

02.02.2018

Сергей Медведчук: "Я горжусь своим братом, который по жизни служит примером для меня" | Украинская правда

Сергей Медведчук: "Я горжусь
своим братом, который по жизни
служит примером для меня"
Четверг, 2 октября 2003, 14:00

Вызванный из Львова для общения с журналистами, глава Государственной
налоговой администрации Львовской области Сергей Медведчук в среду
вечером появился в эфире Первого канала Национальной телекомпании.
В передаче "Саме той" Медведчук пообещал, если Ющенко добьется его
отставки, налоговик уйдет в политику. Он также напомнил, что любовь к
Украине никого не освобождает от уплаты налогов. И еще младший брат
главы администрации президента Виктора Медведучка заявил, что не
собирается менять фамилию и гордится своим братом.
Ведуча Ольга Таукач:. Вперше за всю історію незалежності нашої держави,
найвищий законодавчий орган - Верховна Рада - зацікавилася діяльністю
чиновника регіонального масштабу. І наш сьогоднішній "саме той" - Сергій
Медведчук, голова Львівської державної податкової адміністрації.
Така масштабна PR-акція, що якби Ви були не чиновником, а політиком, Вам
просто можна було б позаздрити. Не хочете перекваліфікуватися - стати
політиком, а не чиновником?
Сергій Медведчук: "Ну побачимо. Якщо Ющенко доб’ється моєї відставки,
напевно, прийдеться так робити".
Ведуча: Голова Львівської облради учора закликав депутатів створити слідчу
комісію аби перевірити Вашу діяльність, діяльність Ваших підлеглих. Коли Вас
в останнє перевіряли, і що, власне, знайшли?
Сергій Медведчук: "Востаннє - в листопаді... жовтень-листопад місяць
минулого року. Якраз перевіряла по запиту народних депутатів від "Нашої
України", перевіряла спеціальна комісія, створена ДПА України".
Ведуча: А, які результати цієї перевірки? Кого було звільнено, знято і так
далі?
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Сергій Медведчук: "Перевіряли майже місяць. Жодних зауважень не було
знайдено до роботи податкової служби і до мене особисто".
Ведуча: Тобто, Ви хочете сказати, що податківці...податківці Львівщини такі
білі, пухнасті, кришталево-чисті, і на свої маленькі державні зарплати чесно
працюють. Абсолютно всі.
Сергій Медведчук: "Ну, по-перше, у нас не такі маленькі зарплати. А по-друге,
звичайно, що ми не білі, і не чисті, і не пухнасті. Тим більше, на такій роботі і з
такими завданнями. Ви ж зрозумійте, нас ніхто не любить. Ну хто любить, у
кого забирають кошти? Ніхто. Але мусить хтось виконувати цю місію, тому що,
вона так необхідна державі і суспільству сьогодні".
Ведуча: І все ж таки, так чи інакше, лунають голоси від опозиції про те, що є
корупція у...серед львівських податківців. Чи є такі, насправді, такі факти? Чи
відомі вони Вам? І яка Ваша реакція як керівника цієї служби?
Сергій Медведчук: "Розумієте, корупція – це, вона з’явилася не вчора, не
сьогодні, і звичайно, що вона є в нашому суспільстві. І було б дивно говорити і
заперечувати, що абсолютно немає жодних корупцій, і немає корупційних
діянь. Не тільки, кажучи сьогодні про податкову службу, але ж і взагалі про... і
про державну владу, і про інші устрої нашої...нашої держави сьогодні".
Ведуча: Власне, де є влада, напевно, там і виникають прояви, в будь-якій
країні світу.
Сергій Медведчук: "Я не можу заперечувати і не можу стверджувати в цьому.
Я можу тільки стверджувати єдине - що комісія від комітету по боротьбі з
корупцією і злочинністю Верховної Ради, яка приїжджала і брутально зробила
оцінку з висновком-пропозицією звільнити Сергія Медведчука, голову ДПА
Львівської області, вона жодних перевірок не чинила.
Вона була три дні, зробила вердикт абсолютно туманний, незрозумілих
результатах її роботи, жодних скарг не поступило до комісії від громадян
Львівщини на податкову службу в цей час. І мені, взагалі, дивно і, як я вже
сьогодні казав на прес-конференції, дуже смішно, якби не було так сумно
сьогодні з цього приводу, що так, якби мені приснився такий страшний сон, то
я би не дивувався, але це правда".
Ведуча: А з чим тоді, все ж таки, пов’язані кадрові чистки, які відбуваються на
регіоні?
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Сергій Медведчук: "Саме до цього, добре, що Ви запитали мене. Саме про це
йдеться, про боротьбу з корупційними діяннями у Львівській області у
податковій службі, я хочу сказати. Саме ця комісія звинуватила, що ми
абсолютно не працюємо, ми не боремося з хабарниками, ми не боремося з
корупцією, яка є в стінах нашої влади, нашої структури.
Але я хочу заперечити, я хочу провести такий приклад. Ми проводимо дуже
потужну профілактичну роботу. Ми проводимо упереджуючи роботу,
роз’яснювальну роботу проводимо. І я приведу Вам приклад – ми звільнили
минулого року 360 осіб".
Ведуча: Якої вони партійної приналежності?
Сергій Медведчук: "Ви знаєте, я ні в роботі своїй, ні в службових обов’язках,
ні в колективі, не вбачаю і не дивлюся, якої партійної приналежності, хто і чим
займається у вільний час від роботи. Але я хочу, ви...повернутися до цього
запитання і наголосити, що найменше 300 осіб звільнено по упереджуючих
мотивах, для того, щоб вони не скоїли корупційні діяння.
Тому сьогодні так мало у нас фактів. Хоча є, звичайно, і у нас такі факти. Ми їх
виявляємо, ми говоримо про них, ми передаємо справи в прокуратуру і таке
інше".
Ведуча: Верховна Рада підтримала запит до Генеральної прокуратури та ДПА
з вимогою перевірити дотримання законодавства при перевірці "Львівської
газети". Здається, там мова йде про штраф у сумі 16 тисяч гривень. Що,
власне, викликало занепокоєння депутатського корпусу? Це планова
перевірка?
Сергій Медведчук: "Так, планова перевірка. Звичайно, що ми такі перевірки,
особливо засобів масової інформації, ми проводимо тільки планово. І завжди
упереджуємо про це заздалегідь, повідомляємо і даємо список. Я на початку
року дав такий список - що буде перевірятися - засоби масової інформації - в
Львівську податкову службу, де була, звичайно, і ця "Львівська газета".
Ну, цілком, у податкової немає зауважень до "Львівської газети" сьогодні.
Нарахували 16 тисяч. Це незначна сума. Вона може оспорюватись, що
сьогодні й робиться. Тобто, ця сума не є...у нас немає претензій. Але в газети є
до нас претензії. І це видно, ви ж бачите це. Хоча, в свою чергу, є претензії і у
нас, під час перевірки, виникли до засновників цієї газети. Там є значні
питання".
Ведуча: Про засновників Верховна Рада нічого не говорить. Вона говорить
лише про видання.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2003/10/2/4374624/

