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У 2013 році в Україну 
імпортували ліків на 3 млрд дол.
Торік імпорт фармацевтичної продукції в Україну в гро-
шовому еквіваленті становив трохи більше 3 млрд дол. 
Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міндоходів. 
За статистикою відомства, лідерами імпорту стали дозо-
вані або фасовані для роздрібної торгівлі лікарські засо-
би. Цієї продукції було імпортовано 83,8% від загального 
обсягу ввезених фармацевтичних товарів. Переважно 
ввозили лікарські засоби, що складаються зі змішаних 
або незмішаних продуктів терапевтичного або профілак-
тичного застосування, й такі, що містять антибіотики. 

Луцьке підприємство 
електротранспорту отримало 
600 тис. грн субвенцій 
У вівторок Луцьке підприємство електротранспорту 
отримало черговий транш субвенції з державного 
бюджету в сумі 600 тис. грн на компенсацію за пільгові 
перевезення. Загалом із початку року з державної 
казни на це було виділено 1 млн 177 тис. грн. У тому 
числі 250 тис. грн додатково, щоб допомогти підпри-
ємству вирішити питання ліквідації заборгованості з 
заробітної плати. 

73
понад стільки мільярдів доларів 
(584,114 млрд грн) становила 
станом на грудень 2013 року 
загальна сума державного і 
гарантованого державою боргу 
України. Повідомляється, що 
сума зросла на 4,335 млрд дол. 
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Розпочав роботу новий онлайн-сервіс — 
Електронний кабінет платника податків 

Ціни на продукти поповзли вгору

За яких умов громадянин зобов’язаний 
подати декларацію про доходи 

Актуально

З початку року на Волині побіль-
шало пожеж. За повідомленням 

Державної служби з надзвичайних 
ситуацій у Волинській області, за 
перші місяці 2014-го їх сталося 128 
(проти 90 за аналогічний період ми-
нулого року). Загинуло три людини 
(торік — одна). Тому взимку дуже 
важливо дотримуватися правил по-
водження з вогнем, електроприлада-
ми, пічним опаленням. 

Чільне місце у цьому переліку 
посідають вимоги щодо користуван-
ня газовими приладами. Зокрема, 
догляд за димовими та вентиляцій-
ними каналами. Як повідомили у 
прес-службі ПАТ «Волиньгаз», щоб 
перевірити справність димоходів і 
вентиляційних каналів, необхідно 
звернутися до спеціалізованої ор-
ганізації, яка має ліцензію та дозвіл 
Держгірпромнагляду, підготовлений 
персонал і необхідне обладнання. 
Таких фахівців іще називають піч-
никами. Їхня робота — слідкувати, 
щоб у димоходах і вентиляційних 

каналах не було засмічень. 
— Особливо пильними мають 

бути користувачі газових приладів 
із відводом продуктів згорання в 
димоходи — котлів і водонагрівачів. 
При несправних димоходах і вентка-
налах шкідливі продукти горіння за-
мість того, щоб виводитися назовні, 
накопичуються в приміщенні. Щоб 
димовентиляційна система повсяк-
час була цілою та справною, її треба 
періодично обстежувати, а у разі не-
обхідності — прочищати і ремонту-
вати, — зазначив перший заступник 
голови правління — головний інже-
нер ПАТ «Волиньгаз» Сергій Галянт. 

У багатоквартирних будинках 
перевірки димовентиляційних ка-
налів погоджуються з балансоутри-
мувачем — ЖЕКом або об’єднанням 
співвласників будинку, а в селах — із 
місцевою владою. Під час обходу 
домоволодінь на вимогу власника 
житла пічники мають показати по-
свідчення. 

Власники приватних будинків 

мають право самостійно перевіряти 
і прочищати димовентиляційні ка-
нали. Робити це треба щонайменше 
раз у місяць. 

Набув чинності вирок Володи-
мир-Волинського міського 

суду Волинської області стосовно 
двох громадян України, яких ви-
знано винними у контрабандно-
му переправленні та збуті психо-
тропної речовини — амфетаміну. 
Про це повідомили у прес-службі 
УСБУ у Волинській області. 

Встановлено, що мешканець 
Нововолинська, перебуваючи на 

території сусідньої держави, при-
дбав півкілограма амфетаміну та 
контрабандним шляхом перепра-
вив психотроп до України. У по-
дальшому зловмисник планував 
продати психотропну речовину 
своєму знайомому — жителю 
Луцька, який мав би її реалізову-
вати вроздріб в обласному центрі. 
Проте у травні 2013 року співро-
бітникам СБУ вдалося запобігти 
протиправній оборудці: правоохо-
ронці затримали обох ділків під 
час спроби збуту наркотику. 

Рішенням суду обох зловмис-
ників визнано винними у вчиненні 
злочинів, передбачених ч. 3 ст. 305 
(контрабанда наркотичних засобів 
у особливо великих розмірах) і ч. 3 
ст. 307 (незаконне виробництво, 
виготовлення, придбання, збері-
гання, перевезення, пересилання 
чи збут наркотичних засобів у 
особливо великих розмірах за-
для збуту) Кримінального кодексу 
України, і призначено їм покаран-
ня у вигляді п’яти з половиною та 
п’яти років позбавлення волі від-
повідно. 

