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22 травня — День вшанування 
пам’яті лучан, які загинули під 
час АТО 
Луцький міський голова Микола Романюк прийняв рі-
шення встановити 22 травня у Луцьку Днем вшануван-
ня пам’яті лучан, які загинули під час антитерористич-
ної операції на сході України, та доручив структурним 
підрозділам підготувати відповідне розпорядження, 
яким передбачити заходи з вшанування пам’яті геро-
їв, що загинули, боронячи територіальну цілісність 
нашої держави. 

Нардепи продовжують 
отримувати компенсацію 
на оренду житла
У березні 180 депутатів Ради отримали ком-
пенсацію з держбюджету на оренду житла або 
винайм готельного номеру. Відповідний перелік 
розміщений на сайті парламенту. У ньому чима-
ло парламентарів, які задекларували мільйонні 
доходи, але все ж не відмовляються від держав-
них грошей. Як приклад, Павло Балога, який у 
2014 році задекларував 13 млн грн прибутку.

20%
на стільки з 1 травня в Україні 
подорожчали послуги поштового 
зв’язку. Як повідомили у прес-
службі «Укрпошти», відтепер 
вартість пересилання простих 
листів і бандеролей підвищується 
на 19–20%. 
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Чи можна врятувати аптеку 
пролонгацією договору? 

Для випускників 
скасували 
державний 
екзамен із 
української мови 

Юристи заявляють: держава повинна повернути частину витрат громадянам при здачі податкових декларацій 

Затримано 
арбітражного 
керуючого 
за одержання 
120 тис. грн хабара 

До 1 травня всі платники подат-
ків — фізичні особи зобов’язані 
були подати декларацію про май-
новий стан і доходи в разі, якщо 
протягом податкового року вони 
отримували додаткові доходи, від-
мінні від заробітної плати за місцем 
офіційного працевлаштування. 
Але не всі з них знають про те, що 
можна претендувати на так звану 
податкову знижку від держави. У 
механізмі згаданої компенсації роз-
биралися юристи ЮК Prove Group. 

Громадяни, які претендують 
на податкову знижку, вказують це 
при поданні декларації, а ті, хто не 
зобов’язаний її подавати за мину-
лий рік, можуть подати заявку до 
31 грудня поточного року. Слід за-
значити, що податкова знижка може 
застосовуватися виключно до до-

ходів, одержаних протягом року у 
вигляді заробітної плати. Тому такі 
категорії громадян, як приватні під-
приємці та самозайняті особи, не 
мають права скористатися податко-
вою знижкою. 

«Для отримання знижки плат-
ник податків може включити части-
ну суми процентів за користування 
іпотечним житловим кредитом, 
суму пожертвувань або благодійних 
внесків неприбутковим організаці-
ям, витрат на лікування та внесення 
страхових платежів. Також податко-
ва знижка може бути надана на суму 
оплати навчання, покриття витрат 
на лікування, суму сплачених пен-
сійних внесків до недержавних пен-
сійних фондів. Слід звернути увагу, 
що якщо платник податку не ско-
ристався правом на отримання по-
даткової знижки за наслідками звіт-

ного податкового року, то таке право 
на наступні податкові роки не пере-
носиться», — розповідає керівний 
партнер ЮК Prove Group Владислав 
Кочкаров. 

Таким чином, якщо платник по-
датку має офіційно підтверджений 
дохід і поточного року він поніс ви-
трати, які дозволяється включати в 
суму податкової знижки, держава 
зобов’язана відшкодувати частину 
таких витрат. Для цього необхідно 
вказати суму цих витрат у податко-
вій декларації та додати підтверджу-
вальні документи. 

«Понесені платником податку 
витрати повинні підтверджуватися 
платіжними та розрахунковими до-
кументами, зокрема квитанціями, 
фіскальними або товарними чеками, 
копіями договорів, що ідентифіку-
ють продавця товарів (робіт, послуг) 

і їх покупця. Сума зараховується на 
банківський рахунок платника по-
датку, відкритий у будь-якому ко-
мерційному банку, або надсилається 
поштовим переказом на адресу, за-
значену в декларації. Тому при по-
данні декларації доцільно додати за-
яву про спосіб повернення податку», 
— додав юрист. 

Відзначимо, що в практиці на-
дання громадянам податкової зниж-
ки проглядаються корупційні ри-
зики. Так, сума податкової знижки 
повинна бути зарахована на рахунок 
платника податку протягом 60 днів 
із моменту подачі декларації, проте 
податківці часто ігнорують встанов-
лений Податковим кодексом термін і 
відшкодовують кошти в довільному 
порядку незалежно від дати надхо-
дження декларації. 

«Щоб не стати жертвою фіскалів, 

платникам податків слід врахува-
ти, що завчасне подання декларації 
істотно збільшить шанси на отри-
мання податкової знижки, тому за-
декларувати свої доходи краще не 
чекаючи крайнього терміну, а також 
необхідно чітко фіксувати дату по-
дання декларації», — радить Кочка-
ров. 