3/10

02.02.2018

Сергей Медведчук: "Я горжусь своим братом, который по жизни служит примером для меня" | Украинская правда

Сергій Медведчук: "Про свободу слова, то там ніяких зауважень немає,
немає ніяких тисків, нема і не було ніяких автоматчиків, не було. Це все,
звичайно, вигадки колег ваших, журналістів. Ну, але, якби не було вигадок і
творчості, то нецікаво було б читати, напевно".
Ведуча: Серед найгучніших перевірок – це перевірки НПК "Галичина",
"Орлан-Транс", "Кредит-банк". Які суми і за що Львівська податкова
нарахувала цим структурам?
Сергій Медведчук: "Ну, найбільша сума – це НПК "Галичина". Це сьогодні
доведено слідством. Справа передана до суду. 138 мільйонів несплати
акцизного збору. Це абсолютно найбільша на сьогоднішній день доведена
сума порушень на Україні під час незалежності. Справа вирішується в судах,
оспорюється і у Вищому господарському суді, і знаходиться сьогодні на
розгляді кримінальна справа в народному суді, в місті Дрогобичі. "Орлан" – це
"Орлан-Транс-Краківець" – це 8 мільйонів. І "Орлан-Львів" – там понад 2
мільйони, там справа ще досліджується, тобто сьогодні говорити ще рано про
цю справу, йде слідство.
А "Орлан-Транс-Краківець" теж в суді Яворівського району знаходиться, і ми
чекаємо призначення дати розгляду цієї справи. Що стосується "Кредитбанку", то ця справа затягнулася, як видно з засобів масової інформації, як ви,
напевне, бачите.
Там порушено дві кримінальні справи. Незабаром буде порушена ще одна
кримінальна справа. Там потужна... звичайно, банк – це завжди потужна
структура. Так як кожен підприємець має право оспорювати будь-які питання
в судах, в апеляціях. Це, відповідно, робиться, витримується процедура. І,
тобто, справа знаходиться в слідстві і в суперечках. Тобто, справа
провадиться".
Ведуча:Ваші опоненти кажуть, що невипадково саме ці структури зацікавили
Львівську податкову, оскільки за їх спинами стоять симпатики "Нашої України",
які, власне, і фінансують цей блок.
Сергій Медведчук: "Ви знаєте, я не можу стверджувати - хто кого фінансує.
Це не моя справа. Моя справа..."
Ведуча: Аби фінансували державу.
Сергій Медведчук: "Моя справа, щоб сплачувались податки - це головна
функція, згідно чинного законодавства. І тому сьогодні я не виділяю "Нашу
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Україну, "ненашу Україну", "вашу", і взагалі, Україна є єдина сьогодні. Я не
виділяю підприємців на своїх і наших. Підприємець – це суто, суб’єкт
підприємницької діяльності для мене - і не більше, і не менше. Якщо він є
порушником, то він однаковий порушник - чи червоного кольору, чи чорного,
чи синього, чи зеленого".
Ведуча: Тоді скажіть, що це таке за список, чи то 230, чи то 234 – він так
умовно називається. Власне, перелік тих підприємств, які належать
симпатикам "Нашої України", які стоять в перших рядах перевірки налогової.
Сергій Медведчук: "Ви розумієте, я коли почув про цей список, сьогодні
питання задавалося, Ви знаєте, мені самому стало цікаво. Я почув вперше про
цей список 25 вересня на сесії обласної ради, коли це все відбувалось - це
шоу від десанту "Нашої України". Мені стало цікаво, що це за список? Що за,
знову, за PR-інформація така проходить?
Мені потім підсказують, говорять: так це список - "Наша Україна" взяла план
національної перевірки, який сьогодні затверджений на Львівській області, і
яким ми користуємось, перевіряємо, працюємо, контрольна робота
проводиться з приводу.
