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З початку року банки почали зни-
жувати відсоткові ставки по де-

позитах, і ця тенденція продовжить-
ся. Таку думку на прес-конференції 
у Луцьку висловила фінансовий ана-
літик Тетяна Надточій.

— В останні місяці 2011 року 
банки накопичили певний запас 
ліквідності, привабивши клієнтів 
високими ставками вкладів. Тепер 
вони можуть знижувати відсотки, 
особливо по короткотермінових де-
позитах. Якщо минулого року мак-
симальна ставка залежно від типу 
вкладу становила 11-14% у гривні 
та 7-8% у доларах, то зараз маємо 

8-9% і 4-5% відповідно, — зауважи-
ла експерт. — Хочу наголосити, що 
альтернативи гривні з погляду при-
бутковості вкладів фізичних осіб 
поки нема. За різними оцінками, у 
населення на руках у готівці знахо-
диться 70 мільярдів доларів США 
та 200 мільярдів гривень — як за-
ощадження, так і обігові кошти на 
щоденні потреби. Депозит у націо-
нальній валюті допомагає згладити 
інфляційні впливи та накопичити 
певну суму, наприклад, на великі по-
купки, ремонт, відпочинок.

Щодо ринку роздрібного креди-
тування, то, розповіла Тетяна Над-
точій, він поступово відновлюєть-
ся. Але банки висувають жорсткіші 
умови до позичальників.

— Докризового рівня він іще 
не досяг, і навряд чи це скоро ста-
неться. З 2008 року загальний обсяг 
роздрібного кредитного портфеля 
скоротився на 20%. Передумов для 
активного зростання ринку позик 
нема. По-перше, банки переважно 
оцінюють лише офіційні доходи, а 
зарплати мінімальні. Крім того, ці-
кавляться фінансовою стабільністю 
підприємства і кредитною історією 
потенційного позичальника. По-
друге, буму іпотечного кредитуван-
ня не очікується, оскільки нерухо-

мість і будівництво ще в занепаді. 
Натомість відроджується споживче 
кредитування. Звісно, банки зосе-
реджені на високомаржинальних 
(прибуткових для себе) продуктах, 
які представлені готівковими по-
зиками у чистому вигляді або через 
точки продажу в торговельних ме-
режах. Також після суттєвого ско-
рочення протягом останніх трьох 
років поступово збільшуються об-
сяги нових автокредитів, в осно-
вному за рахунок акцій із автосало-
нами. 

Тим часом у економіці нароста-
ють дисбаланси. За даними Держ-
комстату, в 4-му кварталі 2011 року 
споживання домогосподарств із 
урахуванням сезонних факторів сяг-
нуло 75%. Тоді як 10 років тому на-
селення «проїдало» тільки 40%.

— Причиною росту доходів на-
селення став різкий ріст соціаль-
них виплат, мінімальної зарплати і 
доступність споживчого кредиту-
вання, — пояснив аналітик Мар’ян 
Заблоцький. — Підприємства збіль-
шували витрати на заробітну плату, 
зменшуючи видатки на розвиток, 
що в довгостроковій перспективі 
призведе до зниження конкуренто-
спроможності економіки.

Ольга ЮЗЕПЧУК

Голова Волинської облдержад-
міністрації Борис Клімчук у 2011 
році отримав сукупний дохід обся-
гом 685 тисяч гривень. Із них заро-
бітна плата — 149,5 тисячі гривень, 
пенсія — понад 98 тисяч гривень, 
відсотки з банківських вкладів — 
майже 93 тисячі гривень, а ще 343 
тисячі — дохід від продажу рухомо-
го і нерухомого майна. 

Члени його сім’ї загалом зароби-
ли 41 тисячу гривень. 

У власності голови Волинської 
ОДА перебувають дві земельні ді-
лянки в Луцькому районі площею 
22,3 тисячі та 52,3 тисячі квадратних 

метрів. Окрім того, йому належить 
житловий будинок площею май-
же 182 «квадрати». Членам родини 
Клімчука належить земельна ділян-
ка у Шацькому районі площею 1,1 
тисячі квадратних метрів, а також 
дачний будинок площею 137,5 «ква-
драта».

У власності Бориса Клімчука — 
три автомобілі: Mitsubishi L200 (2009 
року випуску, об’єм двигуна — 2477 
кубічних сантиметрів), BMW X5 
(2011 року випуску, об’єм двигу-
на — 2993 кубічних сантиметри) та 
ГАЗ-21 («Волга», 1961 року випуску, 
об’єм двигуна — 2990 кубічних сан-
тиметрів). А члени сім’ї володіють 
Тоyota RAV4 (2007 року випуску, 
об’єм двигуна — 2362 кубічних сан-
тиметри).

На банківських рахунках у Клім-
чука — 1,335 мільйона гривень, у 
членів його родини — понад 235 ти-
сяч гривень.

На утримання майна декларант 
та члени його сім’ї витратили 150 
тисяч гривень.

