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Питання незаконного відчуження 
майна профспілок останнім часом 
стало об’єктом прискіпливої уваги 
органів прокуратури України. І їхня 
позиція чітка та зрозуміла: держав-
не майно повинне використовува-
тися всіма громадянами України, 
а не слугувати джерелом для 
збагачення окремих профспілкових 
функціонерів.

За оцінками фахівців, у користу-
ванні Федерації профспілок України 
перебуває близько 300 об’єктів дер-
жавної власності, вартість яких ста-
новить не менше 8 млрд. грн. Однак 
достовірна інформація щодо стану 
використання державного майна 
відсутня. 

Все ще залишається неврегульо-
ваним статус майна, яке передано 
профспілкам державою та держпід-
приємствами, установами й органі-
заціями. Понад те, досі пооб’єктно 
не визначено, яке саме майно набуто 
профспілками за участі держави та 
державних підприємств.

У зв’язку з цим постановою 
Кабінету Міністрів України від 15 
серпня 2011 року №902 утворено 
Комісію з питань проведення інвен-
таризації майна загальносоюзних 
громадських об’єднань (організацій) 
колишнього Союзу РСР, яке переда-
но їм у відання, володіння та/або 
користування за рішенням органів 
державної влади колишнього Союзу 
РСР та Української РСР.

Як розповів прокурор області 
Андрій Гіль, наглядовим органом 
краю проведено перевірку додер-
жання вимог чинного законодав-
ства щодо використання державно-
го майна на Волині, яке перебуває 
у володінні Федерації профспілок 
і створених нею суб’єктів господа-
рювання. За результатами перевірки 
прокуратурою області до Господар-
ського суду Волинської області за-
явлено два позови про повернення 
майна пансіонату «Шацькі озера», 
який розташований в урочищі Гу-
шово біля с. Світязь, і земельної ді-
лянки у державну власність. 

— Річ у тім, — розповідає про-
курор області, — що у січні 2001-го 
Світязька сільрада, не перевіривши 
правовстановлюючі документи ЗАТ 
«Волиньтурист» і залишивши поза 
увагою той факт, що майно пансі-

онату «Шацькі озера» знаходиться 
у господарському віданні ЗАТ «Во-
линьтурист» (а це не є підставою для 
набуття права власності), прийняла 
рішення про визнання права влас-
ності на пансіонат за «Волиньтурис-
том».

Прокуратура області вважає, що 
«Волиньтурист» набув право влас-
ності на незаконних підставах, тому 
рішення сільради є незаконним, як і 
державна реєстрація свідоцтва про 
право власності. Майно має бути по-
вернуто у державну власність.

Ще один позов поданий проку-
ратурою області на «Волиньтурист» 
щодо визнання недійсним договору 
оренди приміщення та припинення 
неправомірного використання зе-
мельних ділянок.

Як з’ясувала прокурорська пе-
ревірка, ЗАТ «Волиньтурист» укла-
ло з одним із ТзОВ договір оренди 
частини приміщень пансіонату 
«Шацькі озера» та прилеглої земель-
ної ділянки площею понад чотири 
гектари. Встановлено, що землею 
пансіонату «Щацькі озера» площею 
понад 17 га ЗАТ «Волиньтурист» 
користується на підставі держав-
ного акта на право постійного ко-
ристування, який втратив чинність 
у зв’язку з вилученням частини 
земельної ділянки та зміною юри-
дичної назви землекористувача, 
тобто неправомірно, без будь-яких 
правовстановлюючих документів. 

Неправомірною є і передача части-
ни землі у користування приватним 
юридичним особам.

Управлінням Держкомзему в 
Любомльському районі керівникам 
ЗАТ «Волиньтурист» і вказаного 
ТзОВ у серпні 2011 року внесено 
приписи про усунення порушень 
вимог земельного законодавства. 
Прокуратура ж домагається повер-
нення земельних ділянок у державну 
власність і стягнення шкоди в сумі 
понад 71 тисячу гривень, завданої 
внаслідок самовільного зайняття зе-
мельної ділянки.

