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Керівники Волинської ОДА показали, скільки заробили минулого року 

Голова облдержадміністрації 
Григорій Пустовіт і його за-

ступник Роман Карпюк оприлюд-
нили відомості, зазначені у декла-
рації про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру 
за 2013 рік. 

Зокрема, Пустовіт у 2013 році 
отримав 173 496 грн сукупного 
доходу, члени сім’ї декларанта — 
52 590 грн, із яких: зарплата декла-

ранта — 113 338 грн, членів його 
сім’ї — 44 303 грн. Матеріальна до-
помога декларанта — 9310 грн. 

Дивіденди та проценти з бан-
ківських вкладів декларанта — 
11 508 грн, членів сім’ї — 8287 грн. 

Інші види доходів глави ОДА — 
39 340 грн. У його власності перебу-
ває нерухоме майно загальною пло-
щею 42,57 кв. м, рідня має ще 88,27 
«квадрата». 

На рахунках у банках та інших 
фінансових установах у Пустовіта є 
144 662 грн. Вклади у банках, цінні 
папери й інші активи, що перебува-
ють у власності членів сім’ї Григорія 
Олександровича, — 112 328 грн. 

Заступник голови ОДА Карпюк 
у 2013-му отримав 94 328 грн сукуп-
ного доходу, члени сім’ї декларанта 
— 36 712 грн, із яких: зарплата за-
ступника губернатора — 81 461 грн, 

членів сім’ї — 36 712 грн. Дохід від 
викладацької діяльності -12 867 грн. 

У власності заступника голови 
ОДА значиться нерухомість загаль-
ною площею 48 кв. м, його рідні во-
лодіють ще 99 «квадратами». 

Розмір внесків до статутного 
(складеного) капіталу товариства, 
підприємства, організації становить 
1 650 000 грн, із них внесених у звіт-
ному році — 51 000 грн. 

Протягом трьох років ціна на газ 
для населення зросте вдвічі 
Уряд продовжив терміни передбачуваного виведення 
роздрібних цін на природний газ для населення на 
економічно обґрунтований рівень. Про це йдеться в 
постанові Кабміну від 17 квітня. Тепер ціну планується 
підвищувати в кілька етапів до травня 2017 року. Загаль-
ний розмір підвищення за підсумками трьох найближчих 
років становитиме 101,6%. Згідно з постановою, НКРЕ 
рекомендовано підвищити ціни на газ на 40% із 1 травня 
2015 року, на 20% — із 1 травня 2016-го і на 20% — із 
травня 2017-го. 

Відомі бренди передумали 
відкривати свої магазини 
в Україні 
Крупні закордонні мережі з продажу одягу і взуття 
заморозили свої плани щодо розвитку в Україні. Зокре-
ма, шведська мережа одягу H&M у 2014 році в Україну 
не вийде, пише видання «Капитал». Також на вітчизня-
ний ринок планувала вийти французька мережа з про-
дажу спортивного одягу Decathlon. Переглянув свої 
плани і британський ритейлер із продажу натуральної 
косметики Body Shop. 

3,4
у стільки разів упали у 2013 році 
прибутки підприємств України, 
за винятком малих компаній, 
банків і бюджетних установ, 
— до 24,7 мільярда гривень. 
Про це повідомляє Державна 
служба статистики. 
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У Луцьку 
по-новому 
боротимуться 
з крадіями води 

Соціум

Прокуратура Камінь-Кашир-
ського району розпочала 

кримінальне провадження про-
ти колишнього голови райдер-
жадміністрації. 

Чиновника, що свого часу 
був керівником Камінь-Кашир-
ського спеціалізованого лісо-
господарського підприємства, 
а у подальшому обіймав посаду 
голови РДА, звинувачують у зло-
вживанні повноваженнями, що 
заподіяло істотну шкоду інтер-
есам громадян. 

