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Будьте здорові

Єдиний внесок:  
що потрібно знати
Максимальна величина зарплати, з якої сплачується єди-
ний внесок у 2018 році (з 1 січня по 31 грудня), — 55 845 
гривень. Про це зазначили у Тернопільській ОДПІ.
Розмір мінімального єдиного внеску для платників єдиного подат-

ку 1, 2, 3 груп, для самозайнятих осіб, для ФОП на загальній системі 
оподаткування та для членів фермерського господарства за місяць 
становитиме 819,06 грн, за квартал — 2 457,18 грн. Розмір максималь-
ного єдиного внеску для вказаних категорій — 12 285,90 грн за місяць 
та 36 857,70 грн за квартал.

Звільняються від сплати ЄСВ громадяни, які отримують пенсію за 
віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст. 
26 Закону про пенсійне страхування, та отримують відповідно до за-
кону пенсію або соціальну допомогу.

Єдиний внесок для усіх ФОП сплачується до 20 числа місяця, на-
ступного за звітним кварталом. Це ж правило буде поширюватись на 
осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність. 

Довідково. Раніше для фізичних осіб-підприємців, крім ФОП на 
спрощеній системі оподаткування, застосовували річний період спла-
ти єдиного внеску. На сьогодні ця норма не діє. Сплата проводиться 
на загальних підставах. Платники єдиного податку 1 групи у 2018 році 
втрачають право на сплату єдиного внеску в сумі не менше 0,5 міні-
мального страхового внеску. Тому з нового року будуть платити його в 
повному мінімальному розмірі (у 2018 році — 819,06 грн), як і всі інші 
спрощенці.

Ще раз про вакцинацію
Вакцинопрофілактика дає важливі і значні переваги 
кожному з нас. Вона забезпечує індивідуальний захист 
від інфекцій. Ми спокійні за здоров’я своєї дитини. Крім 
того, високий рівень вакцинації у суспільстві передбачає 
формування колективного імунітету. Це стан, за якого 
рівень імунітету серед населення настільки високий, що 
навіть ті діти, які не мають щеплень, залишаються за-
хищеними від інфекцій.

«МРІЯ Агрохолдинг» відзвітував  
про реалізовані у 2017 році соціальні 
проекти та сплачені податки 
Минулого року для реалізації соціальних ініціатив у Тернопільському районі було надано 
271,6 тис. грн. Сума соцінвестицій компанії на Тернопільщині сягнула 12,3 млн грн, що на 
1,6 млн грн більше ніж позаминулого року. Кошти соціального бюджету традиційно були 
спрямовані на підтримку інфраструктури, медицини, культури, освіти, спорту, на допомогу 
бійцям АТО. Крім того, за попередній рік підприємства агрохолдингу, розташовані в Тер-
нопільському районі, сплатили податків до бюджетів усіх рівнів 2,5 млн грн, а в масштабах 
області — 275,16 млн грн. Це на 87,24 млн грн більше ніж у 2016 році. 

 Генеральний директор «МРІЇ Агрохолдингу» Саймон Чернявський наголосив, що компанія нарощує по-
тужності і це дає можливість щороку збільшувати податкові і соціальні виплати. «Разом із відновленням «МРІЇ» 
та нарощуванням виробництва закономірно зростають і сума податкових відрахувань з боку агрохолдингу, і 
фінансова підтримка громад та наших пайовиків. Довгострокова КСВ-стратегія передбачає не тільки допомогу 
громадам у вирішенні найбільш гострих соціальних проблем, а й реалізацію стратегічних проектів, спрямова-
них на розвиток. Протягом останніх двох років ми активно підтримуємо кооперативний рух в сільській місце-
вості, вбачаючи в цьому можливість для людей гідно заробляти в своїй країні, розвиватися особисто і робити 
внесок у розвиток своїх сіл».

У рамках соціального бюджету агрохолдинг «МРІЯ» спрямував кошти на реалізацію вагомих соціальних 
ініціатив і в Тернопільському районі. Так, компанія надала 67 тис. грн на облаштування дитячого майданчика 
у дошкільному навчальному закладі с. Великі Бірки. Також профінансовано покупку класних дощок для вихо-
ванців школи у с. Чернелів-Руський. Для забезпечення учнів навчальним інвентарем скеровано 9 тис. грн.

Варто також згадати про активну підтримку компанією духовних громад у регіонах, де агрохолдинг прова-
дить діяльність. У 2017 році було спрямовано  понад 2 млн грн для оновлення святинь та забезпечення інших 
потреб релігійних громад у шести областях Західної України. 