— Спільна робота усіх держав-
них структур із захисту інтересів 
держави дозволить вирішити про-
блеми, накопичені у цій далеко не 
простій сфері, й у повному об’ємі за-
хистити інтереси держави щодо роз-
порядження належним їй майном, 
— вважає прокурор області Андрій 
Гіль. — При цьому профспілки бу-
дуть і далі користуватися майном, 
адже йдеться не про те, щоб його 
вилучити. Остаточною метою робо-
ти органів прокуратури у цьому на-
прямку є гарантоване забезпечення 
оздоровлення громадян, насампе-
ред соціально незахищених катего-
рій населення. А це буде можливим 
лише тоді, коли вказане майно пе-
ребуватиме винятково у державній 
власності.

За матеріалами прес-служби про-
куратури області
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Події

З жовтня максимальна пенсія 
— 7640 гривень
З 1 жовтня розмір максимальної пенсії в Україні стано-
витиме 7 тис. 640 грн. Про це повідомив міністр соці-
альної політики Сергій Тігіпко. «Починаючи з 1 жовтня, 
нікому з нових пенсіонерів не призначатиметься біль-
ша як 10 прожиткових мінімумів пенсія», — наголосив 
міністр. За його словами, на сьогодні розмір мінімаль-
ної зарплати — 764 грн., отже, розмір максимальної 
пенсії становитиме 7 тис. 640 грн., за винятком тих, хто 
вже отримує велику пенсію в десятки тисяч гривень (а 
таких є 14 тисяч осіб).

Арфуш і Бенкендорф 
«проїли» бюджетні кошти
Рахункова палата заявляє про неефективність 
використання державних коштів Національною 
телекомпанією та Національною радіокомпанією у 
2010 році та першій половині 2011. Про це йдеться 
у повідомленні Рахункової палати. «Як засвідчила 
перевірка, з порушеннями витрачено близько 25 
млн. грн., — сказано в документі. — Телерадіоком-
панії використовують бюджетні кошти практично 
лише на утримання, що не сприяє їхній зацікавле-
ності у створенні якісного продукту».

25
стільки відсотків становить 
частка українців із серед-
ньодушовими загальними 
доходами нижчими від про-
житкового мінімуму. Серед 
мешканців міст ця група 
становить 21% населення.

ДОМОВЛЕНОСТІ 

Туркменістан готовий продавати 
Україні газ по 200 доларів за ти-

сячу кубометрів, але реалізувати це 
вдасться не раніше 2015 року. Про 
це пише газета «Сегодня». За інфор-
мацією видання, президент Турк-
меністану Бердимухамедов ладний 
навіть надати Києву пільгові умови 
— аж до того, що Україна сама здо-
буватиме собі газ на туркменському 
шельфі.

Уже зараз Україні дають мож-
ливість добувати до п’яти мільяр-
дів кубів щорічно, причому цей газ 
обійшовся б у скромні за нинішніми 
мірками $200 із урахуванням достав-
ки, що дозволило б хоча б частково 
задовольнити потреби комунальних 
підприємств, зазначає видання.

Одначе з доставкою може виник-
нути проблема, позаяк, окрім росій-
ського газопроводу, з Туркменістану 
нічого не йде.

«Альтернативна труба, без про-
качування російською територією, 
очікується в 2015-му. Як повідомив 
співрозмовник із делегації, газ із цієї 
труби в підсумку коштуватиме $270 
за тисячу кубометрів, але, крім бу-
дівництва газопроводу, потрібно ще 
побудувати термінал із прийому зрі-
дженого газу», — пише газета.

СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

АВТОРИНОК 

Продано рекордну кількість авто

За підсумками серпня 2011 року 
ріст продажів авто в Україні 

склав 54% у порівнянні з аналогіч-
ним періодом 2010 року. При цьо-
му, навіть незважаючи на сезонне 
зниження активності, в серпні 
оператори зуміли побити рекорд 
пікового липня на 4,8%.

