
В Укргідрометцентрі прогнозу-
ють високу ймовірність теплої 

зими 2012/2013 рр. Про це заявив 
його директор Микола Кульбіда. 

«Ми повинні розуміти: якщо 
за останні 20 років у нас було 18 
теплих зим, то ймовірність холод-
ної зими дуже незначна, — розпо-
вів Кульбіда. — Саме тому можемо 
говорити про ймовірність теплої 
зими на 99%». 

У той же час, за його словами, 
взимку не виключені холодні пері-
оди на тлі загальної теплої погоди. 
«Коли вони будуть, спрогнозувати 
неможливо, але вони обов’язково 
будуть, — повідомив керівник 
Укргідрометцентру. — До того ж 
можливі досить жорсткі похоло-
дання — з перепадами температур 
і в 15, і в 20, і навіть у 30 градусів». 

Щодо режиму опадів, то він 
прогнозує, що сніговий покрив, 
імовірно, буде нестійким, швидко 
танутиме. Крім того, за словами 
Кульбіди, цієї зими будуть і дощі.

Представники бізнесу, які здій-
снюють готівкові розрахунки, 

вже з нового року звітуватимуть пе-
ред податковою дистанційно. Такий 
безконтактний формат спілкування 
стане можливим через впроваджен-
ня електронної контрольної стрічки 
реєстраторів розрахункових опера-
цій. 

Таким чином, щодоби податкова 
матиме оперативну інформацію про 
здійснені кожним суб’єктом госпо-
дарювання — власником РРО готів-
кові операції. Копії розрахункових 
документів і фіскальних звітних 
чеків формуватимуться на контр-
ольній стрічці в пам’яті касового 
апарата або модема, який до нього 

приєднаний. До сервера обробки ін-
формації ДПС звіт передаватиметь-
ся автоматично.

Чергове нововведення у роботі 
з платниками податків — крок до 
запровадження європейської прак-
тики в обслуговуванні платників 
податків, запевняють у податковій 
службі Волині. 

«Сумлінні платники податків 
можуть не турбуватися: електронна 
контрольна стрічка значно спрощує 
процес звітування перед податко-
вою. Крім того, бізнес зможе не заку-
пляти і не зберігати протягом трьох 
років сотні кілограмів паперової 
контрольної стрічки», — розповіла 
заступник голови ДПС у Волинській 

області Інна Степанюк.
Посадовець додала, що елек-

тронне звітування надасть можли-
вість дистанційно контролювати 
суб’єктів господарювання, що здій-
снюють розрахунки у готівковій 
формі, а отже, звести кількість пере-
вірок бізнесу до мінімуму. 

«На перевірки малого бізнесу 
податківці виходять у виняткових 
випадках — якщо є письмова заява 
від громадян чи державних органів 
про правопорушення у діяльнос-
ті суб’єктів господарювання. Такі 
перевірки ми розглядаємо як над-
звичайний засіб впливу на недобро-
совісних платників податків», — за-
певнила Інна Степанюк.
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Події
Щоби лікарі залишались у селі, 
їх обіцяють забезпечити житлом 

Темних вулиць у Ковелі не буде

Податкова контролюватиме власників касових апаратів на відстані

Для закріплення лікарів у сіль-
ській місцевості на Волині 

розроблять регіональну програму 
забезпечення медиків житлом на 
2013 рік. «Наступного року до-
сить предметно вирішуватимемо 
це питання. В обласному бюджеті 
на ці цілі закладемо відповідний 
ресурс», — підкреслив голова об-
лдержадміністрації Борис Клім-
чук.

Нині в Україні дефіцит ліка-
рів сягнув 47,1 тисячі (з них понад 
шість тисяч — у сільській місцевос-
ті), а молодших медичних праців-
ників — 22,6 тисячі. Щороку Мініс-
терство охорони здоров’я України 
за державним розподілом направ-
ляє до закладів охорони здоров’я в 
усі регіони понад 3,7 тисячі лікарів, 

зокрема до Волинської області — 
123. З них через низький рівень со-
ціально-побутових умов на селі за-
лишилися працювати лише близько 
40 молодих спеціалістів.

Одним із пріоритетів благо-
устрою у Ковелі є рекон-

струкція вуличного зовнішнього 

освітлення. На цьому постійно 
наголошує міський голова Олег 
Кіндер і ставить відповідні завдан-
ня перед комунальниками, повідо-
мляють у міськвиконкомі.

Цьогоріч заплановано будівни-
цтво ліній  освітлення на дев’яти 
вулицях міста, а також часткове 
освітлення території кладовища на 
вулиці Варшавській. На ці заходи 
в місцевому бюджеті передбачено 
майже 100 тисяч гривень. На сьо-
годні освоєно понад 45 тисяч. За ці 
кошти освітлено вулиці Пирогова, 
Володимирську — Волі, Грушев-
ського — Незалежності й внесено 
аванс на проведення робіт іще на 
п’яти вулицях. 