Виписала всіх підприємців, які вони рахують, що це мають до них дотичність, і,
я не знаю, чи 230, чи 320, там, чесно кажучи, я не запам’ятав. І тобто, вони
створили такий список. І сьогодні стверджують, що є такий список. Це список
не мій, це список "Нашої України".
Я не маю до цього дотичності. Ну, але там перевірок три тисячі на цьому році,
розумієте. В процентному відношенні, це смішно говорити. Давайте
перерахуємо, якої партії, якої приналежності є. Може, "Наша Україна" і буде в
меншості, хоча вряд чи. Ви ж розумієте, сьогодні Львівщина – це 65%
проголосували за "Нашу Україну". Тобто, варто мені десь піти на перевірку, і
відразу сьогодні голосять: нас тиснуть, бо ми в "Нашій Україні".
Ну то що, мені не перевіряти? Що мені не робити? Може податкову давайте
заберемо з Львівської області?"
Ведуча: Цікаво, з тих трьох тисяч підприємств, які планово стоять на перевірці
у Львівської податкової, скільки є підприємств, що належать структурам
Соціал-демократичної партії об’єднаної?
Сергій Медведчук: "Я не можу сказати цього, тому що я цього не знаю. Я й не
знаю, скільки належить "Нашій Україні". Що про це говорити?"
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Ведуча: Голова Львівської облради вчора заявив, що після 6-го червня,
відколи обласна рада висловила Вам недовіру, Ви активізували перевірки. І
відразу розпочався тиск і на підприємців, і на банківські структури, і на
свободу слова, і таке інше, і таке інше. Чи є статистика - статистика перевірок
за останні два місяці, порівняно з попередніми?
Сергій Медведчук: "Є зменшення перевірок. Ми кожного року зменшуємо
перевірки щонайменше на півтисячі перевірок".
Ведуча: Скільки перевірок після 6-го числа позапланових було розпочато?
Сергій Медведчук: "Ви розумієте про що ... позапланові перевірки – це
окрема розмова взагалі. Позапланові перевірки від мене особисто, від нашої
служби не залежать. Є національний план в кожній області, який
затверджений в Києві. І згідно цього національного плану виникають питання
перехресних перевірок і робляться запити.
І ці перевірки не враховуються ніколи, тому що ніхто не знає, скільки таких
перевірок може бути і виникнути. І тому говорити сьогодні про позапланові
перевірки, взагалі не йдеться. А то, що стосується того запитання, що ви
задали мені, що стосується того плана, який казав про це, там немає жодної
позапланової перевірки, там тільки планові перевірки".
Ведуча: Ваші опоненти закидають Вам, що в області з’явилося чимало
неякісних, нелегально завезених товарів. Яким боком це торкається
податкову службу Львівської області?
Сергій Медведчук: "Ви знаєте, я не знаю про що йдеться, про якісь неякісні
товари. Це треба питати у того, хто говорив про ці речі. Що я маю до
неякісних товарів? Я маю питання тільки до вірності нарахуванні сплати
податків до бюджету, щоб наповнювалась казна. А щодо товарів, ну я не знаю
- треба спитати, про що йшлося. Я не можу зрозуміти".
Ведуча: Які стосунки у податкової львівської з львівською митницею? Так
багато сьогодні про це йдеться: і депутати кажуть, і львівський пан керівник
облради каже.
Сергій Медведчук: "Ну, які стосунки? Як і з іншими силовими контролюючими
структурами – співпраця повна йде. Тому що в одна...у нас одна ціль, в
принципі, на сьогоднішній день. Митниця збирає податки на кордоні. Ми
збираємо у всіх платників податків. Тобто, у нас дуже такі тісні стосунки в тому
плані.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2003/10/2/4374624/

