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Відтепер цю беззаперечну істину 
гарантує важливий документ — 
Меморандум про співпрацю між 
облдержадміністрацією, облрадою 
та Волинською дирекцією Україн-
ського державного підприємства 
поштового зв’язку «Укрпошта», 
який нещодавно скріпили своїми 
підписами голова ОДА Борис Клім-
чук, голова облради Володимир 
Войтович і директор Волинської 
дирекції «Укрпошти» Ярослав 
Кравчук.

Про важливість підписаного ме-
морандуму та пріоритетні напрямки 
співпраці сторін детальніше розпо-
вів директор обласної дирекції, за-
служений працівник сфери послуг 
України Ярослав Кравчук.

— Пріоритетними напрямками 
співпраці у цьому документі визна-
чено оптимізацію та розвиток мере-
жі поштового зв’язку області, роз-
ширення переліку та поліпшення 
якості послуг, зокрема, створення 
пересувних відділень, які добре за-
рекомендували себе в нашому краї. 
А ще — налагодження співпраці з 

підприємствами, установами, орга-
нізаціями для залучення коштів на 
розвиток поштового зв’язку облас-
ті, а також організація і проведення 
спільних заходів: науково-практич-
них семінарів, конференцій, круглих 
столів, виставок і бізнес-форумів.

— Задекларовані серйозні захо-
ди, — продовжує Ярослав Кравчук, 
— але я хочу наголосити на тому, що 
підписанню цього важливого доку-
мента передувало доручення голови 
облдержадміністрації Бориса Клім-
чука, яке сьогодні координує та ви-
рішує болючу проблему з належним 
впорядкуванням абонентських по-
штових шаф і поштових скриньок. 
Працівникам пошти цей документ 
гарантує стабільність і поліпшення 
якості надання поштових послуг 
населенню, задоволені наші парт-
нери, засоби масової інформації, та 
самі волиняни. Адже не секрет, що 
саме через незадовільний стан по-
іржавілих і стареньких поштових 
скриньок, а біля багатьох будинків 
у наших містах і селах вони взагалі 
відсутні, важлива поштова корес-
понденція, улюблені видання не за-

вжди потрапляють до людей.
Відтепер у райцентрах комуналь-

ні організації відповідають за або-
нентське поштове господарство, а 
поштовики на місцях проводять ре-
монт і реалізують поштові скриньки 
місцевому населенню. 

Ще один важливий документ — 
доручення голови облдержадміні-
страції від 31 липня 2012 року, в яко-
му головам райдержадміністрацій, 
міським, селищним і сільським го-
ловам нашої області доручено вирі-
шувати важливі проблеми, які зава-
жають стабільній роботі поштового 
зв’язку. Найперше — це дотримання 
на місцях гарантованих законодав-
ством пільг із мінімально можливої 
оплати за оренду приміщень, у яких 
розташовані відділення поштово-
го зв’язку. Розмір річної орендної 
плати для підприємств поштового 
зв’язку має не перевищувати одну 
гривню. Представники місцевої вла-
ди мають сприяти і тому, аби від-
ділення поштового зв’язку, які до 
цього розміщувались у непридатних 
приміщеннях, працювали в інших 
будівлях, що належать до державної 
або комунальної власності.

І ще один важливий аспект робо-
ти, на якому наголошується в розпо-
рядженні: місцевій владі у співпраці 
з підприємствами житлово-кому-
нального господарства подбати про 
вулиці та дороги наших населених 
пунктів, їх освітлення, поновити та 
встановити таблички з зазначенням 
назв вулиць і номерів будинків. Це 
значно полегшить роботу листонош, 
які розносять періодику поштовим 
споживачам. Сприяти пошті у важ-
ливій роботі з доставки пенсій за 
дорученням голови облдержадміні-
страції має управління Пенсійного 
фонду.

Волинська дирекція 
УДППЗ «Укрпошта»

Номерні знаки на авто 
подорожчають
Ціна одного номера складе 135 гривень, по-
відомляє «Вісник державних закупівель». Згідно 
з умовами договору між МВС і науково-вироб-
ничим об’єднанням «Форт», ціна за номер для 
приватного автомобіля, транспортних засобів 
для перевезення пасажирів на комерційній 
основі, автомобілів МВС і дипломатичних авто-
мобілів склала 135 гривень. Вартість номера 
для причепа — 67,5 гривні, мотоцикла — 52,2 
гривні, мопеда — 18,6 гривні.

