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Сад приноситиме дохід, якщо вирішити 
проблему збуту яблук

КОМЕНТАР СПЕЦІАЛІСТА 

Як виплачують допомогу на поховання пенсіонера

У редакцію «Відомостей» звер-
нулася жителька Камінь-

Каширського району Марія Бугач:  
«Нещодавно похоронила маму. Коли 
звернулися до Пенсійного фонду 
за допомогою у похованні, нам ви-
платили тільки дві пенсії. А люди ж 
кажуть, що отримують три. Як таке 
може бути?». 

За роз’ясненням ми звернулися 
до заступника начальника — на-
чальника управління пенсійного 
забезпечення головного управління 
Пенсійного фонду України в області 
Марії Ковалюк. 

- У разі смерті пенсіонера осо-
бам, які здійснили його поховання, 
виплачується допомога в розмірі 

двомісячної пенсії, яку отримував 
пенсіонер на момент смерті.

Проте якщо пенсіонер помер і 
не встиг отримати належну йому 
за місяць пенсію, то сума пенсії, 
що належала пенсіонерові та зали-
шилася недоотриманою у зв’язку з 
його смертю, виплачується по мі-
сяць смерті включно членам його 
сім’ї, які проживали разом із пенсі-
онером на день його смерті, в тому 
числі непрацездатним членам сім’ї, 
які знаходилися на його утриманні, 
незалежно від того, проживали вони 
разом із померлим чи ні. 

Відповідно до ч.2 ст.52 Закону 
України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування», 

члени сім’ї повинні звернутися за 
виплатою суми пенсії померлого 
пенсіонера протягом шести місяців 
з дня відкриття спадщини (смерті 
пенсіонера).

У разі звернення кількох членів 
сім’ї, які мають право на отримання 
суми пенсії, належна їм, відповідно 
до цієї статті, сума пенсії ділиться 
між ними порівну. В разі відсутнос-
ті членів сім’ї, зазначених у частині 
першій цієї статті, чи якщо вони не 
звернуться за виплатою вказаної 
суми в установлений строк, сума 
пенсії, що належала пенсіонерові 
та залишилася недоотриманою у 
зв’язку з його смертю, входить до 
складу спадщини.
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Події

Кабмін видаватиме ліцензії 
на імпорт сала 
Кабінет Міністрів увів ліцензування імпорту птиці та 
сала. У постанові від 11 квітня сказано, що ліцензу-
ванню підлягає імпорт свіжого, охолодженого чи мо-
роженого м’яса та їстівних субпродуктів домашньої 
птиці. Також, відповідно до постанови, ліцензуванню 
підлягає імпорт сала без пісних частин, свинячого 
жиру та жиру домашньої птиці. Ліцензії будуть ви-
даватися за узгодженням із Міністерством аграрної 
політики і продовольства. Нагадаємо, ліцензування 
імпорту м’яса було скасовано в червні 2009 року.

На альтернативну енергетику 
в Україні дадуть сім мільярдів
Міністр енергетики та вугільної промисловості Украї-
ни Юрій Бойко повідомив, що в розвиток альтернатив-
ної енергетики в Україні буде вкладено сім мільярдів 
гривень. «Для збільшення нетрадиційної енергетики 
в Україні, будівництва сонячних батарей і сонячних 
станцій із держбюджету планується виділити мільярд 
гривень», — цитує Бойка «Корреспондент». Решта 
шість мільярдів — приватні інвестиції. Раніше повідо-
млялося, що в 2011 році в вітчизняні сонячні та вітрові 
парки вкладуть близько 400 мільйонів євро.

32,5
стільки відсотків українців схиля-
ються до думки, що нинішня влада 
гірша, ніж попередня. Тих же, хто 
вважає, що теперішня влада краща 
за попередню, лише18,2%.

ОФІЦІЙНО  

ЦІНИ 

На Волині подорожчала цибуля, 
а масло стало дешевшим

Про цінову ситуацію на Волині 
розповів голова ОДА Борис 

Клімчук під час оперативної на-
ради. За словами чільника області, 
ціни на волинських прилавках є 
стабільними. Протягом останніх 
кількох тижнів зросла вартість ци-
булі та капусти, проте, як інфор-
мують ціновики, подешевшало 
вершкове масло.