6/10

02.02.2018

Сергей Медведчук: "Я горжусь своим братом, который по жизни служит примером для меня" | Украинская правда

Сьогодні митниця збільшила свої платежі майже вдвічі, навіть більше.
Сьогодні область отримає, завдяки митниці, два бюджети, як рік назад,
отримав тільки один, якщо порівняти. Тобто, я думаю, що такі стосунки дружні
вони приносять результат роботи.
Окрім того, якщо говорити про "Орлан" злощасний, про який Ви згадували, це
митниця нам повідомила інформацію, що завезені вантажівки незаконно. І ми
почали перевіряти і знайшли".
Ведуча: А, власне, звідси, очевидно, і поповзли чутки про те, що ви тісно
співпрацюєте, але дали їм...
Сергій Медведчук: "Ні, я, Ви розумієте, згідно закону, я не то, що вимушений,
я обов’язково маю реагувати на будь-які звернення: і служби безпеки
України, і прокуратури, і МВС, і так само митниці".
Ведуча: Податкові надходження у Львівщині перевищують темпи зростання
ВВП. За рахунок чого? Якщо порівняти, скажімо, надходження податкові
області з минулим чи позаминулим роком, яка помітна тенденція?
Сергій Медведчук: "Ви знаєте, на протязі п’яти років, я керую вже
податковою службою в області п’ять років, завжди були при мені зростання. Я
приведу такий приклад, щоб довго не говорити і не опускатись в ці
роз’яснення.
Наприклад, підводиться така середня цифра зростання податкових
надходжень по державі серед податкових служб. Ну, вона сьогодні,
приблизно так хитається - 20% - зріст надходжень. Так от по Львівській області
він становить 31%, щоб Вам було зрозуміло, про що йдеться.
Тобто, вище середньої цифри ми даємо. Якщо говорити про ріст виробництва
в області, то завжди моя цифра росту податкових надходжень була більша,
чим ріст виробництва".
Ведуча: За рахунок чого?
Сергій Медведчук: "Я не знаю, ну за рахунок роботи нашої. Тобто, ми даремно
хліб не їмо, напевно, я би так сказав. Якби ще сьогодні в області 9,5 –
виробництво, то зріст податків – 12,5 є сьогодні. Це офіційна статистика. Я
думаю, за рахунок того, що ми все-таки працюємо з тіньовим сектором
економіки, за рахунок того, що ми все-таки пробуємо ці кошти залучити до
бюджету, за рахунок того, щоб ці кошти працювали на суспільство і державу.
Це просто і досить банально. Ну так є, тому, якось голосно про це говорити".
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Ведуча: Я розумію, що це запитання не до Вас, як до керівника податкової
служби, але як до львів’янина. Чи позначаються надходження до бюджету
обласного, міського, державного на тих соціальних виплатах? Якщо не на
сумі, то, принаймні, на регулярності соціальних виплат, які можуть отримувати
львів`яни?
Сергій Медведчук: "Ну, звичайно, що так. Ви ж розумієте, це всі соціальні
бюджетні виплати – це за рахунок того бюджету, який ми контролюємо. Ми
контролюємо, виплачуємо... не ми, звичайно, це інші служби є фінансові.
Ми контролюємо цю цифру, ми виконуємо планові показники, згідно закону
про бюджет, який нам зверху спускається, і тим самим ми підтримуємо
сьогодні суспільство, державу. Виплати проходять регулярно, вчасно,
заборгованостей нема. Саме на Львівщині так і є на сьогоднішній день".
Ведуча: Ну, я думаю, що все одно, Ви вірно згадали – митарь - це не та особа,
не та постать, яка користується всенародною любов’ю, хоча весь народ,
зрештою, живе за рахунок тих податків, які збирає ця служба.
Враховуючи, все ж таки, ситуацію специфічну на Львівщині, враховуючи, що
податківці, очевидно, відчувають на собі певний тиск, крім любові