Лісничий заплатив за зрізані 
дуби 225 тисяч гривень
Волинською міжрайонною прокуратурою з нагляду 
за додержанням законів у природоохоронній сфері 
направлено до суду кримінальну справу проти лісни-
чого Ківерцівського лісництва. Досудовим слідством 
встановлено, що він дозволив приватному підприємцю 
здійснити рубку дерев дуба, попри відсутність дозвіль-
них документів, чим заподіяв шкоду лісовим ресурсам у 
розмірі майже 225 тис. грн. Під час досудового слідства 
лісівник добровільно відшкодував завдану шкоду. Нині 
він звільнений із посади, яку обіймав.

17%
така частка українських офісів 
суворо дотримується ділового 
стилю, а ще в 10% компаній 
існують дуже суворі вимоги не 
лише до стилю одягу, але й до 
вигляду співробітників у цілому. 
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Газ для населення подорожчає на 30%

Вже з весни 2013 року тарифи на 
газ для населення підвищаться 

в цілому на 30%. Такий прогноз 
озвучив директор Інституту енер-
гетичних досліджень Дмитро Ма-
рунич, повідомляє zaxid.net. «Ми 
не зможемо уникнути необхіднос-
ті підвищення тарифів для насе-
лення. І МВФ, до речі, від нас цьо-
го не вимагає — для нього головне 
скорочення дефіциту держбюдже-
ту», — підкреслив Марунич.

При цьому він зазначив, що 
підвищення тарифів для населен-
ня, найімовірніше, буде проходити 
у кілька етапів, одначе не раніше 
весни наступного року, оскільки 
до початку опалювального сезону 
це неможливо у зв’язку з вибора-
ми. Крім того, під час найбільших 
платежів змінювати правила, на 

думку експерта, теж не можна.
Також експерт відзначив, що 

Україна має прийти до того, що 
населення буде платити за газ 
більше, ніж підприємства — за 
прикладом розвинених країн. Так, 
за його словами, постачальни-
кам палива зручніше працювати 
з одним великим заводом, а не з 
безліччю маленьких споживачів. 
Адже в разі роботи з населенням 
газотранспортні компанії мають 
додаткові витрати, пов’язані з 
встановленням та обслуговуван-
ням лічильників, експлуатацією 
мереж.

Зазначимо, що 8 жовтня 
Прем’єр-міністр України Микола 
Азаров під час «гарячої» телефон-
ної лінії в «Комсомольській правді 
в Україні» запевнив, що тарифи 
на житлово-комунальні послу-
ги для населення, зокрема на газ, 
після виборів до Верховної Ради 
України підвищуватися не будуть. 
Більше того, Прем’єр сказав, що 
Україна вже в два рази зменшила 
споживання дорогого російського 
газу, а також ведуться переговори 
з Росією щодо здешевлення газу 
для промисловості.

Пошта і влада на Волині — рівноправні партнери

Нинішня влада нехтує інтересами «чорнобильців»
Жителі поліських районів, які до-
вгий час потерпають від безробіття, 
останній рік стали ще й об’єктом 
знущань із боку чинної влади, яка 
всіма доступними їй методами на-
магається відібрати у них законні 
«чорнобильські» пільги. У резуль-
таті законодавчого свавілля люди 
втрачають гроші, які для багатьох 
сімей є чи не єдиним засобом для 
існування, вважає кандидат у на-
родні депутати по Маневицькому 
виборчому округу №23 Анатолій 
ГРИЦЮК.

На Волині сьогодні майже 150 
тисяч людей підпадає під дію Зако-
ну України «Про статус та соціаль-
ний захист постраждалих унаслідок 
Чорнобильської катастрофи». 2390 
є учасниками ліквідації аварії на 
ЧАЕС, із них 536 — інваліди. 

Більшість цих людей проживає 
на території виборчого округу, де 
я балотуюся кандидатом у народні 
депутати України. Це Маневиць-
кий, Камінь-Каширський і Любе-
шівський райони. Тому про те, як 
цинічно чинять із чорнобильцями 
урядовці, знаю з перших уст.

