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В області 25 чоловік щомісяця 
отримують більше 10 тисяч гривень 
пенсії. Серед них — Герої України, 
Герої Радянського Союзу, кавале-
ри трьох орденів. Як виявилося, 
максимальна пенсія волинян — 
15-16 тисяч гривень. Про це під час 
прес-конференції на тему «Удо-
сконалення соціальної підтримки 
в контексті реформування системи 
соціального захисту та забезпечен-
ня» розповів начальник Головно-
го управління Пенсійного фонду 
України у Волинській області Петро 
Філіпчук. 

Нині на Волині проживає 286 ти-
сяч пенсіонерів, із них 11 тисяч 300 
чоловік — екс-працівники силових 
структур. Варто зазначити, що чоло-
віки мають вищі пенсії, ніж жінки, 
— в середньому 1100 і 927 гривень 
відповідно. 

Пан Філіпчук повідав, що до 
15 лютого триватиме обговорення 
майбутньої реформи. Необхідність 
її впровадження вбачає перш за все 
у тому, щоб кількість пенсіонерів не 
перевищувала кількості працюю-
чих. Адже на Волині зараз саме така 
ситуація.

— Якщо не впроваджувати ре-
форм, то в 2025 році один працюю-
чий утримуватиме одного пенсіоне-
ра, тобто буде відношення один до 
одного. А до 2050 року на сто пра-
цюючих припадатиме 125 пенсіоне-
рів, — зазначив чиновник.

Зі слів Філіпчука, в області актив-
но долучилися до обговорення май-
бутніх змін. Він зі своїми колегами 
відвідує трудові колективи, навчаль-
ні заклади, підприємства, здійснює 
візити в сільську місцевість. Каже, 
що в основному люди підтримують 
проведення реформи, розуміють 
доцільність збільшення необхідно-
го для мінімальної пенсії трудового 
стажу з 5 до 15 років. На думку чи-
новника, це допоможе наблизити-
ся до соціальної справедливості й 
уникнути скарг і образ, коли хтось 

працював менше, хтось — більше, а 
отримують ту ж мінімалку. 

— Ми передбачали, що по стра-
ховому стажу може виникнути 
проблема в селян, коли їм не виста-
чатиме стажу до 15 років, — розпо-
відає чільник Пенсійного фонду на 
Волині, — тож уже з 2004 року діє 
постанова Кабміну щодо залучення 
осіб, які не перебувають у трудових 
відносинах і не є підприємцями, до 
добровільної участі в обов’язковому 
державному пенсійному страхуван-
ні. Особа має право звернутися в 
органи Пенсійного фонду, аби на-
писати заяву та зробити відповідні 
відрахування. Вони мають бути не 
меншими за мінімальну заробітну 
плату та вноситися не менш як упро-
довж року. В такому разі цей рік буде 
зараховано до трудового стажу. 

Населення області вже частково 
включене до цієї системи, в основно-
му жителі поліських районів. Наразі 
таких осіб 1269, і надходження від 
них становлять 398,5 тис. грн.

Під час обговорення селяни вно-
сили й деякі пропозиції. Наприклад, 

пропонувалося збільшити пенсій-
ний вік медичним працівникам не 
на п’ять років, а трохи менше. Для 
прикладу чиновник навів ситуацію 
з сільськими фельдшерами, позаяк 
жінці в 60 років може бути важко 
виконувати деякі функції, зокрема, 
долати кілометри по селу, поспіша-
ючи на допомогу. 

На завершення Петро Філіпчук 
додав, що, на його думку, з 2013-2014 
року запроваджуватиметься друга 
черга реформи, що передбачає пере-
хід від солідарної системи до накопи-
чувальної. Тобто на кожну людину 
будуть відкриті особові рахунки в 
банку. Відрахування за перший рік 
становитимуть 2% від заробітної 
плати, наступного року — вже 3%, і 
так за п’ять років сума відрахувань 
збільшиться до семи відсотків. Од-
нак чиновник зазначив, що такий 
спосіб накопичування коштів для 
безтурботної старості буде ефектив-
ним лише для тих осіб, які на момент 
прийняття системи матимуть не 
більше 35 років. 
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Події

Азербайджан постачатиме газ 
в Україну 
Під час візиту української делегації до Швейцарії вітчиз-
няні урядовці підписали ряд домовленостей зі своїми 
азербайджанськими колегами. У Давосі лідери обох 
держав Віктор Янукович та Ільхам Алієв домовилися про 
постачання чотирьох мільйонів тонн азербайджанської 
нафти до України нафтопроводом «Одеса — Броди». 
Також підписано угоду між Кабінетом Міністрів і урядом 
Азербайджану про заходи щодо розвитку співробіт-
ництва у сфері транспортування нафти по території 
України. 

До Євро-2012 
прикордонникам пошиють 
нову форму 
Українські прикордонники зустрічатимуть гостей 
чемпіонату Євро-2012 у новій формі одягу. Про це 
заявив перший заступник голови Держприкор-
донслужби Павло Шишолін. Форма розроблена 
з урахуванням сучасних тенденцій професійного 
дизайну та практичності, потрібної для співро-
бітників правоохоронного органу. Новий дизайн 
прикордонних одностроїв ухвалений Кабміном. 