всенародної, чи готові Ви йти на певні компроміси, для того, щоб, все ж таки,
Ваші підлеглі мали можливість нормально спокійно працювати?
Сергій Медведчук: "Про які компроміси йдеться сьогодні? Я не можу
зрозуміти. Хіба може закон іти на компроміс? Ви розумієте, я не...не
регламентую, я не політик, який може гратися з тими, чи іншими умовами,
тими політичними структурами. Я навіть не зобов’язаний з ними в суперечки
вступати, Ви розумієте?
Є закон, який приймали ті самі депутати. І ми сьогодні діємо згідно чинного
законодавства. Які ж можуть бути договори, які можуть бути взагалі розмови
з цього приводу? Є порушення закону? Все! Ми працюємо. І доводимо свою
правоту, що ми дуже правильно робимо, і ми правильно звинувачуємо того чи
іншого порушника законодавства".
Ведуча: Але ж ситуація, яка склалася в обласній раді і в міській раді, вона
ну...не дуже сприяє, очевидно, нормальній плідній роботі, бо елементарно є
спротив. І Ви згадували сьогодні на прес-конференції про якісь дзвінки,
якихось невідомих. Очевидно, це дратує і Вас, і Ваших співробітників, не дає
спокійно працювати. Ваші дії? При поверненні до Львову, що Ви будете
робити?
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Сергій Медведчук: "Дзвінки є, звичайно. Погрожують кругу моїх, хто оточує
моїх співробітників, колег і депутатів, які є ще на моїй депутатській групі. Що я
буду робити, як повернусь до Львова? Все, що робив п’ять років підряд. Те
саме".
Ведуча: Знаєте, добрі люди кажуть, що Вам вдається не лише наповнювати
державний бюджет, а ще й поповнювати партійну касу "есдеків", що Ви - така
талановита людина...
Сергій Медведчук: "Ну, розумієте, добрі люди...я знаю цих добрих людей. Це,
звичайно, дурниця. Абсолютна дурниця, Ви розумієте. Яким чином я це маю
робити? Якщо є такі випадки, треба я би сьогодні...такі питання сьогодні
задавали мені, якщо є такі випадки, треба не дзвонити в редакцію.
Якщо ви не довіряєте на Львівщині податковій службі, є відповідні органи, які
займаються цим. Якщо ви не довіряєте в області прокуратурі області, ви
можете звернутись в Генеральну прокуратуру. Невже в державі не
знайдеться органу, який захистить цю людину, яка дійсно знає факти? І ці
факти треба обов’язково привести.
І покарати тих людей, які порушують сьогодні закони, які діють не...не з...не
в...погоджуються з сьогоднішнім законодавством. І я перший звернуся до
цього. І зроблю, якщо це буде доведено і, дійсно, така людина є. Але, я боюся,
що такої людини немає. Це провокація і зайві запитання, зайві закиди, яких
дуже багато сьогодні на Львівщині. Взагалі, це все брутальна брехня, облиття
брудом з однією тільки ціллю, яку я сьогодні вже говорив.
І приватизоване сьогодні право і на любов до держави, і сьогодні на чисту
правду тільки з уст "Нашої України", але я казав, і буду казати - любов до
України не звільняє від сплати податків".
Ведуча: Ви казали сьогодні про одну з причин - це Віктор Медведчук, Ваш
брат, проти якого, власне, теж ведеться політична боротьба. Можливо, Вам
варто змінити прізвище і вступити до партії любителів пива? І тоді всі
проблеми будуть вирішені?
Сергій Медведчук: "Проблема є. Я пива не люблю. Звичайно, ніхто прізвища
не може звільняти...змінювати в цьому разі. Я пишаюсь тим прізвищем, яке я
ношу, тому що це прізвище дали мені батьки. І пишаюсь своїм братом, який по
життю є прикладом для мене".
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