Треба сказати, що виділяти гро-
ші на стопроцентне забезпечення 
усіх пільг, передбачених «чорно-
бильським» законодавством, було 
важко усім урядам. Але чи чули ви 
коли-небудь від Прем’єра Юлії Тим-
ошенко про те, що уряд під її керів-
ництвом не виконуватиме рішення 
судів і не виплачуватиме чорнобиль-
цям гроші? Такого не було ніколи.

«Реформатори» Азарова вирі-
шили, що їм закони не писані. На-
гадаю: восени минулого року уряд 
вніс на розгляд Верховної Ради за-
конопроект «Про гарантії виконан-
ня судових рішень», за яким розмір 
соціальних виплат визначається не 

профільними законами, як було ра-
ніше, а рішенням Кабміну, виходячи 
з наявності коштів у держбюдже-
ті. Думаю, всім зрозуміло, що для 
простого люду в держбюджеті при 
нинішній владі коштів не було і не 
буде. Тому після того, як хлопці, які 
пройшли Афган і Чорнобиль, штур-
мом брали Верховну Раду, депутати 
злякалися, і розгляд законопроекту 
було відкладено. Він був прийнятий 
лише 5 червня 2012 року. 

Проте свої злочинні наміри не 
виконувати судові рішення влада за-
конодавчо закріпила ще раніше — у 
Прикінцевих положеннях Закону 
України «Про Державний бюджет 
України на 2012 рік». Депутати на-
дали право Кабінету Міністрів вста-
новлювати розмір виплат пільгови-
кам, виходячи з наявних фінансових 
ресурсів Державного бюджету Укра-
їни та бюджету Пенсійного фонду. 
Далі ми всі стали свідками ще біль-
шого беззаконня: Конституційний 
Суд визнав таке рішення правомір-
ним. 

Тобто з погляду суддів зменшу-
вати соціальні гарантії «чорнобиль-
ців» — цілком законно. Хоча коли 
йшлося про те, щоб зменшити за-
хмарні пенсії у 20, 30, 40 тисяч, нара-
ховані віп-пенсіонерам, у тому числі 
і суддям Конституційного Суду, то 
ці служителі Феміди обрали іншу 
позицію: конституційним рішенням 
заборонили зменшувати соціальні 
гарантії. Як бачимо, один і той самий 
закон в Україні читають по-різному.

Хочу сказати, що у програмі 
Об’єднаної опозиції ми записали: 
коли отримаємо більшість у Верхо-
вній Раді, обов’язково розпустимо 
цей Конституційний Суд, який за-
хищає права лише владної верхівки. 
Ми заставимо владу виконувати за-
кони. Громадяни, які підтвердили 

в судовому порядку своє право на 
додаткові виплати, обов’язково їх 
мають отримати.

Щодо виплат. Аби хоч якось під-
солодити пілюлю та не викликати 
нових хвиль обурень, 23 листопада 
минулого року Кабмін прийняв по-
станову №1210. У ній ідеться про 
підвищення виплат для інвалідів-
ліквідаторів, інвалідів із числа по-
терпілих, непрацездатних осіб, які 
втратили годувальника внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, тощо. 
Цифри записані нібито немалі. Ін-
валіди першої групи, згідно з до-
кументом, мають отримувати 285% 
мінімального прожиткового міні-
муму для осіб, що втратили працез-
датність. Тобто пенсія для інваліда 
першої категорії з жовтня має бути 
мінімум 2 тисячі 439 гривень. Хоча, 
якщо рахувати по чорнобильському 
закону, який іще ніхто не відмінив, 
вона мала би бути більшою у рази. 