Багато в чому надання податко-
вої знижки залежить від наявності 
коштів у місцевому бюджеті, оскіль-
ки податківці можуть посилатися на 
відсутність фінансування в якості 
обґрунтування невиплати відшкоду-
вання витрат, на яке претендує плат-
ник податків. Труднощі у громадян 
може викликати відсутність докумен-
тів, що підтверджують понесені ними 
витрати, тому важливо пам’ятати про 
необхідність зберігати квитанції та 
інші платіжні документи.

Дивлячись, у якому занедбаному 
стані у Старій Вижівці перебувають 
колишні ресторан, кінотеатр «Про-
мінь» та універмаг, згадую вислів 
Станіслава Єжи Леца про те, що 
«кожне століття має своє середньо-
віччя». На превеликий жаль, неза-
баром цей список може поповнити 
й Державна центральна районна 
аптека № 36 Старовижівського 
району. Сумна історія розпочала-
ся, коли фармацевтична установа 
ввійшла до списку комунальних 
закладів району. Колись її розга-
лужена мережа слугувала людям 
не лише в районному центрі, а й у 
великих селах, як Дубечне, Кримне, 
Сереховичі… Та з різних причин 
аптека стала збитковою. Деякі 
депутати райради звинуватили 
тодішнє керівництво в навмисно-
му доведенні фармацевтичного 
закладу до конфузу, назвавши цю 
справу «аферою на мільйон», однак 
правоохоронні органи не довели 
будь-чиєї провини. 

Питання про функціонування 
аптеки № 36 кілька разів слухали 
на сесії Старовижівської районної 
ради. Представники громад вима-
гали у завідувачки закладу Надії 
Редькович реанімувати його робо-
ту, придбати ліцензію на реалізацію 
наркотичних засобів, таких потріб-
них пацієнтам, щоб вони не їздили 
по них у Ковель і Луцьк, налагоди-
ти виготовлення власних мікстур 
тощо. Але відсутність оборотних 
коштів поставила крапку на функ-
ціонуванні установи. Її завідувачка, 
котра прийшла працювати в аптеку 
в 1976 році, й усі працівники були 

змушені написати заяви на звіль-
нення. Окремі перейшли на роботу 
в інші фармацевтичні заклади рай-
центру. 

Однак торгувати лікарськими 
засобами та виробами медичного 
призначення в аптеці не припиняли 
ніколи. Як це вдавалося? Державна 
аптека № 36 в особі ще завідувачки 
Надії Редькович і ДВТП «Волинь-
фармпостач» в особі Михайла Пів-
нюка ще 16 вересня 2010 року під-
писали договір оренди на тимчасове 
платне володіння і користування 
частиною приміщення об’єкта ко-
мунальної власності територіальних 
громад сіл, селища району площею 
104 кв. м. При цьому райрада зо-
ставалася власником підприємства. 
Термін дії договору, про який нібито 
ні сном ні духом не відали місцеві 
депутати і який викликав хвилю їх-
нього обурення, залишався в силі з 
20 вересня 2010 року по 19 серпня 
2013-го. Документ був погоджений 
тодішнім головою районної ради 
Борисом Смілим. 

Відверто кажучи, завжди вини-
кає багато запитань, коли на місці 
одного закладу з’являється ана-
логічний, якому вдається успішно 
функціонувати при тому, що робота 
попереднього «успішно» провалена. 
І, щоб не закрадались якісь крамоль-
ні думки, доводиться себе переко-
нувати в тому, що, може, й справді 
в аптеку потрібні були якісь свіжі 
фінансові вливання, щоб оживити 
структуру? Хто знає… 

— Про підписання такого до-
говору депутати районної ради дій-
сно тривалий час не здогадувалися, 
— каже заступник голови Старови-

жівської райради Василь Романюк. 
— Звичайно, були незадоволені тим, 
що цей факт не був оприлюднений 
одразу. Єдине, чого вони домогли-
ся, — це підвищення орендної плати 
з 10 до 30 грн за квадратний метр. 
Їм нічого не залишалось, як у по-
дальшому двічі пролонгувати дого-
вір: спочатку на рік, а згодом на два. 
Нині він діє до 19 липня 2017 року. 

Здається, все гаразд, усі сторони 
нарешті задоволені, обвинувачен-
ня зняті, а люди мають можливість 
користуватися послугами аптеки, у 
якій ціни на чимало медичних пре-
паратів значно нижчі, ніж у двох ін-
ших фармацевтичних закладах рай-
центру. Втім, є одне «але». Загальна 
площа аптеки № 36 становить біль-
ше 400 «квадратів», а орендується 
лише 104. Як результат, дві третини 
будови тривалий час не опалюється, 
стіни відсиріли, грибок роз’їдає не 
лише перший напівпідвальний по-
верх, а й «господарює» там, де не мав 
би. Зрештою, чимале приміщення, 
яке могло б успішно використову-
ватись, а не руйнуватися, повільно 
«вмирає». 

