вдень 
+22...+29°C. 

У південних областях 9 
травня сонячно, сухо. Темпера-
тура повітря вночі становитиме 
+12...+15°C, вдень +18...+21°C. 
10 травня ясно, без опадів. Уно-
чі +11...+14°C, вдень +20...+22°C. 
11 травня хмарно, сухо. Нічна 
температура +17...+22°C, денна 
+25...+30°C. 

Як Володимир-Волинський цукровий 
завод довели до фінансового краху 