5,4
стільки відсотків українців 
на сьогодні є самозайняти-
ми, виключаючи аграрний 
сектор. Підприємцями 
вважають себе близько 3% 
населення.

ЗОВНІШНЄ ОЦІНЮВАННЯ  

Готуватися до ЗНО потрібно за підручниками, 
затвердженими Міністерством освіти 

У Луцьку відбулися громадські 
слухання з питань зовнішнього 

незалежного оцінювання в 2011 році. 
Як розповіла  директор Львівського 
регіонального центру якості осві-
ти Лариса Середяк, із 1 січня по 28 
лютого триває процедура реєстрації 
абітурієнтів на зовнішнє незалежне 
оцінювання-2011. 

Цього року ЗНО проводити-
меться з 11 предметів: українська 
мова та література (обов’язково), 
математика, історія України, фізика, 
російська мова, біологія, хімія, гео-

графія, іноземні мови (англійська, 
німецька, французька, іспанська). 
Загальна кількість предметів, ви-
браних для складання тестів, не по-
винна перевищувати п’яти. Вибір 
предметів для проходження зовніш-
нього оцінювання кожен учасник 
здійснює самостійно, враховуючи 
вимоги вищого навчального закла-
ду, студентом якого він хоче стати, 
та власні потреби. Перелік предме-
тів, результати зовнішнього оціню-
вання з яких необхідно подати для 
участі в конкурсі, визначають вищі 

навчальні заклади у Правилах при-
йому на 2011 рік.

Лариса Середяк наголосила, що 
готуватися до ЗНО потрібно за під-
ручниками з грифом Міністерства 
освіти України. Вона також повідо-
мила, що цього року подавати сер-
тифікати до вступу у ВНЗ можуть 
і випускники 2008-2011 років. Їхні 
сертифікати будуть дійсними.

Загалом у 2011 році на Волині 
очікується близько семи тисяч учас-
ників ЗНО, тоді як минулого року їх 
було близько 11 тисяч. 

ОБОРУДКИ  

Волинська кондитерська фірма 
вела «чорнову» бухгалтерію

Вафлі, вафельні трубочки та 
цукерки виробництва однієї 

з волинських фірм користуються 
неабияким попитом у ласунів май-
же з усіх куточків України. Але у 
волинських податківців з’явилися 
підозри про можливі порушен-
ня законодавства у сфері сплати 
податків. Факт підтвердився: за 
офіційною бухгалтерською та по-
датковою звітністю підприємства 
останніх трьох років «ховаються» 
підпільні оборудки.

Санкціонований прокурату-
рою обшук на підприємстві засвід-
чив — реальні обсяги виготовлен-
ня та реалізації вафель і цукерок 
значно перевищували ті, з реаліза-
ції яких сплачувалися податки.

Співробітники волинської по-
даткової міліції запевняють — саме 
вилучена «чорнова» бухгалтерія 

дала всі підстави для остаточних 
висновків про реальні обсяги ре-
алізації солодощів. Отже, вста-
новлено, що ухилення від сплати 
податків в особливо великих роз-
мірах, ініційоване директором і 
головним бухгалтером фірми, було 
свідомим вибором.

За необліковану в офіційній 
звітності продукцію одержувачі 
перераховували кошти на картко-
ві рахунки директора фірми або 
ж передавали готівку через експе-
диторів. Внаслідок таких операцій 
до бюджету не сплачено майже 1,8 
млн. грн. податку на прибуток і 1,1 
млн. грн. ПДВ. 

Днями відносно директора 
та головного бухгалтера підпри-
ємства слідчий відділ ПМ ДПА у 
Волинській області порушив кри-
мінальну справу. Триває слідство.

НЕ ВТРИМАВ 

У луцького бізнесмена Олександра 
Кропиви забрали комбінат 

За участю прокуратури Волин-
ської області Господарським 

судом Волинської області 20 січня 
2011 року задоволено позов Фонду 
державного майна України.

Рішенням суду, у зв’язку з неви-
конанням договірних зобов’язань, 
розірвано укладений між ПАТ 
«Волинський шовковий комбінат» 
і ТОВ «РегіСтар» договір купівлі–
продажу пакета акцій ВАТ «Хер-
сонський шовковий комбінат», 
що становить понад 51% його 
статутного фонду. Зобов’язано 
повернути згаданий пакет акцій 
до державної власності та стягну-
то з ПАТ «Волинський шовковий 
комбінат» штрафні санкції на суму 

майже сім мільйонів гривень.
Про це повідомляє відділ 

зв’язків із засобами масової ін-
формації Генеральної прокурату-
ри України.

ДТП 

У Польщі в аварію потрапив автобус із українцями

У Польщі потрапив в аварію укра-
їнський автобус: одна людина 

загинула і 10 пасажирів постражда-
ли. Про це повідомляє «Інтерфакс-
Україна» з посиланням на польський 
телеканал TVP.INFO та Генконсуль-
ство України в Любліні.

