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ОФІЦІЙНО  

НЕРАДІСНІ РЕАЛІЇ 

ДУМКА ЕКСПЕРТА 

Волинські держлісгоспи купували 
товари та послуги без проведення 
тендерів

Споживчий кошик українців не 
переглядався десять років

Увесь капітал України знаходиться 
в руках 50 сімей

Під час ревізій фінансово-
господарської діяльності 

Державного лісового агентства 
України фахівці Держфінінспек-
ції виявили порушень на загальну 
суму 742,9 мільйона гривень. Пе-
ревірки охопили діяльність Держ-
лісагентства за 2009-2010 роки та 
дев’ять місяців 2011-го. Про це 
пише сайт Державної фінансової 
інспекції України.

Через систематичне порушен-
ня керівниками лісгоспів чинного 
законодавства під час закупівель 

товарів, робіт і послуг без прове-
дення тендерних процедур придба-
но товарно-матеріальних ціннос-
тей майже на 440 млн. грн. Лише 
держлісгоспи Волинської області 
здійснили таких закупівель на 66,1 
мільйона. Аналогічні порушення 
виявлено у господарствах лісової 
галузі Київської області на суму 
98,7 млн., Житомирської — на 44,8 
млн., Черкаської — на 29,8 млн., 
Полтавської — на 26 млн. грн., 
Львівської — на 21,7 млн., Закар-
патської — на 20,6 млн. грн.

З нового року офіційно попо-
внять так званий «споживчий 

набір» українця. До переліку до-
дадуть 39 нових товарів і послуг, 
без яких нинішнє життя ми вже не 
уявляємо. Головне в цій темі — не 
переплутати «споживчий набір» і 
«споживчий кошик», бо, виявля-
ється, це велика різниця.

Кошиком у нашій країні міря-
ють бідність, а набором — статки. 
Саме «споживчий набір» попо-
вниться багатьма сучасними та 
корисними речами: там будуть 
памперси, парасольки, годинни-
ки, блендери, тонометри, флешки, 
ноутбуки, червона ікра. По ньому 
вираховують інфляцію.

А по споживчому кошику ви-
значають мінімальну зарплату і 
пенсію, нараховують соціальні 
виплати. У тому «кошику» хліба 
— як у блокадному Ленінграді: 270 
грамів на день білого й чорного ра-
зом. Стратегічного національного 
продукту — сала — п’ять грамів на 
день. Приблизно така ж картина 
й щодо решти харчів. Опріч того, 
одне пальто маємо купувати раз на 

вісім років, а нову білизну — раз 
у п’ятирічку. Нині ми живемо за 
нормами, встановленими ще де-
сять років тому. Оскільки перегляд 
кошика не вигідний державі.

«Перегляд кошика означатиме 
збільшення прожиткового мініму-
му і мінімальної заробітної плати. 
Навіть якщо сьогодні, наприкінці 
2011 року, споживчий кошик буде 
переглянуто, то проект бюджету 
на 2012 рік усе одно ще на старому 
споживчому кошику», — зазначив 
експерт Центру Разумкова Павло 
Розенко.

Які пенсії отримають волинські 
чорнобильці 
В останні місяці країною прокоти-
лася хвиля протестів чорнобильців 
у різних містах. Десятки з цих лю-
дей оголосили голодування. При-
чина — невиконання державою 
своїх зобов’язань щодо пенсійного 
забезпечення. Більше того, Пен-
сійний фонд не виплачував гроші 
навіть за рішеннями судів. Спочат-
ку у владних київських кабінетах 
говорили про те, що виконувати 
«чорнобильське» законодавство 
не будуть, «бо грошей немає». В 
результаті ж масових протестів 
Кабмін прийняв постанову від 23 
листопада 2011 року №1210, яка 
передбачає перерахунок «чор-
нобильських» пенсій. Хто і що в 
результаті отримає — дізнавалися 
«Відомості». 

Як повідомили в обласному 
управлінні Пенсійного фонду Укра-
їни, у них на обліку перебуває 41,8 
тисячі пенсіонерів, які віднесені до 
осіб, що постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи. Це 15% 
від загальної кількості пенсіонерів 
області. З них до першої категорії 
віднесено 3 тисячі 312 осіб, до другої 
— 966, до третьої — 37415, а до чет-
вертої — 118. Середній розмір пен-
сійної виплати громадянам, що на-
лежать до всіх категорій, станом на 1 
грудня 2011 року становить 1071,13 
гривні, що на 23 гривні більше, ніж 
середній розмір пенсії по області.