Січень приніс нам не тільки моро-
зи, а й зростання цін на овочі бор-
щового набору: картоплю, моркву, 
буряк, цибулю. На скільки подо-
рожчав борщ у Луцьку, рахували 
«Відомості». 

Свята закінчились, але ціни, 
всупереч прогнозам, не змінилися. 
А деякі продукти ще подорожча-
ли. Особливо це стосується овочів 
так званого борщового набору. Ми 
пройшлися ринками та магазинами 
Луцька для того, щоб побачити, за 
скільки сьогодні можна купити кар-
топлю, буряк, моркву, цибулю. 

Якщо порівнювати з осінню, то 
різко зросла вартість цибулі. Сьо-
годні на ринку за неї просять 8 гри-
вень, а у супермаркетах ціна дотягує 
до 9 гривень за кілограм. Волинської 
цибулі у продажу немає, кажуть 
продавці. Рідко знайдеш і херсон-
ську: цього року був неврожай. Тому 
її завозять переважно з Польщі. 

Так само з сусідньої держави 
на ринки нашої області потрапляє 
і картопля. Щоправда, «офіційну» 
польську бульбу знайти не вдало-
ся. У супермаркетах за кіло барабо-
лі правлять від 7 до 9 гривень. На 
ринку «хазяйська» картопля вартує 
6 гривень. Відзначимо, що ще у ве-
ресні-жовтні кілограм можна було 
купити за 3,5–4 гривні. 

Причини для зростання вартос-
ті низки продуктів дійсно є, кажуть 
фермери. 

— Сьогодні картоплі у сховищах 
на Волині практично не залишило-
ся, — розповів «Відомостям» гос-
подарник із Рожищенського району 
Руслан Хомич. — Річ у погодних 
умовах 2013 року. Спочатку затяг-
нули з посадкою через небувалу по-
вінь. Потім два місяці стояла засуха. 
В результаті картоплі зібрали дуже 
мало. Наведу такі цифри. З шести 

гектарів у середньому можна зібра-
ти 240 тонн бульби. Торік ми зібрали 
40 тонн. Звідси і ціна. На оптовому 
ринку «Шувар» вартість польської 
картоплі — 4,50. 

Щодо інших овочів борщового 
набору, то фермер сказав, що опто-
во-відпускна ціна на капусту ста-
новить 1,30–1,50 гривні, на буряк, 
моркву — два п’ятдесят за кілограм. 

В обласному ж центрі на рин-
ках за ці овочі правлять таку ціну: 
капуста — 3 гривні за кіло, буряк і 
морква — по чотири. 

Якщо порівнювати з аналогіч-
ним періодом минулого року, то 
вартість зросла майже вдвоє. А це 
значить, що ми з вами витрачаємо 
вдвічі більше коштів на харчі. Адже 
картопля — це традиційно основна 
їжа українців. Цієї зими вона стала 
заледве не елітним продуктом хар-
чування. 

Сподіватися на те, що городина 
подешевшає навесні, коли приватні 
господарі повідкривають свої ями, 

не варто, кажуть фермери. Бо і в лю-
дей прикопаних овочів цього року 
не дуже багато. Вся надія — на но-
вий урожай. 

— Якщо погода цього року буде 
сприятлива, то і ціни на продукти 
можуть змінитися, хоча й несуттє-
во, — каже директор Луцької сорто-
дослідної станції у Маяках Микола 
Хом’як. — Адже селянам також за-
робити треба. Минулого ж року со-
бівартість тонни картоплі становила 
5,5 тисячі гривень. Тому і ціна на неї 
така висока. Хоча ми постачаємо її в 
бюджетні заклади по 4 гривні 50 ко-
пійок. 

Незважаючи на те, що овочі у 
нас продають практично за ціною 
собівартості, держава не полишає 
спроб контролювати вартість цих 
продуктів. Воно й дивно, адже саме 
по тому, скільки сьогодні коштує 
тарілка борщу, прості громадяни 
судять про роботу уряду. Тому Дер-
жінспекція з контролю цін планує 
взяти під контроль ціну продуктів 
так званого борщового набору. Про 
це заявив її голова Олександр Кисе-
льов. Уже на початку лютого доку-
менти, необхідні для реалізації іні-
ціатив, підготують і передадуть до 
Міністерства економічного розви-
тку і торгівлі. Метою нових правил 
є уникнення спекуляцій на ринку 
продуктів харчування. Чиновники 
припускають, що ціни за таких умов 
повинні стабілізуватися. 

Сільгоспвиробники до цих іні-
ціатив ставляться скептично. Адже 
такі спроби у державі робилися не 
раз. Але чомусь у той період, коли 
борщовий набір дорожчав для спо-
живача. Коли ж від заниженої вар-
тості страждали фермери, держава 
мовчала. 