ВР прив’язала держзамовлення 
у ВНЗ до потреб ринку праці
Державне замовлення на підготовку фахівців буде 
формуватися з урахуванням потреби у спеціалістах на 
ринку праці та коштів держбюджету на ці цілі. Це перед-
бачено урядовим законом про формування та розмі-
щення держзамовлення, який підтримав 241 народний 
депутат. Згідно з документом, державне замовлення 
формується за поданням Міністерства освіти й інших 
держзамовників із урахуванням середньострокового 
прогнозу потреби у фахівцях на ринку праці й обсягу 
видатків держбюджету на ці цілі.

Кабмін додав на лікування 
чиновників мільйон гривень
Кабмін збільшив низку статей витрат ДУС. Зокрема, 
на понад мільйон гривень підвищено фінансуван-
ня на надання медичних послуг. Про це йдеться 
в офіційному розпорядженні, опублікованому на 
сайті уряду. Також збільшення витрат передбаче-
но за статтею збереження природно-заповідного 
фонду в національних природних парках — на 2,1 
мільйона гривень, зокрема на оплату комунальних 
послуг та енергоносіїв — на 1,1 мільйона. 

882
стільки гривень становив у 
жовтні в Україні мінімальний 
розмір пенсії. Максимальний — 
15 624 грн. Про це повідомили в 
прес-службі Пенсійного фонду 
України.

Влада готує до приватизації «Ощадбанк», 
завод імені Антонова і газові свердловини?
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Синоптики прогнозують теплу зиму, 
але не виключають різких похолодань 

У список 1000 держпідприємств, 
які влада має намір привати-

зувати найближчим часом, окрім 
збиткових, потрапили і привабли-
ві для придбання. Про це в жур-
налі «Форбс-Україна» пише Федір 
Орищук, повідомляють «Наші 
гроші». Журнал отримав перелік 
усіх підприємств, які за ініціати-
вою уряду будуть вилучені з За-
кону «Про перелік об’єктів права 
державної власності, що не підля-
гають приватизації», і сформував 
власний топ-10 найпривабливі-
ших об’єктів:

• «Укргазвидобування». Най-
більше українське газодобувне 
підприємство (18 родовищ, 15 мі-
льярдів кубометрів у рік).

• «Новий світ». Одне з чоти-
рьох підприємств у СНД, де ви-
робляють ігристе вино класичним 
способом.

• «Артемсіль». Один із найбіль-
ших добувачів солі в СНД. П’ять 

шахт. Повний цикл переробки.
• «Ощадбанк». Другий за ве-

личиною банк України. 6000 від-
ділень.

• АНТК імені Антонова. Кон-
структорське бюро створило 
«Мрію». 1000 га землі в Києві.

• «Топаз». Виробник військової 
техніки, зокрема «Кольчуги». Має 
статус спецекспортера.

• ВАТ «Українське Дунайське 
пароплавство». 600 кораблів, 30% 
перевезень по Дунаю. 

• «Укргідроенерго». Найбільша 
гідроелектрогенерувальна ком-
панія України. Будує найбільшу в 
Європі гідроакумулювальну стан-
цію — Дністровську ГАЕС.

• «Зоря» — «Машпроект». 
Один із лідерів світового газотур-
бобудування. Монополіст у СНД 
із виробництва газових турбін для 
військових кораблів. 

• «Укрспирт». Володіє всіма 
спиртозаводами України.

«Відомості» звернули увагу на 
листівки, якими за останні тиждень-
два масово обклеєні всі рекламні 
тумби і щити обласного центру. 
Різного роду структури наввипе-
редки пропонують лучанам... що 
б ви думали? Так, гроші. Й суми не 
малі — 30 000, 50 000, навіть 80 000 
гривень. Причому дуже швидко. 
«Кредитуємо всіх. Не допоможемо 
ми — не допоможе ніхто!», «До 50 
000 гривень готівкою, без застави 
та поручителів — тільки паспорт та 
ідентифікаційний код, якщо сума 
кредиту не перевищує 15 тисяч. До-
строкове погашення безкоштовно». 
І таких оголошень — сотні. «Відо-
мості» вирішили перевірити, чи 
реально сьогодні позичити кошти і 
на яких умовах їх дають.

Озброївшись телефонами й 
адресами потенційних кредиторів, 
ми вирушили на пошуки 30 тисяч 
гривень для ремонту квартири. І 
яким же було здивування, коли, за-
телефонувавши за кількома номе-
рами, дізналися, що дешеві оголо-
шення на тумбах клеять… солідні 
банківські установи. Проте, крім 
оголошень, більше нічого дешевого 
ми там не знайшли. В усіх банках по-
рядок запитань був однаковим: «Яка 
сума вам потрібна? Чи працюєте 
офіційно? Який офіційний дохід?». 

Зачувши суму зарплати в дві з 
половиною тисячі гривень, у всіх 
банках (а ми побували у чотирьох 
установах), повідомили: «На жаль, 
ми не можемо надати вам більше, 
ніж 10 тисяч гривень кредиту (плюс-
мінус дві тисячі. — Авт.). Зате його 
ви можете отримати без довідки про 
доходи». І на цьому, як то кажуть, 
спасибі. Хоча, чесно кажучи, відсо-
тки — 22-24% річних плюс 2% стра-
хових і ще декілька відсотків за об-
слуговування — кусаються. 