У цілому минулого місяця на 
українському авторинку було ре-
алізовано 21 тисячу автомобілів, 
пише «ЛІГАБізнесІнформ». На 
думку аналітиків, на ріст продажів 
вплинуло можливе введення спец-
мит на ввезення імпортних ма-
шин, а також неабияка активність 
банків, які кредитують купівлю 
нових автівок.

Лідером із продажів став ро-
сійський «АвтоВАЗ», який у липні-
серпні знову пожвавився після 
втрати позицій на початку літа.

Зараз «Lada» наростила про-
дажі на 7% і контролює вже майже 
13% українського ринку. «Hyundai» 
трохи збавив темп і посів друге 
місце з результатом 10,7%. Не на-
ростив об’єми продажів, але й 

не втратив позицій український 
«ЗАЗ», залишившись на третьому 
місці. Стрімкий прорив у серпні 
зафіксований у «Renault» (ріст у 
60%). Тепер французький бренд 
контролює 7% вітчизняного рин-
ку і зміг упевнено посісти четвер-
ту сходинку. На 17% збільшилися 
і продажі «Ford», який і замикає 
п’ятірку лідерів. У серпні пристой-
ну динаміку продемонстрували 
«Kia», «Nissan», «Toyota», «Peugeot», 
«Mazda» й «Audi».

Як повідомлялося, Міжвідом-
ча комісія з міжнародної торгівлі 
розпочала спеціальне розсліду-
вання щодо імпорту в Україну 
легкових автомобілів, яке триває і 
досі. Ініціаторами були вітчизняні 
виробники, які вимагають увести 
на чотири роки ввізне мито на ім-
портні машини.

Якщо уряд задовольнить ви-
моги автовиробників і введе спе-
ціальне мито на імпортні легкові 
автомобілі, такі транспортні засо-
би відразу ж подорожчають при-
близно на 40%.

СПРАВЕДЛИВО 

Відтепер за підроблені ліки 
саджатимуть до в’язниці

Верховна Рада ввела криміналь-
ну відповідальність за фальси-

фікацію ліків. Парламент ухвалив 
Закон України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів 
України щодо запобігання фальси-
фікації лікарських засобів».

Отже, відповідно до ЗУ «Про 
лікарські засоби», Кримінального 
та Кримінально-процесуального  
кодексів, Кодексу України про ад-
міністративні правопорушення 
вносяться зміни, згідно з якими 
посилюється відповідальність за 
фальсифікацію лікарських засо-
бів.

Віднині Кримінальний кодекс 
міститиме статтю про навмисне 
виготовлення підроблених меди-

каментів, а також їх придбання, 
перевезення, пересилання або збе-
рігання з метою збуту.

Якщо такі дії створили загрозу 
для життя людини або вчинені у 
великих розмірах, доведеться за-
платити штраф від тисячі до двох 
тисяч неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян.

За «липові» ліки відтепер 
можна на три роки потрапити до 
в’язниці чи отримати той самий 
строк, але ще й із конфіскацією 
фальсифікованих ліків, сировини 
й обладнання для їх виготовлення. 
У разі повторення того самого зло-
чину чи його планування групою 
осіб саджатимуть на три-п’ять ро-
ків із конфіскацією підроблених 
медпрепаратів, сировини й устат-
кування. 

Якщо ж через фальшиві ліки 
помре людина, злочинця посадять 
на строк від п’яти до десяти років 
і конфіскують не тільки підробку, 
сировину й обладнання, а й май-
но. 

В Кодексі про адміністративні 
правопорушення також з’явиться 
стаття про «липові» медикаменти. 
Якщо злочин із фальшивими лі-
ками не тяжкий, правопорушник 
відбудеться штрафом від 20 до 50 
неоподатковуваних мінімумів.