— На сьогодні ми вже перера-
хували всі пенсії чорнобильцям, — 
зазначила «Відомостям» начальник 
управління пенсійного забезпечен-
ня Пенсійного фонду у Волинській 
області Людмила Андросюк. — По-
становою визначено механізм об-
числення пенсій по інвалідності 
та пенсій у зв’язку з втратою году-
вальника внаслідок Чорнобильської 
катастрофи за формулою, відповід-
но до осучасненої заробітної плати, 
отриманої в зоні відчуження в 1986-
1990 роках. Осучаснення заробітку, 
одержаного за роботу в зоні відчу-
ження, буде проводитися з застосу-
ванням показника середньої зарп-
лати в Україні за 2006 рік — 928,81 
грн. Наприклад, громадянин О. брав 
участь у ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС із 23.07.1987 
року по 03.09.1987 року в зоні від-
чуження, про що має відповідні до-

кументи. Розмір його пенсії на сьо-
годні становить 1432 гривні. З них 
додаткова пенсія інваліду ІІІ групи, 
захворювання якого пов’язане з 
участю у ліквідації, — 120 грн. Після 
перерахунку з 1 січня 2012 року пен-
сія цього громадянина становитиме 
5 тисяч 346 гривень. 

Людмила Андросюк наголосила, 
що суттєво зростуть пенсії саме лік-
відаторів наслідків аварії на Чорно-
бильській АЕС, щодо яких встанов-
лено причинний зв’язок інвалідності 
з чорнобильською катастрофою. На 
Волині таких — 386 осіб.

— Якщо середній розмір пенсії 
цих людей до перерахунку складав 
1690,78 грн., то після перерахунку 
він сягне 3593,71 грн., що на 1902,94 
грн. більше, — зазначила посадо-
вець. — Якщо взяти, наприклад, 
інвалідів-ліквідаторів І групи, то се-
редня пенсійна виплата їм збільшена 
на 3073,59 грн. Найбільший розмір 
пенсії після перерахунку в сумі по-
над вісім тисяч гривень отримають 
38 інвалідів-учасників ліквідації. 
Також для інвалідів-ліквідаторів пе-
редбачено мінімальний розмір пен-
сійної виплати у відсотках до про-
житкового мінімуму для осіб, які 
втратили працездатність: І група — 
285% (2342,7 грн.); ІІ група — 255% 
(2096,1 грн.); ІІІ група — 225% (1849,5 

грн.). Тобто якщо розмір пенсійних 
виплат інвалідів-ліквідаторів у за-
гальній сумі не досягатиме зазначе-
ного мінімуму, то держава даватиме 
їм адресну допомогу до пенсії. 

Що стосується інших інвалідів, 
щодо яких встановлено причинний 
зв’язок інвалідності з Чорнобиль-
ською катастрофою, то їм також 
зроблено перерахунок. Як зазначила 
Людмила Андросюк, середній розмір 
підвищення для них після перера-
хунку становить 160 гривень. Таких 
пенсіонерів на Волині 1678 осіб. 

Отримають перераховані розмі-
ри пенсій із січня наступного року 
і непрацездатні особи, які втратили 
годувальника. Для такої категорії 
теж застосовуватиметься формуль-
ний розрахунок пенсії, а також буде 
проведено осучаснення заробітку, 
одержаного за роботу в зоні відчу-
ження. 

Діти-інваліди з числа потерпілих 
отримуватимуть підвищені пенсійні 
виплати в розмірі 842 гривні.

Як бачимо, держава перш за все 
подбала про інвалідів-ліквідаторів 
аварії на ЧАЕС. Для них пенсійні 
виплати справді зростуть суттєво. 
Для решти категорій чорнобильців 
пенсія не надто відрізнятиметься від 
тієї, що її отримують сьогодні. 

Наталка СЛЮСАР

Поляки збувають свої овочі 
українцям
На українському продуктовому ринку — засилля 
цибулі. Крім надлишку цього овочу в вітчизняних 
фермерів, які притримували продукцію, сподіваю-
чись на зростання цін, позбуватися гіперурожаю в 
Україні почали і польські виробники, пише «АПК-
Інформ». Поляки погоджуються на гуртову ціну в 3-4 
євроценти за кіло. Це вдвічі менше, ніж мінімальна 
ціна, яку просять українські виробники в південних 
регіонах, і майже в три рази менше, ніж ціни вироб-
ників із західних регіонів країни.

Мобільний зв’язок 
подорожчає
Відповідно до чергових змін до норм Податкового 
кодексу, передбачено введення для всіх операторів 
мобільного зв’язку додаткового збору в обсязі 5% 
від вартості послуг. Кошти спрямовуватимуться на 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. 
Учасники ринку активно критикують запровадження 
нового збору, адже сьогодні вони вже сплачують у 
Пенсійний фонд на загальнодержавне пенсійне стра-
хування — збір у обсязі 7,5% від вартості послуг.

25%
на стільки зросте протягом 
2012 року заробітна плата пра-
цівників медичної галузі. Про 
це повідомила перший заступ-
ник міністра охорони здоров’я 
України Раїса Моісеєнко.