— У 2013 році як депутат райра-
ди я підготував рішення про реорга-
нізацію аптеки, зміст якого полягав 
у передачі приміщення на баланс 
успішної лікарняної госпрозрахун-
кової аптеки, але воно не набрало 
більшості голосів, — каже Василь 
Романюк. — Була й інша пропозиція: 
передати аптеку під стоматологічне 
відділення райлікарні, де затісно. 
Але й вона не знайшла підтримки в 
представників громад. 

Яким чином можна змінити си-
туацію нині, щоб не втратити гарної 
будови практично в центрі селища? 
З цим запитанням я звернулася до 
колишньої завідувачки аптеки № 36, 
а тепер представниці ДВТП «Во-
линьфармпостач» тієї ж Надії Редь-
кович, котра, як ніхто інший, воло-
діє ситуацією. 

— У той час, коли укладалася 
згадувана угода 2010 року, чільник 
«Волиньфармпостачу» Михайло 
Півнюк висловлював пропозицію 
передати приміщення тридцять 
шостої аптеки із комунальної влас-
ності району в обласну комунальну 
власність, як це зробили в Ратному 
та Камені-Каширському, і це було би 
правильно, але депутати районної 
ради не зважилися на такий крок. 
Якихось інших думок щодо оренди, 
продажу тощо останнім часом ніх-
то не висловлює. Щоправда, якийсь 
час тут орендував частину напівпід-
вального приміщення один із під-
приємців, але тривало це недовго. 
Звичайно, шкода, що будівля руйну-
ється, та що вдієш? 

Аптеці, що де-юре існує лише на 
папері, а де-факто давно немає, на-
лежить прилегла територія площею 
18 соток. За словами Надії Іванівни, 
двадцять років тому був нібито ви-
готовлений акт на цю землю, проте 
в його юридичній силі, якщо такий 
і справді є, доводиться сумніватися. 
Виникає запитання й щодо спору-
дженого тут гаража, на який відсут-
ні будь-які документи. Його нібито 
для власних потреб збудував для 
себе попередній завідувач аптеки. 

Існує ще одна побутова пробле-
ма, що набила оскомину: якщо біля 
центрального входу в аптеку охайно 
й чисто, то не завжди це скажеш про 
«тили», де, крім курей із сусідніх бу-
динків, ще й їхні мешканці накида-
ють усілякого непотребу. Хто пови-
нен його прибирати, адже орендар 
узяв на себе відповідальність лише 
за одну четверту частину приміщен-
ня? Тут також ущент розвалений 
паркан, замість нього — обрізане 
гілля з дерев. А все, мабуть, тому, що 
в аптеці відсутній справжній госпо-
дар, який би міг навести лад. 

Мудрі люди кажуть, що вихід зі 
складної ситуації знаходить лише 
той, хто його шукає. Можливо, ви-
рішення цієї проблеми просувалося 
б ефективніше, якби і депутати ра-
йонної ради, й інші зацікавлені осо-
би взяли на себе сміливість і час від 
часу, попри інші важливі справи, за-
зирали в порожні кімнати аптечної 
будівлі, де тхне сирістю. Бо створю-
ється враження, що, пролонгувавши 
договір, вони заспокоїлися, забули 
про об’єкт спільної власності тери-
торіальних громад, за який донедав-
на ламали списи на сесіях районної 
ради. 

Наталія ЛЕГКА, 
Старовижівський район       

Державну підсумкову атес-
тацію з української мови та 

літератури цьогоріч не прово-
дитимуть. Оцінку в атестаті ста-
витимуть за результатами ЗНО з 
цих предметів. 

Про це розповіла директор 
Львівського регіонального цен-
тру оцінювання якості освіти 
Лариса Середяк. 

Пані Середяк пояснила: «За 
результатами тестування його 
учасники отримають оцінку за 
12-бальною шкалою для атестата 
й за 100-бальною — за базовий 
рівень знання української мови 
та літератури». 

Тож цьогоріч випускникам 
шкіл не доведеться окремо скла-
дати іспит із української мови та 
літератури в навчальних закла-
дах. Державну підсумкову атес-
тацію з цих предметів не прово-
дитимуть і замінять зовнішнім 
незалежним оцінюванням. 

Наступного року цю прак-
тику хочуть застосувати й до 
інших обов’язкових дисциплін 
— історії України та математики. 

Прокуратурою Волині спіль-
но зі співробітниками СБУ 

та УМВС затримано на одер-
жанні неправомірної вигоди 
арбітражного керуючого, який 
вимагав та отримав неправо-
мірну вигоду в розмірі 120 тисяч 
гривень. 

Встановлено, що цей служ-
бовець здійснював ліквідаційні 
процедури щодо одного із під-
приємств міста Києва і при цьо-
му вимагав у волинського біз-
несмена гроші за сприяння йому 
у придбанні на аукціоні майна 
підприємства та поверненні ко-
штів як одному із кредиторів. 

Нині посадовцю повідомле-
но про підозру у вчиненні кри-
мінального правопорушення, 
а також вирішується питання 
про обрання йому запобіжного 
заходу у вигляді тримання під 
вартою та накладення арешту на 
майно. 

У кримінальному прова-
дженні триває досудове розслі-
дування. 

Або Якби стіни могли говорити, то давно б закричали «SOS» 


