Індекс інфляції у
2014р.
–
101,0
Інфляційна аналітика

червні
відс.

Державним комітетом статистики опубліковано індекси цін
(індекси інфляції) за червень 2014 року. Індекс споживчих цін
(ІСЦ/індекс інфляції) у червні 2014 року становив 101,0%,з
початку року – 111,6%.

На споживчому ринку у червні ціни на продукти харчування та
безалкогольні напої зросли на 0,7%. Найбільше (на 8,1%)
подорожчало м’ясо птиці. На 4,1–1,6% зросли ціни на рис,
соняшникову олію, макаронні вироби, продукти переробки
зернових, рибу та продукти з риби, хліб, безалкогольні напої,
яловичину, свинину, цукор. Водночас на 9,3% та 5,7%
подешевшали овочі та яйця. На 1,0–0,2% знизилися ціни на
молоко, масло, сало, сири, сметану.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби
підвищилися на 2,0%, у т.ч. алкогольні напої – на
2,7%, тютюнові вироби – на 1,5%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ
та інші види палива на 1,7% відбулося головним чином за
рахунок підвищення тарифів на електроенергію на 11,3%.

Подорожчання у сфері охорони здоров’я на 2,5%
насампередзумовлено зростанням цін на фармацевтичну продукцію
на 3,5% та послуги лікарень на 2,7%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 1,9% пов’язано в
основному зі зростанням вартості перевезень залізничним і
автодорожнімтранспортом на 5,0% та 4,6% відповідно.

Зведена таблиця індексів інфляції за період 1991-2015рр.
[посилання/link]

За даними Державного комітету статистики України
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Індекс інфляції у травні
2014р.
–
103,8
відс.
Повідомлення Держкомстату
Індекс споживчих цін (ІСЦ) у травні 2014 року становив
103,8%,з початку року – 110,5%. Вагомим чинником, що вплинув
на загальний показник інфляції у травні, було суттєве
підвищення цін на природний газ (на 62,8%).
Це призвело до зростання цін (тарифів) на житло, воду,
електроенергію, газ та інші види палива в цілому на 12,8%.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли
на 3,6%. Найбільше (на 10,4%) подорожчали фрукти, зокрема
ягоди – на 18,8%, яблука – на 14,2%, цитрусові – на 13,2%. На
7,3–5,9% зросли ціни на цукор, рибу та продукти з риби, рис,
продукти переробки зернових; на 4,5–3,0% – хліб, овочі,
макаронні вироби, м’ясо та м’ясопродукти, безалкогольні напої,

соняшникову олію. Водночас на 6,7% подешевшали яйця, на 2,1% –
молоко.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на
1,4%, у т.ч. алкогольні напої – на 1,8%, тютюнові вироби – на
1,1%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка подорожчали на
2,8%, у т. ч. холодильники – на 3,9%, покриття для підлоги –
на 3,7%, плити – на 2,7%.
У сфері охорони здоров’я ціни підвищилися на 3,1%, що
насамперед зумовлено зростанням цін на фармацевтичну продукцію
на 4,8%.
Підвищення цін на транспорт у цілому на 3,6% пов’язано з
подорожчанням палива та мастил на 4,5% та перевезень
автодорожнім транспортом на 4,2%. У той же час на 0,7%
знизилася плата за перевезення пасажирським залізничним
транспортом.

Зведена таблиця індексів інфляції за період 1991-2015рр.
[посилання/link]
За даними Державного комітету статистики України

Розмір мінімальної заробітної

плати з 01.01.2014 року
Розмір мінімальної заробітної плати на 2014 рік затверджено
Законом України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» від
16.01.2014 р. № 719-VII. Відповідно до Закону № 1165-VII від
27.03.2014 р. на 2014 рік збільшення мінімальної заробітної
плати не передбачено.

Термін дії
01.01.2014 р. –
31.12.2014 р.

Розмір
місячний погодинний

Підстава
ст. 8 Закону України

1218 грн. 7,3 грн.