БЕЗПЕКА 

Любешів тепер захищений від «великої води»

Історія з підтопленням селища Лю-
бешів повторюється вже багато 

років. Сьогодні історію підтоплень 
Волині змінили. У Любешові голо-
ва Державного комітету України по 
водному господарству Василь Ста-
шук і голова облдержадміністрації 
Борис Клімчук урочисто відкрили 
захисну дамбу.

А почалось усе з лютого 2011 
року, коли міністр надзвичайних 
ситуацій України Віктор Балога осо-
бисто відвідав підтоплені райони 
Волині й оглянув їх із висоти пташи-

ного польоту. Тоді Кабінет Міністрів 
виділив Волинській області 22,5 млн. 
грн. на проведення заходів щодо за-
побігання виникненню надзвичай-
них ситуацій.

— Ми завершуємо роботи з про-
філактики підтоплення поліських 
територій, аби повернути цьому 
краю меліоративну систему, яка спо-
руджена тридцять років тому. Щоб 
люди забули про «велику воду» та 
змогли нормально господарювати, 
— зазначив Борис Клімчук.

Голова Державного комітету 

України по водному господарству 
Василь Сташук повідомив, що у 2012 
році фінансування державної про-
грами з запобігання та боротьби з 
підтопленням земель буде збільше-
но в рази. Тоді в Любешові збудують 
новий навісний міст через річку.

Будівництвом захисних дамб 
та інших гідроспоруд, які нині вбе-
режуть від води 750 дворів Лю-
бешова, займалися спеціалісти з 
Івано-Франківської області. Тепер 
мешканцям селища залишається 
лише облаштувати новозведену на-
бережну ліхтарями зовнішнього 
освітлення та встановити лавки.

До теми: на Волині повеневими, 
паводковими, талими і дощови-
ми водами щороку затоплювалися 
садиби у 102 населених пунктах і 
понад 190 тисяч гектарів земель. 
Підтоплення було зумовлене недо-
статньою пропускною здатністю 
річкових русел і заплав, стан яких 
постійно погіршується через заму-
лення та заростання. Більша частина 
заплав річок Прип’ять, Стохід, Турія 
та Вижівка віднесені до заповідних 
територій загальнодержавного і 
місцевого значення. Саме тому гос-
подарська діяльність тут обмежена, 
через що зменшується пропускна 
здатність і підвищуються рівні про-
ходження води.

Промислові підприємства, які 
були в державній власності, 

розійшлися по руках «добре відо-
мих» 50 родин. Про це заявив за-
ступник голови Держагентства з 
питань науки й інновацій Віктор 
Івченко. 

На думку експерта, проблема 
нестачі інвестицій на внутрішньо-
му ринку зводиться до того, що в 
країні немає капіталу, пише «Дело». 
«Якщо візьмете обсяг капіталізації 
нашої країни й розділите його на 
кількість жителів, зрозумієте, що 
я абсолютно правий. Це на поря-
док менше, ніж в економічно роз-
винених країнах. А про що можна 
говорити, якщо інтелектуальний 
капітал, ноу-хау, взагалі не є капі-

талом?» — стверджує Івченко.
За його словами, земля також 

не є капіталом «у країні злиденних, 
голих людей, які практично нічого, 
крім ентузіазму, не мають».

«А що в нас капітал? Це те, 
що було колись у державній влас-
ності, що або залишилося в руках 
державних корпорацій, або розі-
йшлося по руках п’ятдесяти добре 
відомих усім родин. Я в жодному 
разі не хочу нічого поганого ска-
зати на адресу цих родин — пре-
красні сім’ї, добре живуть і добре 
в них працюють ці підприємства. 
Питання в іншому — у країні, крім 
цього, є ще 46 мільйонів осіб, і ці 
люди залишилися без капіталу», — 
сказав Івченко.

Експерт вважає, що для успіш-
ного функціонування економіці 
України потрібні інститути, які 
забезпечать облік капіталу та його 
запуск в оборот. «Це причина того, 
чому ми стали першими в чергу до 
Міжнародного валютного фонду, 
коли почалася криза, адже ми ко-
ристувались іноземним капіталом. 
Варто було йому повернутися на 
батьківщину, виявилося, що на-
шого власного капіталу нема», — 
пояснив Івченко.

Насосна станція у Любешові

ОГОЛОШЕННЯ 

Продається квартира (півбудинку) в центрі Локач. 
Три кімнати, велика кухня. Жила площа 60 кв.м. Подвір’я, прибудинкові 
будівлі. Газ підведений до будинку. Вода в будинку. Може бути під мага-
зин. Розглянеться варіант обміну на однокімнатну в Луцьку. 
Телефон: (050) 378-04-03, (050) 378-04-33.