За даними телеканалу, аварія 
трапилася в Жешувському воєвод-
стві Польщі, у передмісті Ярослава. 
В автобусі перебувало 38 осіб. Тран-
спортний засіб ударився в бар’єри 
огородження, виїхав з дороги й упав 
на дах.

«Учора ввечері (у понеділок) 
близько 22.00 за київським часом 
у Польщі потрапив в аварію укра-
їнський автобус. Маршрутка, яка 
прямувала зі Львова на Словаччину, 
перевернулась у польському містеч-
ку Тивонія, що біля Ярослава. Заги-
нула одна людина. Десять пасажирів 
потрапило в лікарні міст Ярослав 
і Пшеворськ», — ідеться в повідо-
мленні.

«Як випливає з повідомлень по-
ліцейських, водій автобуса втратив 

керування та з’їхав у пришляховий 
рів, автобус перевернувся», — гово-
риться у повідомленні на сайті Же-
шувської поліції.

В автобусі під час аварії, за дани-
ми поліції, перебувало 39 пасажирів, 
із них два водії, всі громадяни Украї-
ни. «В ДТП загинула одна людина — 
жінка-пасажир», — ідеться у повідо-
мленні польських правоохоронців. 
Також поліціянти стверджують, що 
водій був тверезим. 

Польська прокуратура порушила 
кримінальну справу та на 48 годин 
затримала українця-водія автобуса. 
Слідчі назвали офіційну причину 
аварії — перевищення допустимої 
швидкості на слизькій дорозі, за що 
у Польщі карають позбавленням волі 
від шести місяців до восьми років.

НЕОБХІДНІ РІШЕННЯ 

Україна закупить 20 тисяч тонн 
китайської гречки

Відпускна ціна на китайську 
гречку в Україні складе 10-11 

гривень за кілограм, заявив дирек-
тор департаменту розвитку аграр-
ного ринку Міністерства агропо-
літики і продовольства Анатолій 

Розгон. «Ведуться переговори, 
найближчим часом українська де-
легація вирушить у Китай. Є попе-
редня домовленість про ввезення 
з цієї країни 20 тисяч тонн гречки. 
Це відповідь уряду тим, хто лобі-
ює та підтримує зростання цін на 
гречку. Нехай вони зі своєю греч-
кою й залишаться», — сказав він.

Розгон уточнив, що гречку з 
Китаю буде завозити або Держав-
на продовольчо-зернова корпора-
ція, або ТОВ «Хліб Інвестбуд». Він 
зазначив, що вартість гречки, яка 
сформувалася в Україні, завище-
на. За інформацією Мінагропроду, 
собівартість гречки в цьому році 
становить 1747 грн. за тонну проти 
1505 грн. за тонну в 2009 році.

Найбільша пенсія на Волині — 
16 тисяч гривень

ПОГОДА 

У західних областях 3 люто-
го змінна хмарність, невеликий 
сніг. Температура повітря вночі 
-4...-2°C, вдень -3...-1°C. 4 лютого 
хмарно з проясненнями, без іс-
тотних опадів. Вночі -4...-2°C, ден-
на температура -3...-1°C. 5 лютого 
ясно, опадів не передбачається. 
Температура вночі -4...-1°C, вдень 
0...+3°C. 

У північних регіонах 3 лю-
того хмарно з проясненнями, 
можливий незначний сніг. Темпе-
ратура вночі -6...-3°C, вдень -6...-
4°C. 4 лютого очікується змінна 
хмарність, невеликі опади у ви-
гляді снігу. Вночі -6...-3°C, вдень 
-2...0°C. 5 лютого хмарно, сніг із 
дощем. Нічна температура -5… 
-3°C, денна становитиме -3...+1°C.

У Києві 3 лютого змінна 
хмарність, без опадів. Нічна тем-
пература -5...-3°C, денна -4...-3°C. 

4 лютого хмарно, можливий не-
великий сніг. Нічна температу-
ра становитиме -5...-3°C, денна 
-2...0°C. 5 лютого хмарно, опади 
не очікуються. Температура вночі 
-5...-3°C, вдень -1...+2°C. 

У східних регіонах 3 лютого 
хмарно з проясненнями, сніжити-
ме. Вночі -8...-6°C, вдень -4…-1°C. 
4 лютого змінна хмарність, ввече-
рі сніжитиме. Нічна температура 
-7...-5°C, денна -8...-6°C. 5 люто-
го хмарно, невеликий сніг. Вночі 
-6...-5°C, вдень -4...-2°C.

У південних областях 3 лю-
того ясно, без опадів. Темпера-
тура вночі становитиме -6...-3°C, 
вдень -5...-2°C. 4 лютого змінна 
хмарність, снігу не передбачаєть-
ся. Вночі -6...-3°C, вдень -6...-3°C. 
5 лютого перемінна хмарність, 
без опадів. Уночі -3...-2°C, вдень 
-2...+2°C. 