від 16.01.2014 р. №
719-VII

Мінімальна заробітна плата – це законодавчо встановлений
розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю,
нижче якого не може здійснюватися оплата за виконану
працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт)
(Кодекс законів про працю України, Закон України «Про оплату
праці» від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР).
Згідно з пп. 8 п.1 ст. 40 Бюджетного кодексу України розмір
мінімальної заробітної плати визначається в Законі про
Державний бюджет на відповідний рік.
Зведена таблиця розмірів Мінімальної заробітної плати з
1991 року по тепер [перейти]
Компанія “Вікторія”

КЛАСИФІКАТОР
003:2010

ПРОФЕСІЙ

ДК

Додатково див.
наказ Держспоживстандарту України
від 28 липня 2010 р. N 327
(на заміну ДК 003:2005)
КЛАСИФІКАТОР ПРОФЕСІЙ
ДК 003:2010

Зміст
Класифікатор професій станом на 1 вересня 2012 року
(із змінами, затвердженими наказом Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
від 16 серпня 2012 року N 923)
1. Загальні положення
2. Розділ 1. Законодавці, вищі державні службовці, керівники,
менеджери (управителі). Додаток А (обов’язковий), коди 1110 –
1496
3. Розділ 2. Професіонали. Додаток А (обов’язковий), коди
2111.1 – 2490
4. Розділ 3. Фахівці. Додаток А (обов’язковий), коди 3111 –
3590
5. Розділ 4. Технічні службовці. Додаток А (обов’язковий),
коди 4111 – 4229
6. Розділ 5. Працівники сфери торгівлі та послуг. Додаток А
(обов’язковий), коди 5111 – 5312
7. Розділ 6. Кваліфіковані робітники сільського та лісового

господарств, риборозведення та рибальства.
(обов’язковий), коди 6111 – 6154

Додаток

А

8. Розділ 7. Кваліфіковані робітники з інструментом. Додаток А
(обов’язковий), коди 7111 – 7990
9. Розділ 8. Робітники з обслуговування, експлуатації та
контролювання за роботою технологічного устаткування,
складання устаткування та машин. Додаток А (обов’язковий),
коди 8111 – 8990
10. Розділ 9. Найпростіші професії. Додаток А (обов’язковий),
коди 9120 – 9411
11. Додаток Б (довідковий) “Абетковий покажчик професійних
назв робіт”
12. Додаток В (обов’язковий) “Похідні слова до професій
(професійних назв робіт)”

Замовте програмне
забезпечення“Сонату” зі свого робочого місця (з
офісу, з дому), отримайте доступ до
повнофункціональної версії в кілька кроків. Вам
не потрібно далі шукати, – все можна зробити
оперативно і не витрачаючи зусиль, з Компанією
Вікторія!

ДЕТАЛІ

Вам може бути цікава публікація: Як суди
вирішували справи, де трудові відносини
були підмінені цивільно-правовими?
Реклама наших партнерів

Класифікатор
видів
економічної діяльності ДК
009:2010 (на одній сторінці)
Для ознайомлення з КВЕД ДК 009:2010, у вигляді єдиного
документу, без розбиття на частини, перейдіть за наступним
посиланням.
Національний класифікатор ДК 009:201 [перейти]
Компанія “Вікторія”

Замовте програмне
забезпечення“Сонату” зі свого робочого місця (з
офісу, з дому), отримайте доступ до
повнофункціональної версії в кілька кроків. Вам
не потрібно далі шукати, – все можна зробити
оперативно і не витрачаючи зусиль, з Компанією
Вікторія!

ДЕТАЛІ

Вам може бути цікава публікація: Як суди
вирішували справи, де трудові відносини
були підмінені цивільно-правовими?
Реклама наших партнерів