Під час перевірки, прове-
деної прокуратурою в порядку 
нагляду, з’ясувалося, що поса-
довець незаконно привласнив 
майно членів лісогосподарсько-
го підприємства. За договорами 
купівлі-продажу він отримав 
частину майнових часток (паїв) 
своїх підлеглих без оплати їх вар-
тості, ще частину — привласнив 
без укладання жодних договорів. 

Відомості про цей факт внесе-
но до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань за ч. 2 ст. 3641 ККУ. 
Триває досудове розслідування. 

Найближчим часом 
КП «Луцькводоканал» пла-

нує встановити антимагнітні 
індикатори на приладах обліку 
недобросовісних споживачів. 
Ноу-хау дозволить відстежити 
будь-які спроби впливу на робо-
ту водолічильників і дасть мож-
ливість застосовувати штрафні 
санкції стосовно крадіїв води. 

Юрій Корецький, заступ-
ник директора з економіки та 
фінансів КП «Луцькводоканал», 
зазначив, що після аналізуван-
ня даних оплат за послуги во-
допостачання і водовідведення 
виникають сумніви стосовно 
«достовірних» показників певної 
категорії споживачів. 

— Деякі недобросовісні або-
ненти намагаються зменшити 
показники лічильників, встанов-
люючи на корпусі магніти, щоб 
загальмувати роботу механізму, 
аби той рахував кубометри по-
вільніше, — каже фахівець. — Є 
окрема категорія абонентів, у 
яких щомісяця за лічильником 
іде однакове споживання хо-
лодної води на рівні 1–2 кубів 
(при нормі 5,48 куб. м на люди-
ну за відсутності лічильника), а 
в квартирі постійно проживає 
3–4 особи. Щоб унеможливити 
несанкціоноване втручання в 
роботу лічильників і припинити 
махінації з водою, з травня ми 
плануємо розпочати «антимаг-
нітну» кампанію серед недобро-
совісних абонентів Луцька. 

Тому в водоканалі вирішили 
запровадити практику викорис-
тання антимагнітних стрічок, 
завдяки яким приховати факт 
втручання в роботу лічильника 
вже не вдасться. 

Позбутися від такої пломби 
також не вийде. Кожна антимаг-
нітна стрічка матиме індивіду-
альний порядковий номер, який 
дублюється на відривній частині 
наклейки та фіксуватиметься у 
журналі реєстрації. При спробі 
зняття такої стрічки порушуєть-
ся структура індикатора, що від-
разу помітить контролер. 

Виявлені порушення будуть 
доказом втручання в роботу во-
доміра у суді та слугуватимуть 
підставою для нарахування зна-
чних штрафних санкцій. 

Як живеться в окупованому 
Криму. З перших уст
Тріумфування влади з приводу 
перемоги і затвердження сепара-
тистської конституції не в’яжеться 
з підупалим настроєм домогоспо-
дарок, які повертаються з базару, 
і підприємців, що зіткнулися з 
непередбаченими труднощами в 
своїй роботі, пише Олег Соловей 
у рубриці «Думки вголос» на сайті 
«Крим. Реалії». 

На півострові почалась ентропія 
тієї інфраструктури, що існує. Сис-
тема постачання торгівлі з матери-
кової України зруйнована, а достав-
ка з Росії через Керченську протоку 
ще не налагоджена, і тому в магази-
нах і на ринках відчувається дефі-
цит звичних товарів. Із Криму вже 
пішло більше 50 відомих брендів, 
закриваються торговельні мережі. 
Так, днями про таке рішення оголо-
сили власники чергової — «Метро». 
Блокада на Перекопі перервала нор-
мальне транспортне сполучення, пе-
ред блокпостами — черги з фур, во-
дії яких зізнаються, що їм набридли 
перевірки, причіпки та хабарі. «Цей 
рейс останній, розвантажимося й 
більше сюди ні ногою», — кажуть 
вони. В результаті тепер везти товар 
ні в Крим, ні з Криму нікому не хо-
четься.