Голова Волинської облради Во-
лодимир Войтович у своїй деклара-
ції вказав, що отримав у 2011 році 
сукупний дохід у сумі 223,24 тисячі 
гривень. Із них зарплата — 181 ти-
сяча гривень, матеріальна допомога 
— майже 15 тисяч гривень, «інших 
доходів» Войтович одержав 27,2 ти-
сячі гривень.

Члени сім’ї голови Волиньради 
отримали торік сукупний дохід об-

сягом 93,7 тисячі гривень. Із них 78,2 
тисячі гривень — заробітна плата, 
майже 3,9 тисячі — матеріальна до-
помога, понад 11,6 тисячі гривень — 
«інші доходи».

Володимиру Войтовичу на-
лежить квартира площею майже 
60 квадратних метрів і гараж у 24 
«квадрати». А члени сім’ї голови об-
ласної ради мають дві квартири пло-
щею 46,1 квадратного метра та 83,6 
«квадрата».

А також членам родини Войто-
вича належить автомобіль Mitsubishi 
Lancer 2011 року випуску із об’ємом 
двигуна 1499 кубічних сантиметрів.

На утримання майна сім’я го-
лови обласної ради витратила 3820 
гривень.

Державна служба статистики 
України оприлюднила проект 

програми Всеукраїнського перепису 
населення 2013 року. Його розміще-
но на сайті Держстату.

Оновлена анкета містить 27 пи-
тань. Окрім питань про родинні сто-
сунки, стать, дату, місце народжен-
ня, громадянство та національність, 
в анкеті містяться різні уточнюваль-
ні питання.

Зокрема, відповідаючи на пи-
тання про рідну мову, учасники 
опитування повинні будуть також 
вказати, чи володіють українською 
та чи вміють користуватися мовою 

жестів. 
Також в анкеті у пункті «Ваші 

джерела засобів існування (за остан-
ні 12 місяців)» розміщено підпункти 
«заощадження, дивіденди, відсо-
тки», «дохід від патентів, авторських 
прав», «здавання в оренду або у 
найм власності та майна».

Питання про житлові умови 
з’ясовує тип житлового приміщен-
ня, його загальну площу, кількість 
зайнятих домогосподарством жит-
лових кімнат, а також тип володіння.

Перший Всеукраїнський пере-
пис населення відбувся у 2001 році.
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Із травня пенсіонерам «накинуть» 
по 100 гривень, але не всім

Під час перепису українцям поставлять 27 запитань

Ставки по депозитах будуть зменшуватись, а кредити 
не стануть доступнішими

Візи у Луцьку видаватимуть через 
пункт прийому анкет 

Кабінет Міністрів прийняв 
постанову про підвищення 

рівня соціального захисту насе-
лення. Згідно з рішенням уряду, 
розмір підвищення становитиме 
не менше ста гривень, повідомили 
у прес-службі Кабміну.

У такий спосіб уряд здійснить 
осучаснення пенсій і підвищить 
рівень соціального захисту та соці-
ального забезпечення найуразли-
віших категорій населення. Проте 
підвищення стосуватиметься не 
всіх. Необхідна умова — стаж ро-
боти для жінок не менший 20 ро-
ків, чоловіків — 25 років. 

«На жаль, неможливо підви-
щити пенсії для тих осіб, які вза-
галі не мають трудового стажу і 
впродовж життя не здійснюва-
ли внески до Пенсійного фонду 
України. Ці категорії пенсіонерів 
отримують так звану «соціальну 
пенсію», підвищення якої відбу-
вається зі зміною розміру міні-

мальної пенсії, що буде робитися в 
плановому порядку», — зазначили 
у прес-службі уряду.

Ще одна приємна новина для 
ветеранів. Цього року щорічна ра-
зова грошова допомога до 9 травня 
надаватиметься у таких розмірах: 

- інвалідам I групи — 2200 гри-
вень, II групи — 1920, III групи — 
1720 гривень; 

- особам, які мають особливі 
заслуги перед Батьківщиною, — 
2200 гривень; 

- учасникам бойових дій і ко-
лишнім неповнолітнім (яким на 
момент ув’язнення не виповнило-
ся 18 років), в’язням концентра-
ційних таборів, гетто, інших місць 
примусового тримання, а також 
дітям, які народились у зазначених 
місцях примусового тримання їх-
ніх батьків, — 675 гривень;

- членам сімей загиблих, дру-
жинам (чоловікам) померлих інва-
лідів війни, дружинам (чоловікам) 
померлих учасників бойових дій, 
учасників війни і жертв нацист-
ських переслідувань, визнаних за 
життя інвалідами від загального 
захворювання, трудового каліцтва 
й інших причин, які одружилися 
вдруге, — 340 гривень;

- учасникам війни та колишнім 
в’язням концентраційних таборів, 
гетто, інших місць примусового 
тримання, особам, які були на-
сильно вивезені на примусові ро-
боти, дітям партизанів, підпільни-
ків — 125 гривень.