— Чомусь ніхто не регулює ціну, 
коли картоплю ми змушені продава-
ти по гривні, як це було у 2012 році. 
При тому, що її собівартість стано-
вила дві, — каже Руслан Хомич. 

Вихід із ситуації «гойдалок» на 
ціновому сільськогосподарському 
ринку один — дотації на гектар зем-
лі. Так, як це роблять у Європі. 

До речі, якщо говорити про вар-
тість продуктів, то експерти най-
ближчим часом прогнозують ріст 
цін на фрукти. Він буде пов’язаний 
зі стрибком курсу долара відносно 
гривні. 

У вівторок, 4 лютого, курс грив-
ні щодо долара на міжбанківському 
валютному ринку України знизився 
до позначки 8,76–8,8. У найбільших 
комерційних банках «зелені» купу-
ють від 8,62 грн, а продають за 8,73–
8,75 грн. Поки в обмінниках Луцька 
валюту купити можна. Проте київ-
ські експерти прогнозують подаль-
ше падіння гривні, що призведе до 
дефіциту доларів у пунктах обміну. 

Наталка СЛЮСАР 

Для зручності й допомоги плат-
нику в формуванні його по-

даткових звітів і своєчасній сплаті 
коштів до бюджету на веб-порталі 
Міністерства доходів і зборів 
України розпочав роботу новий 
онлайн-сервіс — Електронний 
кабінет платника податків, за до-
помогою якого можна формувати 
податкову звітність. Про це під час 
особистої зустрічі з платниками 
податків повідомила заступник 
начальника Луцької ОДПІ ГУ Мін-
доходів у Волинській області Світ-
лана Сава. 

Посадовець зазначила, що 
відтепер платник податків, який 
має посилені сертифікати від-
критих ключів і підписаний до-
говір про визнання електронних 
документів із контролюючим 
органом, може облаштувати пер-
сональне автоматизоване робоче 
місце в Електронному кабінеті. 

За допомогою Електронного кабі-
нету платник отримує змогу під-
готувати, заповнити і надіслати 
звітність в електронному вигляді 
й одразу одержати квитанцію про 
її прийняття (або неприйняття). 

«Зі свого робочого місця плат-
ники також можуть переглядати 
свої дані про стан розрахунків із 
бюджетом на конкретну дату та 
прогноз щодо платежів до кінця 
поточного року, користуватися 
«Календарем платника», який на-
гадуватиме про граничні терміни 
подання документів і сплати по-
датків», — наголосила Світлана 
Євгенівна. 

Нагадаємо, увійти до Елек-
тронного кабінету можна за 
адресою kpp.minrd.gov.ua або за 
гіперпосиланням «Електронний 
кабінет платника податків» шля-
хом авторизації за допомогою 
електронного цифрового підпису. 

За умови, що сума отриманих у 
2013 році доходів перевищує 

137 640 гривень і ці кошти отри-
мані з декількох джерел як оплата 
праці, громадянин зобов’язаний 
подати декларацію про доходи, ін-
формує інформаційно-комуніка-
ційний відділ Луцької ОДПІ. 

«Цього року обов’язковому 
декларуванню підлягають до-
ходи громадян, якщо протягом 
2013 року вони нараховувалися 
або були отримані ними у формі 
заробітної плати, інших заохочу-
вальних і компенсаційних виплат 
або інших виплат і винагород у 
зв’язку з трудовими відносинами 
та за цивільно-правовими дого-
ворами двома або більше подат-
ковими агентами, — повідомила 
начальник інформаційно-комуні-
каційного відділу Луцької ОДПІ 
Тетяна Медведчук. — І при цьому 
загальна річна сума таких оподат-
ковуваних доходів перевищувала 
120 розмірів мінімальної заробіт-
ної плати». 

Посадовець Луцької ОДПІ на-
голосила, що у податковій декла-
рації також зазначається дохід, 
отриманий орендодавцем при на-
данні в оренду нерухомості, та до-
хід, отриманий декларантом при 
наданні рухомого майна в оренду 
чи суборенду. 

«Важливо відобразити у цьому 

документі й отриманий дохід у ви-
гляді вартості успадкованого май-
на (це, як правило, кошти, майно, 
майнові чи немайнові права) у 
тих межах, які підлягають оподат-
куванню», — консультує Тетяна 
Медведчук. 

Це роблять усі декларанти, 
крім спадкоємців-нерезидентів і 
спадкоємців, які отримали у спад-
щину об’єкти, що оподатковують-
ся за нульовою ставкою податку на 
доходи фізичних осіб. 

За вичерпною консультацією 
можна звернутися до Центру об-
слуговування платників податків 
при Луцькій ОДПІ. Контактний 
телефон — 777-190. 

Незважаючи на те, що ово-
чі у нас продають практич-
но за ціною собівартості, 
держава не полишає спроб 
контролювати вартість цих 
продуктів. Держінспекція з 
контролю цін планує взяти 
під контроль ціну продук-
тів так званого борщового 
набору 


