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Селяни-одноосібники через прога-
лини в законодавстві та небажання 
влади дослухатися до їхніх про-
хань по досягненні пенсійного віку 
залишаться ні з чим. Держава не 
забезпечує їм належну пенсію, по-
при те, що ці люди все своє життя 
гнуть спину, щоб ті ж самі владці 
мали що їсти.

Відповідно до чинного законо-
давства, пенсійний стаж нарахову-
ється помісячно. Враховуючи сезон-
ність сільськогосподарських робіт, 
селяни, а також працівники цукро-
вих заводів, водних господарств із 
12 місяців щорічно додають до свого 
трудового стажу всього шість-сім 
місяців. Таким чином, аби заробити 
пенсію, сільгосппрацівники повинні 
працювати 40-50 років, тоді як ре-
шта категорій населення, які зайняті 
несезонною роботою, виходять на 
пенсію значно раніше — жінки поки 
досягають пенсійного стажу через 20 
років праці, чоловіки — через 25. За-
ступник голови Асоціації фермерів 
Волині Олег Галасун розповів «Відо-
мостям», що вихід бачить у введенні 
єдиного соціального збору, який уже 
давно практикують європейці. На-
приклад, польські аграрії щомісячно 
сплачують трохи більше як 200 гри-
вень до спеціального соціального 
фонду, а при виході на пенсію отри-
мують повноцінне державне забез-
печення.

— Селяни-одноосібники сьо-
годні перебувають поза соціальним 
статусом, поза соціальним забезпе-
ченням. Тих селян, для яких ведення 
сільського господарства є основним 
видом діяльності, потрібно внести 
до спеціального реєстру, тим самим 
забезпечити їх гарантією на міні-
мальну трудову пенсію, — зауважив 
Олег Галасун.

Запропоновані волинськими 
посадовцями поправки до Проекту 
економічних реформ у галузі сіль-

ського господарства були направ-
лені на розгляд до урядової комісії. 
Щоправда, з того часу минув уже 
майже рік, а зрушень — ніяких.

На нещодавньому засіданні се-
сії обласної ради депутат, власник 
приватно-орендного сільгосппід-
приємства імені Шевченка, що у 
селі Угринів Горохівського району, 
Андрій Турак знову підняв це пи-
тання. Він має вже готовий проект, 
втіливши який, вдасться вирішити 
проблему пенсійного забезпечення 
одноосібників, а також наповнити 
бюджет.

За його словами, близько 40 ти-
сяч сільгоспвиробників на Волині в 
похилому віці не матимуть засобів 
для існування.

— На Волині зареєстровано 160 
тисяч одноосібних господарств. 
Нехай половину з них утримують 
пенсіонери. Припустимо, що ще 40 
тисяч господарів мають додаткові 
джерела прибутків, але для решти 40 

тисяч одноосібників сільське госпо-
дарство є єдиним способом зароби-
ти копійку. При тому, що виробля-
ють 80% продукції в області, вони 

залишаються поза законом. Єдине, 
на що можуть розраховувати, — це 
соціальна пенсія, яка нині становить 
257 гривень. Люди вирішують про-
довольчу проблему держави, проте 
не захищені соціально. Ця категорія 
ніде не зареєстрована, страхові вне-
ски до Пенсійного фонду не платить, 
власних грошових накопичень не 
має, а тому, коли настане пенсійний 
вік, одноосібники отримають сміш-
ну пенсію. Вони не застраховані від 
нещасних випадків, не мають лікар-
няних. Орендарі, як правило, міс-
цевих селян на роботу беруть мало. 
Так звані інвестори сидять у Києві, 
а на Волині мають своїх намісників. 
Людей із роботи повиганяли, худобу 
вирізали... Їх цікавить лише земля. 
Вони мають сучасну техніку, обслу-
говування якої вимагає лише кілька 
людей. Їх привозять зі сторони. Та 
й ті отримують зарплату «у конвер-
тах», — наголосив пан Турак.

Так, за словами Андрія Антоно-

вича, проблему треба вивчати масш-
табніше, а починати варто якраз із 
наведення порядку з землею.

— В руках латифундистів, транс-
національних компаній, в оренді 
перебуває половина нашої землі. Їх 
цікавлять винятково земельні наді-
ли, а не доля людей, які на них могли 
б працювати. Що має держава, село 
від такої оренди? Люди без роботи, 
заробітної плати нема кому платити, 
відповідно, жодних податків. А те, 
що ці орендарі сплачують копійки 
за оренду, це теж проблема. Поду-
майте тільки: з одного гектара землі 
латифундист платить вісім гривень 
фіксованого податку. Якби він пла-
тив вісім гривень за гектар та ще 
15% податку від прибутку, та 37,19% 
соціального внеску, то, уявіть, як 
би наповнився і місцевий бюджет, і 
Пенсійний фонд. Орендарі це добре 
зрозуміли, тож тепер, приходячи 
в село, перше, що вони роблять, — 
нищать ферми, позбавляють селян 