У непростий для країни час агрохолдинг «МРІЯ» допомагає бійцям на сході. На підтримку обороноздатності 
країни у 2017 році надано 1,9 млн грн.  

Значну підтримку спрямовує «МРІЯ» на розвиток кооперативного руху. За сприяння агрохолдингу створе-
но 20 кооперативів, проведено понад 30 семінарів для бажаючих створити кооперативи чи розвивати вже 
існуючі. Окрім цього, у 2017 році компанія оголосила конкурс на створення нових і підтримку вже існуючих 
кооперативів, загальний бюджет якого становить 4 млн грн. Підтримала «МРІЯ» ініціативу створення коопера-
тивного об’єднання «Файні ґазди», до якого увійшли 11 кооперативів. У Тернопільській області за підтримки 
агрохолдингу «МРІЯ» уже створено 13 кооперативів. Фінансова підтримка кооперативів компанією на терито-
рії Тернопільської області у 2017 році становила 1,14 млн грн. Варто зауважити, що жодної фінансової вигоди 
агрохолдинг «МРІЯ» від розвитку кооперативного руху не отримує. У компанії зазначають, що ця ініціатива має 
соціальне спрямування і її метою є збільшення зайнятості у селах та створення додаткових джерел доходів для 
сільських жителів. 

Загалом же за попередній рік компанія сплатила до бюджетів усіх рівнів 443,8 млн грн податків, що на 
24% більше ніж у 2016 році. А на реалізацію соціальних проектів у шести областях, де «МРІЯ» провадить 
діяльність, благодійний фонд агрохолдингу спрямував у 2017 році 21,5 млн грн, збільшивши соціальні ви-
плати на 1,2 млн грн.
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Ви вирішуєте, як захистити 
дитину. Особливо цього потре-
бують діти першого року життя. 
Щеплення проводять вакцинами, 
в яких міститься або спеціаль-
ний вид ослабленого вірусу, або 
окремі частини мікроорганізму 
(антигени), які здатні викликати 
вироблення захисних антитіл, 
але не можуть спричиняти захво-
рювання.

У нашій країні передбачена 
обов’язкова вакцинація дітей 
проти десяти найбільш небез-
печних інфекційних хвороб: ту-
беркульозу, кашлюку, дифтерії, 
правця, поліомієліту, гепатиту 
В, гемофільної інфекції типу b, 
кору, краснухи, паротиту.

Вакцини стали більш очище-
ними. Під час щеплення проти 
10-ти захворювань дитині вво-
дять 123-126 антигенів (у 80-х ро-
ках минулого століття — 3000). 
Вакцинація не перевантажує 
імунну систему дитини.

На сьогодні абсолютно до-
ведена відсутність зв’язку між 
вакцинацією і захворюванням 
на аутизм. Про це оголосила гру-
па провідних педіатрів (Рада екс-
пертів) у різних країнах світу.

Особливо потребують захисту 
від інфекційних захворювань діти 
з хронічною патологією. У разі 
наявності певних хвороб, напри-
клад цукрового діабету і бронхі-
альної астми, необхідні додатко-
ві щеплення від пневмококової 
інфекції. Тільки фахівець може 

визначити стан вашої дитини, 
коли щеплення протипоказане. 
Перелік протипоказань деталь-
но перераховано у спеціальному 
розділі Національного календаря 
вакцинації. Неможливо досягти 
захисту проти інфекційних хво-
роб одним тільки грудним виго-
довуванням. Наприклад, дитина, 
яка перебуває на грудному ви-
годовуванні, може захворіти на 
кашлюк.

В Україні, відповідно до На-
ціонального календаря вакци-
нації, щеплення починають із 
першого дня життя від гепатиту 
В, на 3-5 день життя в пологово-
му будинку роблять вакцинацію 
проти туберкульозу. На 2-4-6 мі-
сяці планово вакцинують проти 
найбільш небезпечних інфекцій 
– кашлюку, правця, дифтерії, по-
ліомієліту, гемофільної інфекції 
типу b. Коли дитині виповнюєть-
ся 1 рік, вакцинують проти крас-
нухи, кору, паротиту.

Щорічно у світі застосування 
вакцин запобігає трьом мільйо-
нам смертельних випадків, ря-
тує 750 тисяч дітей від тяжких 
ускладнень, спричинених небез-
печними інфекційними хворо-
бами.

Консультацію про можливі 
схеми вакцинації вашої дитини 
надасть лікар-педіатр або сімей-
ний лікар.

Ганна ЮХИМЧУК,  
лікар загальної практики сімейної 

медицини ТРТМО.