Індекс інфляції в квітні
2014р. – 103,3 відс.
Державним комітетом статистики оприлюднено індекси цін
(індекси інфляції) за квітень 2014 року. Індекс споживчих цін
(ІСЦ/індекс інфляції) у квітні 2014 року становив 103,3%, з
початку року – 106,4%.
На споживчому ринку у квітні ціни на продукти харчування та
безалкогольні напої зросли на 4,2%. Найбільше (на 14,3%)
подорожчали овочі, зокрема білокачанна капуста – у 2,1 раза,
цибуля – на 27,5%, помідори – на 21,6%, морква – на 14,6%. На
13,5% стали дорожчими фрукти, у т. ч. банани – на 22,8%,
цитрусові – на 9,7%, яблука – на 6,5%. На 7,5–3,4% зросли ціни
на рис, цукор, рибу та продукти з риби, продукти переробки
зернових, м’ясо та м’ясопродукти; на 2,6–1,5% – безалкогольні
напої, макаронні вироби, хліб, соняшникову олію, сири, масло,
маргарин, кисломолочну продукцію. Водночас на 7,6% подешевшали
яйця.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на
1,1%, у т.ч. алкогольні напої – на 1,4%, тютюнові вироби – на
0,8%.
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка стали
дорожчими на 3,5%, у т. ч. покриття для підлоги – на 8,7%,
плити – на 4,1%, холодильники – на 4,0%.
У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 5,8%, що головним
чином зумовлено подорожчанням фармацевтичної продукції на
9,6%.
Підвищення цін на транспорт у цілому на 10,1% пов’язано зі
зростанням цін на паливо та мастила на 18,1%, автомобілі – на

14,2%, а також підвищенням вартості перевезень авіаційним та
автодорожнім транспортом (на 7,2% та 3,0% відповідно).
Ціни у сфері відпочинку та культури зросли на 2,7% в
основному через подорожчання туристичних послуг на 14,9%. Крім
того, на 2,9% підвищилися ціни на аудіотехніку, фотоапаратуру
та обладнання для обробки інформації.

Зведена таблиця індексів інфляції за період 1991-2015рр.
[посилання/link]
За даними Державного комітету статистики України

Облікова ставка в Україні
зросла з 6,5% до 9,5%
Повідомлення НБУ: “Проаналізувавши динаміку
макроекономічних та монетарних показників у січні – квітні
2014 року, Правління Національного банку констатує напружену
ситуацію на грошово-кредитному ринку України , що є наслідком
погіршення ринкових очікувань економічних агентів на фоні
суспільно-політичних подій.
В умовах складної макроекономічної ситуації це створює
ризики для цінової стабільності, що є головним законодавчим
пріоритетом діяльності відомства. Так протягом останніх
місяців зафіксовано певне прискорення темпів інфляції. Зокрема
приріст індексу споживчих цін у річному вимірі в березні
збільшився до 3,4% порівняно з 1,2% у лютому ц.р. Водночас є
ризики подальшого зростання інфляції як наслідок зниження
обмінного курсу гривні та реалізації економічних реформ,

наміри щодо впровадження яких оголосив Уряд України.
З метою стримування інфляційних процесів та збалансування
ситуації на грошово-кредитному ринку Правління Національного
банку вважає за необхідне вжити заходів у напрямі збільшення
внутрішньої вартості національної грошової одиниці за рахунок
застосування важелів процентної політики. Разом з іншими
стабілізаційними заходами Національного банку це дасть змогу
підвищити привабливість банківських депозитів, а також
позитивно вплинути на кон’юнктуру валютного ринку України.
Водночас Правління Національного банку України вважає за
доцільне згладити вплив від змін у процентній політиці на
вартість запровадженого останнім часом механізму оперативного
підтримання ліквідності банків з огляду на те, що її
сьогоднішній номінальний рівень перебуває в межах ринкової
вартості ресурсів.
З огляду на зазначене, Правління Національного банку
прийняло постанову від 14 квітня 2014 року № 212, якою
передбачено встановлення:
з 15

квітня 2014 року облікової ставки в розмірі 9,5%. До

цього розмір облікової ставки останній раз змінювався 13
серпня 2013 року, коли він був встановлений на рівні 6,5%
річних;
процентної ставки за кредитами рефінансування, які
надаються відповідно до механізму оперативного підтримання
ліквідності банків на рівні подвійної облікової ставки
Національного банку. До цього вона встановлювалася на рівні
потрійної облікової ставки Національного банку України.
Коментуючи таке рішення Правління Національного банку,
директор Генерального департаменту грошово-кредитної політики
Олена Щербакова висловила впевненість, що в комплексі з іншими
заходами регулятора воно сприятиме стабілізації ситуації на
ринку. “Україна має багатий досвід регулювання грошовокредитного ринку за нестандартних ситуацій. Він свідчить про