Генеральне консульство Респу-
бліки Польща відкрило в Луць-

ку пункт прийому візових анкет. 
Урочисте відкриття пункту відбу-
лося 20 квітня. Він розташовуєть-
ся на вулиці Рівненській, 26, пише 
«ВолиньPost».

За словами Генерального кон-
сула Республіки Польща у Луцьку 
Марека Мартінека, у пункті можна 
буде подавати заяви про видачу 
шенгенських, у тому числі шопінг-
віз, і польських національних віз.

У пункті діятиме 11 віконечок 
для прийому заяв. Працівники 
пункту, зазначив генконсул, бу-
дуть надавати інформацію про 
необхідні документи та реєструва-
тимуть анкети.

Мартінек розповів, що в пунк-
ті прийому візових анкет можна 
буде зробити ксерокопії, фото-
графії, придбати страховий поліс 
і здійснити банківські платежі. 
Візові анкети передаватимуть до 
консульства. Там прийматимуть 
рішення про видачу візи та від-

правлятимуть документи назад 
до пункту, де їх зможуть забрати 
прохачі. 

Візовий пункт стягуватиме 
оплату за свої послуги у гривнях 
(еквівалент 19,5 євро за офіційним 
курсом Нацбанку), а також перед-
бачені законом консульські оплати 
за розгляд заяви про видачу відпо-
відного типу віз (на сьогодні це 35 
євро за шенгенську візу та 20 євро 
— за польську національну візу).

Такий пункт також відкрито у 
Рівному.

У західних областях 26 квітня 
сонячно, без опадів. Температу-
ра вночі становитиме +9...+13°C, 
вдень +17...+21°C. 27 квітня буде 
ясно та сухо. Вночі +10...+14°C, 
вдень +20...+23°C. 28 квітня про-
гнозується сонячна погода без 
опадів. Температура повітря вно-
чі +12...+16°C, вдень +22…+25°C. 

У північних регіонах 26 
квітня переважно хмарно, очіку-
ються опади. Нічна температура 
становитиме +11...+16°C, ден-
на +15...+20°C. 27 квітня змін-
на хмарність, сухо. Температура 
повітря вночі +10...+15°C, вдень 
+19...+22°C. 28 квітня сонячно, 
опади не передбачаються. Темпе-
ратура вночі +12...+16°C, вдень 
+20...+23°C. 

У Києві 26 квітня хмарно з 
проясненням, дощитиме. Тем-
пература вночі +10…+15°C, 
вдень +18...+21°C. 27 квітня 

змінна хмарність, короткочас-
ний дощ. Уночі +11…+16°C, 
вдень +20...+23°C. 28 квітня пе-
реважно ясно, без опадів. Уночі 
+13…+17°C, вдень +21...+24°C.

У східних регіонах 26 квіт-
ня сонячно та сухо. Вночі 
+11...+14°C, вдень +22…+24°C. 
27 квітня очікується ясна пого-
да, без опадів. Нічна температура 
становитиме +13...+18°C, ден-
на +23...+25°C. 28 квітня змінна 
хмарність, можливий коротко-
часний дощ. Температура вночі 
+14...+18°C, вдень +22...+25°C.

У південних областях 26 
квітня ясно, без опадів. Темпе-
ратура повітря вночі становити-
ме +8...+11°C, вдень +19...+23°C. 
27 квітня сонячно, сухо. Вночі 
+11...+15°C, вдень +24...+27°C. 28 
квітня буде ясно, дощів не пе-
редбачається. Нічна температура 
+14...+18°C, денна +25...+27°C. 

Україна почала відмовлятися 
від російського газу 
Україна змогла за перші два місяці поточного року 
скоротити удвічі імпорт російського природного 
газу, повідомили у Держстаті. Так, у січні-лютому було 
закуплено 6,17 мільярда кубів газу, тоді як за ана-
логічний період минулого року — на 6,21 мільярда 
кубів більше, пише «Сегодня». Зниження імпорту 
пов’язане з закупівлею НАК «Нафтогаз України» 
великих обсягів газу на початку 2011 року. Крім того, 
Україна заявила про намір знизити закупівлю росій-
ського газу через високу ціну.

Львів розробив мобільні 
додатки для вболівальників 
УЄФА 
Аби гостям міста було зручніше тут орієнтуватись, у 
Львові розробили програми для мобільних телефонів — 
«Путівник уболівальника» та «Події у Львові». Інформація 
надається українською, англійською, німецькою, поль-
ською, португальською мовами. Завантажити додатки 
можна буде безкоштовно за допомогою QR-кодів, роз-
міщених у довідково-інформаційних пунктах, на сумках 
волонтерів, у місцях прибуття гостей.

40
стільки млрд. доларів становить 
збиток від корупції у країнах, 
що розвиваються, повідомив 
заступник Генсека ООН, ви-
конавчий директор Управління 
ООН по боротьбі з наркотиками 
і злочинністю Юрій Федотов.

 ПОГОДА

Керівники Волині оприлюднили свої 
декларації про доходи