Позитивні впливи, каже Клім-
чук, на цінову ситуацію мають і 

проведені ярмарки. Завдяки їм во-
линяни мали можливість придба-
ти продукти харчування за значно 
нижчими цінами, ніж у магазинах: 
свинина коштувала на десять від-
сотків дешевше, масло — на 15%, 
цукор — на 11%.

Заступник голови ОДА Віталій 
Карпюк розповів, що, ймовірно, 
продуктові ярмарки організують 
іще раз — сьомого травня.

Ірина КОСТЮК

КОНТРОЛЬ 

На Волині незаконно хотіли 
«відмити» 1,5 мільйона гривень

Шляхом незаконних фінансо-
вих оборудок бізнесструкту-

ри на Волині мали намір «відмити» 
майже півтора мільйона гривень 
«брудних» коштів — такі факти 
встановили співробітники управ-
ління боротьби з відмиванням 
доходів, одержаних злочинним 
шляхом ДПА в області у першому 
кварталі 2011 року. Про це повідо-
мили у згаданому відомстві. Ра-
зом із порушенням кримінальних 
справ за виявленими фактами, по-
датківці арештували майно на 4,3 

мільйона та відшкодували 135 ти-
сяч гривень завданих державі збит-
ків. Аби запобігти використанню 
ринку цінних паперів для ухилен-
ня від сплати податків і здійснення 
сумнівних фінансових операцій, 
зусиллями працівників підрозділу 
боротьби з відмиванням доходів у 
області зупинено обіг акцій п’яти 
емітентів і скасовано емісію акцій 
12 емітентів. Робота податківців 
дозволила зменшити задекларова-
ні підприємствами збитки майже 
на шість мільйонів гривень. 

У Дніпродзержинську зникли 
26 «мертвонароджених» малюків

У Дніпродзержинську розгорів-
ся скандал із приводу зник-

нення немовляти з пологового від-
ділення 9-ї міськлікарні. 

21 січня 2009 року мешканка 
села Новомихайлівка Криничан-
ського району Юлія Дамченко на-
родила хлопчика. Після пологів 
молодій матусі повідомили, що її 
хлопчик помер іще в утробі. Проте 
тіло немовляти медики батькам не 
віддали, сказавши, що вже похова-
ли його разом із післяопераційни-
ми відходами, пише «Сегодня». 

«Це плід. У нього не було ні до-
відки про народження, ні імені та 
прізвища, тому ховати його мож-
на було не окремо», — розповіла 
спеціаліст Дніпродзержинського 
управління охорони здоров’я На-
талія Ктітарова. 

Хай там що, та бабуся новона-
родженого хлопчика вже два роки 
намагається знайти місце, де лікарі 
поховали її онука. «Коли ми підня-
ли всі документи, виявилося, що 
у списках мертвонароджених наш 
хлопчик не значиться, і у морг він 
не потрапляв. Ми з’ясували, що 
мертвих немовлят лікарня ховає 
лише у тому випадку, коли батьки 
пишуть відмову від них, але моя 
невістка нічого не писала», — роз-
повідає Тетяна Дамченко. 

Після кількаразових звернень 
Тетяни Дамченко до правоохорон-
них органів в лютому минулого 
року прокуратура Дніпропетров-
ської області порушила криміналь-
ну справу за фактом халатності по-
садових осіб Дніпродзержинської 
міськлікарні №9 і дала дозвіл на 
проведення ексгумації поховань 
післяопераційних відходів, серед 
яких мав бути і новонароджений 
хлопчик, розповіли у прес-службі 
прокуратури.

«Дозвіл батьків на те, аби лі-
карня ховала мертвонароджену 
дитину, має бути зафіксований у 
історії пологів із особистим підпи-
сом породіллі. А у цьому випадку 
нічого такого лікарі не зробили», 
— каже старший слідчий відділу 
облпрокуратури Денис Шевченко.

18 квітня працівники КП «Дні-
продзержинський спецкомбінат» 
у присутності співробітників про-
куратури відкрили могилу. Серед 

післяопераційних відходів тіло ди-
тини не знайшли.

У прокуратурі Дніпропетров-
ської області поки що утриму-
ються від коментарів із приводу 
результатів ексгумації. А Тетяна 
Дамченко сподівається, що тепер 
кримінальну справу перекваліфі-
кують у більш тяжку статтю. 