те, що оптимальним варіантом дій за подібних умов є поєднання
двох складових. Перша – максимальна підтримка ліквідності
банків з метою вчасного виконання ними усіх своїх зобов’язань.
Друга – сприяння збільшенню вартості грошової одиниці, у т.ч.
через важелі процентної політики, що обмежує спекулятивний
попит на ресурси та сприяє відновленню ресурсної бази банків”,
– відзначила Олена Щербакова.
За її словами, такий алгоритм дій дає змогу як забезпечити
нормальну роботу банківської системи, так і сприяти підтримці
цінової стабільності. “Адже ті кошти, що населення вилучило з
банківських рахунків, можуть тиснути на споживчі ціни”, –
додала Олена Щербакова.
Довідково:
Облікова ставка є базовою відносно інших відсоткових ставок
Національного банку України, зокрема за нею здійснюються
операції з підтримки
рефінансування.

ліквідності

банків

на

тендерах

з

Облікова ставка є орієнтиром вартості позичкових коштів –
змінюючи її розмір, Національний банк України надає сигнал
учасникам ринку про спрямованість грошово-кредитної політики
та рішучість намірів належним чином виконувати свою основну
функцію щодо забезпечення стабільності гривні”.
За даними офіційного сайту НБУ www.bank.gov.ua
Таблиця облікових ставок НБУ [перейти]

Розмір єдиного соціального
внеску в 2014 році
До відома! Ставки ЄСВ в 2015 році
[перейти за посиланням]
Фізичні особи-платники єдиного податку сплачують єдиний внесок
у розмірі мінімального страхового внеску за місяць незалежно
від величини отриманого чистого доходу. Мінімальний страховий
внесок становить 34,7% розміру мінімальної зарплати.
Загальносистемники сплачують єдиний внесок у розмірі 34,7%
чистого доходу, але не менше мінімального страхового внеску за
місяць, у якому отримано дохід.
Максимальна величина доходу, на яку нараховують ЄСВ
підприємці (незалежно від системи оподаткування ), становить
17 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для
працездатних осіб.

Розмір
мінімального
страхового
внеску, грн.

Розмір
максимальної
величини
доходу, на
яку
нараховується
єдиний
внесок, грн.

Розмір
максимального
страхового
внеску, грн.

З 01.01.2014
р.

422,65

20706

7 184,98

З 01.07.2014
р.

433,75

21250

7373,75

З 01.10.2014
р.

451,45

22117

7 674,60

Період

Підприємці, які сплачують єдиний внесок за ставкою 34,7%,
вважаються застрахованими у Пенсійному фонді та на випадок
безробіття. Крім того, підприємці мають право брати участь у
добровільному соціальному страхуванні. У цьому випадку ставки
єдиного внеску більше, відповідно і розмір мінімального
страхового внеску вище.

Період

Розмір мінімального страхового внеску
в залежності від виду добровільного
страхування, грн.
У зв’язку з
тимчасовою
непрацездатністю
за ставкою 36,6%

Від нещасного
випадку на

За всіма
видами

виробництві
за ставкою

страхування
за ставкою

36,21%

38,11%

З 01.01.2014
р.

445,79

441,04

464,18

З 01.07.2014

457,50

452,63

476,38

476,17

471,09

495,81

р.
З 01.10.2014
р.

Підготовлено за матеріалами сайту
предприниматель” (www.chp.com.ua)
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Максимальні величини бази для
розрахунку
єдиного
соціального внеску в 2011
році
Єдиний внесок обчислюють у межах максимальної величини бази
нарахування єдиного внеску, яка дорівнює 15 прожитковим
мінімумам для працездатних осіб (ч. 3 ст. 7 і п. 4 ч. 1 ст. 1
Закону № 2464, до 01.10.2011р.) Разом з тим розмір єдиного
внеску не має бути меншим від мінімального страхового внеску,
встановленого виходячи з мінімальної заробітної плати, що діє
в місяці, за який нараховують заробітну плату (дохід) (п. 5 ч.
1 ст. 1 цього Закону).
З 01.10.2011 року набирають чинність положення Закону від
08.07.2011 р. № 3668-VI “Про заходи щодо законодавчого
забезпечення реформування пенсійної системи”, якими збільшено
максимальну величину бази нарахування єдиного внеску до 17
прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Департамент податкового аутсорсингу,
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