можливості працювати.
Волинський господарник про-

понує єдиний соціальний вне-
сок — 37,19% з людини — замі-
нити сплатою податку з кожного 
гектара орендованої землі залежно її 
нормативно-грошової оцінки. Мов-
ляв, якщо не створюєш робочі місця 
— плати за землю. В середньому по 
Україні ця сума коливається в межах 
200 гривень з гектара. За підрахунка-
ми, проведеними депутатом спільно 
з обласним управлінням АПР, ви-
ходить, що для Волині ця цифра 
становить 217 гривень із гектара. За-
уважимо, для поліських районів, де 
земля бідна гумосом, треба впрова-
дити спеціальну програму «Полісся» 
— сума до оплати складатиме до 50 
гривень. При такій системі орендар 
уже не сховається. А надходження 
до Пенсійного фонду, каже Андрій 
Турак, зростуть у півтора рази, в 
межах 10 мільйонів.

Для селян-одноосібників депу-
тат теж пропонує вихід.

— Якби одноосібники кожного 
місяця сплачували до Пенсійного 
фонду єдиний соціальний внесок — 
3,6% від мінімальної заробітної пла-
ти, то вони забезпечили б собі хоча б 
мінімальну пенсію. 

Але знову ж таки заковика — 
треба мати статус одноосібника, 
чого, на жаль, українським законо-
давством не передбачено. 

Є інше урядове розпоряджен-
ня. Людина, яка не зареєстрована 
в Пенсійному фонді, проте хоче 
отримувати пенсію (в тому числі 
селянин-одноосібник), може, за за-
коном, платити 33,2% від мінімаль-
ної заробітної плати щомісяця. Це 
приблизно майже чотири тисячі 
в рік. Питання в іншому: чи може 
селянин платити такі гроші та чи є 
гарантія того, що в нинішніх умовах 
економічної нестабільності ці кошти 
йому зарахуються?
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Події

Виробників молочної продукції 
підтримали трьома мільярдами 
гривень 
Міністр аграрної політики та продовольства Микола 
Присяжнюк повідомив, що Кабмін виділив три мільяр-
ди гривень для підтримки вітчизняних виробників 
молочної продукції. «Це достатні кошти для підтримки 
цього напрямку аграрного сектора. Головне — правиль-
но ними розпорядитися, щоб мотивувати інвесторів 
для розвитку молочної галузі», — наголосив очільник 
Мінагропроду.

Могильов хоче відновити 
стаціонарні пости ДАІ 
Міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов наго-
лошує, що Державтоінспекцію потрібно реформува-
ти. За його словами, робота ДАІ буде проходити на 
стаціонарних постах, які наразі необхідно відновлю-
вати по всій Україні. На постах інспектори відсте-
жуватимуть машини, у разі необхідності їх можна 
буде зупинити та вжити відповідних заходів. А на ді-
лянках дороги між постами будуть задіяні патрульні 
авто ДАІ, які необхідно обладнати комп’ютерами з 
базою даних про угони та відеокамерами.

50
на стільки відсотків цього 
року ДПА України зменшить 
кількість перевірок під-
приємців. Про це заявила 
директор департаменту 
ДПА Наталя Хоцянівська. 

В ОЧІКУВАННІ 

5 квітня на Львівщині почала 
роботу спеціальна комісія, що 

вивчить масштаби техногенного 
лиха навколо шахт у Сокальському 
районі та можливості подолання 
екологічних наслідків тривалого 
видобутку нафти й озокериту на 
території Борислава. Як наслідок 
— у місті масштабне забруднення 
навколишнього середовища та є 
передумови для виникнення над-
звичайних ситуацій.

На території Сокальського 
району внаслідок тривалої діяль-
ності підприємств вугільної галузі 
відбувається просідання земної 
поверхні, підвищення рівня ґрун-
тових вод, забруднення повітря та 
заболочення територій. Це спри-
чиняє руйнування інженерних 
мереж, будівель і споруд, погір-
шення водопостачання населених 
пунктів та підтоплення житлового 
сектора.

ДЕРЖАВНІ ПЛАНИ 

ДОЧЕКАЛИСЬ 

Українцям підняли тарифи на електроенергію 

З першого квітня вступило в дію 
рішення НКРЕ від 17 березня 

2011 року №343, яким підвищуються 
тарифи на електроенергію для насе-

лення на 15%.
Підвищення тарифів торкнеться 

всіх споживачів, незалежно від того, 
споживають вони електроенергії 
більше або менше 150 кВт-год (250 
— з кухонними електроплитами та/
або електроопалювальними уста-
новками), пише «Дзеркало тижня».

Отже, підвищення тарифів на 
електроенергію на 15% призведе до 
збільшення розміру сплати для спо-
живачів за умови споживання: 75 
кВт-год на місяць — на 2,75 грн.; 150 
кВт-год на місяць — на 5,49 грн.; 500 
кВт-год на місяць — на 22,29 грн.; 
1000 кВт-год на місяць — на 46,29 
грн.