«Я не знаю, які махінації про-
водили у пологовому будинку 
причетні до цієї історії люди, та 
моє серце підказує, що онук жи-
вий і знаходиться десь поруч на 
території Дніпропетровської об-
ласті. Можливо, його передали у 
бездітну родину. Проте ми не вга-
муємося, доки не знайдемо нашого 
малюка та не поставимо крапку в 
цій історії», — каже жінка. 

Проблемою зникнення новона-
родженого з пологового відділення 
зацікавилися депутати міськради 
Дніпродзержинська. «Якщо не-
має жодних свідків і доказів того, 
що малюк помер під час пологів, я 
допускаю, що він живий і його мо-
гли продати», — зазначає депутат 
міськради Анатолій Купрій. 

За словами депутата, протягом 
двох років у 9-й міськлікарні Дні-
продзержинська зникло начебто 
26 мертвонароджених малюків. А 
у облпрокуратурі повідомили, що 
вони знайшли вже 15 постражда-
лих батьків, і це зазначено у мате-
ріалах кримінальної справи.

Сьогодні в селі влаштуватися на ро-
боту практично неможливо з одієї 
простої причини — її нема. Проте 
щоб мати хоч яку копійку, люди 
змушені займатися господаркою: 
хто розводить худобу, хто свиней 
годує на продаж, дехто обробляє 
пай. І добре, якщо хазяїн має тех-
ніку. Позаяк обробіток землі нині 
дуже дорого обходиться. Скажімо, 
за оранку за одну сотку беруть 8 
грн., за дискування — 6 грн., за 
обмолочування —10 грн. І коли під-
рахувати всі затрати, то в кінцевому 
результаті прибуток зовсім мізер-
ний, а наробитися треба добряче. 
Та родина Пелюхів, які у спадщину 
отримали близько гектара землі у 
селі Маньків Локачинського райо-
ну, вихід знайшли — вони посади-
ли сад. Самі мешкають у Луцьку, а в 
село приїздять працювати в саду. 

— Спочатку пробували вирощу-
вати городину, — розповідає Євге-
ній Йосипович, — моркву, капусту, 
буряк. Одначе без техніки важко об-
робляти землю. З’явилися фермери, 
які садили гектарами ті ж буряки, 
моркву, і конкурувати з ними стало 
неможливо. Потім надумав засіяти 
поле, однак коли восени порахував, 
то вийшло 70 грн. прибутку. Тому 
вирішили чимось іншим зайнятися. 
Почитав трохи відповідної літера-
тури та з’ясував, що наш ґрунт, а він 
глиняний, добре підходить для саду. 
Саджанці купував у Луцькому пло-
дорозсаднику і на ринку. Та на база-
рі, скажу чесно, добряче обманюють: 
замість одного сорту продають зо-
всім інший. Їм аби спихнути товар. 

— Купували зимові сорти, а ви-
йшли літні й осінні, — долучається 
до розмови господиня Любов Іванів-
на. — Приблизно третя частина ви-
росла тих, що нам не потрібні, тому 
довелося їх перещеплювати. Та зараз 
уже вирощуємо свої саджанці. 

— Кожного року щось пропадає, 
— додає Євгеній Йосипович, — то 
підмерзне, то зайці з’їдять, тирсою 
попідсипали — миші позаводилися. 
Тому треба мати на заміну свої са-
джанці, а лишки продаємо.

Чоловік провів на город біля бу-
динку та показав грядки з саджанця-
ми — біля кожного сорту таблички, 
де зазначено назву, відділено одно-
річні та дворічні. Господар каже, що 
біля саду треба добре находитися, бо 
коли хтось думає, що посадив і вже 
матиме урожай, то глибоко помиля-
ється. 

— Вже дев’ять років, як поса-
дили перші саджанці, — розповідає 
Євгеній Йосипович. — Двоє синів 
нам допомагають, невістка, жінчина 
сестра. Особливо важливим момен-
том є обрізка дерев, адже щоб яблу-
ка красиві та великі виросли, треба 
сформувати крону. 