Майно та землю на Світязі профспілкам 
доведеться повернути державі

ПОГОДА 

У західних областях 15 верес-
ня змінна хмарність, без опадів. 
Температура вночі +11...+16°C, 
вдень +17...+19°C. 16 вересня 
очікується хмарність, дощу не 
передбачається. Вночі +7...+11°C, 
удень +17...+15°C. 17 вересня не-
велика хмарність, без опадів. Тем-
пература вночі +3...+8°C, вдень 
+13...+19°C. 

У північних регіонах 15 ве-
ресня хмарно з проясненнями, 
дощитиме. Нічна температура 
+14...+18°C, денна +20...+22°C. 
16 вересня змінна хмарність, без 
опадів. Уночі +6...+13°C, вдень 
+14...+16°C. 17 вересня перемінна 
хмарність, сухо. Вночі +5...+9°C, 
вдень +15...+18°C. 

У Києві 15 вересня хмарно, 
дощитиме. Температура вночі 
+15...+18°C, вдень +20...+24°C. 
16 вересня похмуро, сухо. Вно-
чі +7…+13°C, вдень +15...+18°C. 

17 вересня змінна хмарність, без 
опадів. Уночі +5…+10°C, вдень 
термометр покаже +14...+17°C.

У східних регіонах 15 вересня 
змінна хмарність, без опадів. Уно-
чі +13...+17°C, вдень +24…+27°C. 
16 вересня хмарно з прояснен-
нями, дощу не передбачається. 
Нічна температура становитиме 
+17...+15°C, денна +20...+25°C. 
17 вересня невелика хмарність, 
опадів не передбачається. Тем-
пература вночі +9...+15°C, вдень 
+16...+19°C.

У південних областях 15 ве-
ресня хмарно з проясненнями, 
без опадів. Температура повітря 
вночі становитиме +17...+20°C, 
вдень +26...+29°C. 16 вересня 
змінна хмарність, без дощу. Вночі 
+18...+21°C, вдень +23...+25°C. 17 
вересня ясно, опади не очікують-
ся. Нічна температура +12...+19°C, 
денна +19...+22°C. 

Рада передумала давати 
пенсіонерам 42 мільярди гривень

Верховна Рада скасувала свою ж 
норму закону, згідно з якою з 1 

січня 2012 року мав бути проведе-
ний перерахунок пенсій для тих, 
кому вони були нараховані в 2006-
2009 роках, причому відповідно до 
середньої зарплати за 2009 рік. У 
результаті пенсії по Україні з но-
вого року мали бути підвищені в 
середньому на 330 гривень.

Причиною для перегляду за-
кону стало не лише вето Прези-
дента Віктора Януковича, у тому 
числі через вимоги Міжнародного 
валютного фонду, але і те, в яких 
умовах була прийнята ця поправ-
ка до пенсійної реформи — її не 
ґрунтовно перевірив відповідний 
комітет Верховної Ради, а депута-
ти голосували за проект реформ 
похапцем. Крім того, поправка 
значно збільшувала витрати Пен-
сійного фонду — на 42 мільярди 
гривень, а відповідно до пенсійної 
реформи, їх необхідно, навпаки, 
скоротити, пише портал «Дело».

Перерахунок пенсій, згідно з 

уже скасованою поправкою, ав-
тором якої був Арсеній Яценюк, 
мали здійснити відповідно до се-
редньої зарплати за 2009 рік, яка 
становила 1650 гривень.

У свою чергу глава фракції 
Партії регіонів у парламенті Олек-
сандр Єфремов зазначив, що у 
бюджеті просто немає грошей для 
підвищення пенсій. За його сло-
вами, саме через нестачу коштів 
депутатам довелося для розрахун-
ку пенсій брати нижчі стандарти 
2006-2008 років.

Туркменістан 
готовий давати 
Україні дешевий газ

Так виглядає корпус «Шацьких озер», які належать профспілкам (зліва). 
Будиночок, споруджений приватною фірмою (справа)