Натомість, відповідно до закону 
про держбюджет на 2011-й рік, під-
вищується розмір пенсії, мінімаль-
ної заробітної плати та прожитково-
го мінімуму. Мінімальна заробітна 
плата з 1 квітня встановлюється у 
розмірі 960 грн., із 1 жовтня — 985 
грн., із 1 грудня — 1004 грн. У по-
годинному розмірі з 1 квітня міні-
мальна зарплата становитиме 5,77 
грн., із 1 жовтня — 5,92 грн., із 1 

грудня — 6,04 грн. До сьогодні міні-
мальна зарплата становила 941 грн. 
на місяць. Прожитковий мінімум із 
1 квітня встановлено у розмірі 911 
грн., із 1 жовтня — 934 грн., із 1 груд-
ня — 953 грн. До сьогодні він стано-
вив 894 грн. 

А от із пенсіями справа йде 
складніше, зазначає видання. Як 
повідомив директор департаменту 
пенсійного забезпечення Міністер-
ства соціальної політики Микола 
Шамбір, пенсії буде перераховано 
відповідно до зміни розміру про-
житкового мінімуму для громадян, 
у яких пенсії залежать від величини 
прожиткового мінімуму.

«Це — розміри підвищень до 
пенсій ветеранам війни та жертвам 
нацистських переслідувань, додат-
кова пенсія особам, які постраждали 
внаслідок чорнобильської катастро-
фи, державна соціальна допомога на 
догляд, розміри надбавок до пенсій 
донорам, розміри пенсійних виплат 
шахтарям», — цитує прес-служба 
міністерства слова директора депар-
таменту.

При тому, що виробляють 
80% продукції в області, 
вони залишаються поза 
законом. Єдине, на що мо-
жуть розраховувати, — це 
соціальна пенсія, яка нині 
становить 257 гривень. 
Люди вирішують продо-
вольчу проблему держави, 
проте не захищені соціаль-
но.

Селяни-одноосібники годують країну, проте пенсій не отримують

На Поліссі та в Карпатах цього 
року будуватимуть лісові дороги 

Цього року планується створи-
ти понад 20 тисяч гектарів но-

вих лісів. Про це повідомив голо-
ва Державного агентства лісових 
ресурсів Віктор Сівець на прес-
конференції на тему «Весняна ви-
садка молодих лісів: чи буде лі-
систість України достатньою, щоб 
покращити екологію держави?».

«На створення нових лісів із 
держбюджету на 2011-й рік перед-
бачено виділити 96 млн. грн. На 
виділені кошти плануємо створи-
ти 21,8 тис. га нових лісів», — ска-
зав голова Держлісагентства.

Крім того, задля наближен-
ня до євростандартів Державне 
агентство лісових ресурсів поста-
вило за мету в поточному році за 
власні кошти побудувати понад 

450 км лісових доріг, 300 км із яких 
— у Поліській зоні, а 150 — у Кар-
патському регіоні. 

«Це дозволить прискорити 
заходи з поновлення лісів, по-
дальшого заліснення територій і 
надасть можливість вчасно заго-
товлювати деревину», — наголо-
сив Віктор Сівець.  

ПОГОДА 

У західних областях 7 квітня 
ясно та сухо. Температура повітря 
вночі +6...+10°C, вдень +15...+19°C. 
8 квітня очікується хмарність та 
опади. Вночі +7...+12°C, денна 
+8...+12°C. 9 квітня хмарність, не-
великий дощ. Температура вночі 
+4...+12°C, вдень +15...+19°C. 

У північних регіонах 7 квіт-
ня очікується хмарність, йтиме 
дощ. Нічна температура +8...+9°C, 
денна +10...+12°C. 8 квітня буде 
хмарно, очікуються опади. Вночі 
+7...+9°C, вдень +5...+9°C. 9 квіт-
ня перемінна хмарність, перед-
бачається дощ. Температура вночі 
+1...+8°C, вдень +10...+14°C. 

У Києві 7 квітня змінна 
хмарність, невеликий дощ. Тем-
пература вночі +9...+10°C, вдень 
+13...+16°C. 8 квітня хмарно, 
опади. Вночі +9…+11°C, вдень 
+7...+11°C. 9 квітня хмарно з про-

ясненнями, без опадів. Нічна тем-
пература +3…+9°C, денна стано-
витиме +10...+15°C.

У східних регіонах 7 квітня 
перемінна хмарність, очікуєть-
ся дощ. Вночі +2...+5°C, вдень 
+9…+12°C. 8 квітня хмарно з про-
ясненням, дощитиме. Нічна тем-
пература становитиме +8...+10°C, 
денна +9...+14°C. 9 квітня змінна 
хмарність, без істотних опадів. 
Температура вночі +5...+10°C, 
вдень +7...+13°C.

У південних областях 7 квіт-
ня змінна хмарність, коротко-
часний дощ. Температура вночі 
+7...+8°C, вдень +12...+17°C. 8 
квітня буде хмарно, очікуєть-
ся дощ. Вночі +10...+12°C, вдень 
+7...+11°C. 9 квітня перемінна 
хмарність, без опадів. Нічна тем-
пература +3...+9°C, денна стано-
витиме +10...+16°C. 

На Львівщині може статися дві 
екологічні катастрофи 

П’ЯТЬ СТРАХІВ УКРАЇНЦІВ 