Так от, навіть ті кабмінівські 
гроші, про які я щойно говорив, 
отримати чорнобильцям сьогодні не 
просто. Влада придумала «витонче-
ний» хід: щоб зробити перерахунок 
пенсій, «чорнобильцям» потрібно 
наново подати всі документи до 
Пенсійного фонду. Пройшло 20-25 
років, уже давно розвалилися орга-
нізації і колгоспи, які посилали лю-
дей працювати у «зону». Докумен-
тів більшості з них в архівах немає. 
Якщо говорити про військові архіви, 
то вони в основному знаходяться у 
Росії. Переписка з цією державою 
розтягується на місяці! Скажіть, на-
віщо людей змушувати поновлювати 
документи? Адже все зберігається у 
Пенсійному фонді. В тому числі і до-
відки про заробітну плату. А я скажу 
для чого: щоб люди не отримали на-
лежного їм. Хіба так відповідальна 
влада чинить зі своїми громадяна-

ми? 
Свої дії Азаров із Тігіпком ви-

правдовують тим, що грошей у бю-
джеті немає. Мовляв, для забезпе-
чення усіх пільг треба 8-10 мільярдів 
гривень. Значить, треба знайти. 
Можливо, менше тратити на себе, 
а більше людям віддавати. Примі-
ром, не їсти малину по 675 гривень 
за кілограм, не витрачати щороку 
мільйони на ремонт президентських 
санаторіїв, не купувати люстри за 
кілька десятків тисяч доларів за 
штуку. 

«Щороку Україна, за мінімаль-
ними підрахунками, втрачає 20 мі-
льярдів гривень від корупції». Цю 
фразу сказав не опозиціонер, а сам 
Президент Янукович. Йому, напев-
но, видніше. Тільки хочеться запи-
тати, хто у цій державі займається 
корупцією: ми з вами чи сановники 
від Партії регіонів? За приблизними 
підрахунками, тільки на об’єктах 
Євро-2012 було вкрадено 25-30 мі-
льярдів гривень. 

Це я до того, що гроші є. Їх по-
трібно тільки перерозподілити на 
користь людей. Особисто я не вірю 
в те, що це зроблять олігархи, які 
сьогодні рвуться у крісла Верховної 
Ради і які вже мали протягом два-
дцяти років незалежності держави 
продемонструвати свої можливості. 
Ще жоден український мільйонер 
не вніс на розгляд законопроект, 
що стосується соціального захисту 
громадян. Їх здебільшого цікавлять 
акцизи на паливно-мастильні мате-
ріали, заборона діяльності міні-на-
фтопереробних заводів, які їм не 
підконтрольні, тощо. Іншими сло-
вами, олігархи йдуть у владу для за-
хисту інтересів власного бізнесу, на 
людей їм наплювати. Можливо, гру-
бо, але це правда.

Анатолій ГРИЦЮК: 

 ОГОЛОШЕННЯ

Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу майна:  
лот І – приміщення майстерні, загальною площею 87,5 кв.м 
Балансоутримувач: ВУЖКГ смт.Торчин. Код ЄДРПОУ – 03339182.
Місцезнаходження – вул.Незалежності, 49 а, смт.Торчин, Луцького району, Волинської області. 
Кількість поверхів – 1, площа забудови 108,1 кв.м, об’єм будинку – 290 куб.м, загальна площа – 
87,5 кв.м., рік побудови 1965.
Конструктивні елементи: фундамент – цегла стрічковий т.0,51; стіни – цегляні т.0,40; перегород-
ки – цегляні т.025, підлога – цементна; перекриття – дерев’яне; покрівля – 2 схила азбестоце-
ментні листи; двері – дерев’яні; вікна – відсутні. 
Стартова ціна – 30141,00 грн. без врахування ПДВ. 
Грошові кошти в розмірі 3014,10 грн., що становить 10% від початкової ціни об’єкта аукціону 
(гарантійний внесок) та плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. вносяться на: 
р/р 26003203233 в ПАТ „Райффайзен Банк Аваль” у м.Києві, МФО 380805, код 21733635.
Отримувач: ПАТ ДАК “НМАЦ“ – філія “Волинський аукціонний центр”. 
Аукціон відбудеться через 20 днів після публікації інформації за адресою: м.Луцьк, вул.Мель-
нична, 13. Кінцевий термін прийняття заяв та плата грошових внесків – три дні до початку аук-
ціону. Заяви на участь в аукціоні приймаються у робочі дні з 9.00 до 17.00 за адресою: м.Луцьк, 
вул.Мельнична, 13, тел. для довідок: (0332) 244-188, 242-065.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.