Зокрема, в одному з банків пора-
хували, що коли ми позичимо у них 
12 тисяч гривень на три роки, то що-
місяця доведеться платити за креди-
том 760 гривень. Таким чином, за три 
роки потрібно віддати банку вдвічі 
більше — понад 25 тисяч гривень! 

Наша наполегливість дала й ін-
ший результат: ми знайшли в Луць-

ку установи, які готові позичити 
гроші під 4,5-5% річних. Але це вже 
не банки. Прямуємо за вказаними 
адресами. Офіси цих небанківських 
установ, як правило, розташова-
ні у центральній частині Луцька. 
Найпопулярніші вулиці — Волі та 
Винниченка. Фірми розташовані 
у переобладнаних квартирах. Ан-
тураж мінімальний: стіл, крісла для 
відвідувачів, ноутбук або стаціо-
нарний комп’ютер. Дівчина приві-
тно цікавиться, яку суму я хотіла б 
отримати. Зачувши цифру в 30 тисяч 
гривень, повідомляє, що їй потрібні 
мої паспорт й ідентифікаційний код. 
Після того, як «їхні люди перевірять 
мою платоспроможність і кредит-
ну історію», можна буде підписати 
договір. На запитання, чому пози-
чають гроші під такий низький від-
соток, відповіді в різних структурах 
звучали приблизно так: «Ми ж не 
банк, щоби наживатися на клієнтах, 
працюємо по-європейськи» або «Ми 
тимчасово не укладаємо договорів 
по депозитах, а отже, не платимо за 
ними високих відсотків, тому має-
мо змогу позичати гроші під низькі 
проценти». Щоби до кінця «врази-
ти» клієнта, тобто мене, повідомили, 
що як тільки надам їм дані паспорта 
й ідентифікаційного коду, рішення 
про те, чи отримаю кредит, мені ого-
лосять через півгодини. 

На прохання показати договір, 
відповіли: «Навіщо вам це, адже ви 
ще не знаєте, чи дадуть вам гроші?». 

Процедура, відверто кажучи, на-
сторожила. Що це за «спеціалісти», 
які за даними ідентифікаційного 
коду можуть за півгодини взнати 
про людину практично все?

У податковій інспекції, куди ми 
звернулися, повідомили, що дані 
про заробітну плату громадянина — 
це не публічна інформація, отрима-
ти її може лише сам громадянин. 

Отже, перевірка даних — фікція, 
щоби справити враження солідної 
фінансової установи? Напевно, що 
так. Тим паче, що після відвідин од-
нієї з таких «контор» ми зустріли 
чоловіка, який обурювався діями 
«фірмачів».

— Мені були терміново потрібні 
гроші на ремонт машини, — розпо-

вів Василь свою історію (прізвища 
не назвав). — Офіційно ніде не пра-
цюю. Тому в банку кредит узяти не 
зміг. Добрі люди порадили зверну-
тися до структури, яка готова по-
зичити гроші. Дійсно, після того, як 
заніс документи, протягом години 
повідомили: «Ваша справа вирішена 
позитивно, заявка внесена, на гроші 
можна сподіватися через тиждень. 
Підписуйте договір». Я й підписав. 
Перед цим мене завірили, що не 
працюють за схемою «піраміди». 
Все чесно, і гроші я отримаю. Проте 
спершу повинен заплатити за послу-
ги. Сплатив дві тисячі гривень. І ось 
уже півроку ходжу: не те що кредит-
них, своїх грошей отримати не можу. 
Кажуть: чекайте, договір вас ніхто 
підписувати не змушував. 

До цього додати, як кажуть, ні-
чого. Насправді безплатним сир бу-
ває лише у мишоловці. 

Обурює інше: чому на діяльність 
таких фірм закривають очі право-
охоронні органи й інші контролю-
ючі організації? «Відомості» зателе-
фонували до голови громадської 
організації захисту прав споживачів 
Геннадія Кожевнікова з запитанням, 
чи зверталися до них люди зі скарга-
ми на дії таких фінансових структур. 

— Люди звертаються, — розпо-
вів пан Кожевніков. — Одначе ми не 
можемо їм нічим допомогти, оскіль-
ки не займаємося скаргами, що сто-
суються фінансових операцій. На-
правляємо громадян у відділення 
Нацбанку. 

У Волинському відділенні НБУ 
повідомили, що розглядають лише ті 
скарги, що стосуються банківських 
установ. А таких останнім часом не 
надходило. Щодо небанківських, то 
ними займається Державна комісія 
з фінпослуг. На Волині офісу цієї 
структури знайти не вдалося. Тому 
вирішили «вийти» на Київ. Але ні 
телефонні дзвінки, ні повідомлення 
електронною поштою жодних ре-
зультатів не дали. Коло замкнулося. 

Виходить, що і поскаржитися на 
установи, які наввипередки обіця-
ють практично безплатні кредити, 
нікому. 

Наталка СЛЮСАР 

У банках кредити дуже дорогі, а в 
небанківських установах — «липові» 