А яблука цього року у Пелюхів 
вродили на славу. Господиня прине-
сла пару штук на тарілці — кінець 
квітня, а вони виглядають, як щойно 
зірвані з дерева. 

— Як вам вдається їх зберегти до 
цього часу? — дивуюся.

— У нас є сховище, — каже жін-
ка та пропонує пройти подивитися. 

Це спеціально обладнаний льох 
на глибині три метри під землею, де 
підтримуються необхідна вологість, 
температура та є вентиляція. Спо-
руджував його Євгеній Йосипович 
сам. 

— Цілу зиму ящики майстрував, 
— хвалить свого чоловіка дружина, 
— бо зберігати яблука треба тільки 
в такій тарі.

А ще довелося сад у Манькові 
огородити колючим дротом, аби не 
крали урожаю, а це також немалі ви-
трати. 

— Минулого року непоганий 
врожай зібрали, — каже чоловік, — 
було, мабуть, 3-4 тонни. Та рік на рік 
не виходить. Садили сад у три етапи, 
то перші два вродили, а третій — ні. 

Зважаючи на те, що яблука Пе-
люхів за зовнішнім виглядом не по-
ступаються польським, вирощені 
майже без хімії, бо господар обро-
бляє сад проти шкідників лише три-
чотири рази, вони користуються по-
питом. Але продати їх, як виявилося, 
проблематично.

Попри те, що Пелюхи мешкають 
у Луцьку та мають можливість вийти 
на ринок зі своїми фруктами, зроби-
ти це вони практично не можуть. Бо 
там місця всі зайняті. 

— Збуту нема — і це найбільша 
проблема, — бідкається Євгеній Йо-
сипович. — Недавно пішли на ри-
нок, о 7-й ранку вже місце зайняли, 
та тут нагодились якісь «герої» і по-
скидали мої ящики на землю. Я що 
— з ними битися буду? Там усі один 
одного знають, і це в основному пе-
рекупники. 

— Спочатку, як тільки почала на 
наш Центральний ринок приходити, 
— додає Любов Іванівна, — більш-
менш гостинно приймали, пропо-
нували: «Ось там є місце, ставайте». 
Одначе коли побачили, що мої яблу-

ка краще беруть, аніж їхні, хоч і ціна 
однакова, перестали мене впускати. 
Я й до контролера зверталась, аби 
дали мені місце, а він нічого вдіяти 
не може. Виходить, що у павільйоні 
не станеш, із землі торгувати не до-
зволяють, а на прилавку місця нема. 
Кожного ранку якщо нерви не по-
псуєш, із півгодини не поскандалиш, 
то місця не знайдеш.

— Ну де ж таке видано, щоб мені, 
виробнику, не можна було продати 
свій товар, — підтримує дружину 
Євгеній Йосипович. — А задарма 
віддавати перекупникам, які беруть 
по шість-сім гривень, а продають по 
10-12, я не хочу, бо затрати на сад 
ідуть немалі. 

Раніше господар якусь частину 
яблук здавав у супермаркети, хоч 
і вони брали по три гривні, а про-
давали по шість за кілограм. Трохи 
розвозив по дитячих садочках і шко-
лах. Тепер же, у зв’язку з введенням 
нового податкового законодавства, 
супермаркети можуть купувати 
продукцію тільки у підприємців, а 
дитсадки та школи — по тендерах. 

Заступник Луцького міського 
голови Василь Байцим нещодав-
но запропонував досить цікавий 
і перспективний шлях вирішення 
проблеми реалізації продукції від 
виробника — створення екорядів 
на ринках міста та поблизу супер-
маркетів.

— Управління підприємництва 
та юридичний відділ уже працюють 
над моєю пропозицією, — розповів 
«Відомостям» Василь Федорович. 
— Вони ведуть переговори з керів-
никами ринків і гіпермаркетів, аби 
ті відвели невеликі місця на своїх 
торгових площах для виробників 
сільгосппродукції.

Посадовець розповів, що така 
практика є дієвою і він бачив її за-
стосування у Варшаві та Білостоці. 
Для гіпермаркетів це додатковий до-
хід, адже покупців збільшується. 

Людмила ШИШКО

Місце поховання. Ексгумацію провели 
18 квітня, тіло дитини не знайшли

Минулого року Євгеній Йосипович зібрав непоганий урожай