Авіаційне сполучення обмежене, 
літаки курсують тільки в Москву, 
на скасування рейсів багато скарг. 
Особливо нові владці не жалують 
чомусь авіаперельоти до Туреччини, 
незважаючи на те, що це був один 
із найбільш затребуваних напрямів. 
Тепер, як повідомляє близьке до се-
паратистів інформаційне агентство 
«Кримінформ», навіть маленькі 
танцюристи Ялти з ансамблю на-
родного танцю «Чорноморочка» не 
зможуть виступити в турецькому 
місті-побратимі Анталії на святі, 
організованому до Міжнародного 
дня захисту дітей. Причина все та 
ж: до Туреччини просто неможливо 
долетіти. Причому зрозуміло, що і 
подальші спроби Криму налагоди-
ти авіаційне сполучення з рештою 
світу приречені на провал, оскільки 
Міжнародна організація цивільної 
авіації (IKAO) забороняє польоти в 
аеропорти невизнаних республік, до 
яких тепер додався і Крим.

БИТВА ЗА ВОДУ

Сепаратистська кримська влада 
поки бадьоро рапортує, що вони бу-
дують 15 мобільних електростанцій, 
вивезених із Сочі, та мають 70 ава-
рійних генераторів, але аварія в елек-
тромережі, що сталася наприкінці 
минулого місяця, змусила відчути, 
як ото Криму без електрики. Зараз 
самопроголошений Радмін Криму 
почав суперечку з Адміністрацією 
Президента України з приводу того, 
що дирекція Північно-Кримського 
каналу обмежила подання води. Го-
лова Рескомводгоспу Ігор Вайль за-
явив, що українська влада «саботує» 
водопостачання і, замість 70 кубо-
метрів на секунду, на Крим подаєть-
ся 6,3 куба, що не дає можливості не 
тільки почати полив, а й наповнити 

систему. «Через 10 днів за графіком 
ми повинні подати воду на рис. Усі 
наші переговори впираються в по-
літичну площину, тому, напевно, 
буде окрема розмова», — каже він. 
Політика тут ні при чому, пояснив в. 
о. заступника голови Адміністрації 
Президента України Андрій Сен-
ченко. За його словами, кримській 
владі просто нічим платити за пере-
качування води, хоча місцеві аграрії 
і так запланували замість звичних 
300–400 тисяч гектарів полити всьо-
го 140.

ПЕНСІЇ, ЗАРПЛАТИ І ЦІНИ

А тепер про проблеми побутові. 
Пенсіонери та держслужбовці отри-
мали прибавки всього на чверть, 
але за цей час ціни на ринках зрос-
ли вдвічі — картопля тепер по 8–10 
гривень, хоча місяць тому була 
всього по 4–5, банани — по 25, хоча, 
пам’ятаю, були по 11, яблука — по 
10–12, хоч були по 6. Аж ніяк не до-
бірне м’ясо — по 75–80 гривень. І так 
із усіма іншими продуктами харчу-
вання.

Торговці скаржаться: ринок пе-
реживає кризу, оскільки в таких 
умовах господині, наслухавшись 
ще й про прийдешнє суттєве подо-
рожчання комунальних послуг, мало 
який товар беруть по кілограму — в 
основному по півкіло, а то й по 200–
300 грамів. Виявляється, паралельне 
введення в обіг російського рубля, 
що відбулося шляхом викиду на ри-
нок величезної рублевої маси, при-
звело до трьох негативних наслідків: 
по-перше, почав посилено падати 
курс гривні, по-друге, поповзли вго-
ру ціни — як у гривнях, так і в ру-
блях, по-третє, почав знецінюватись 
і сам рубль. Те ж кіло редиски (!) ко-
штує на сімферопольському ринку 
до 70 рублів! «Що це за фантики!?» 
— скаржаться власники нових гар-
них і хрустких грошей...

МІФ ПРО БЕЗКОШТОВНУ 
МЕДИЦИНУ

Нове положення кримської кон-
ституції, яке сепаратистська влада 

сильно хвалить, про те, що «тепер 
медична допомога в Криму буде 
безкоштовною», не радує нікого. 
По-перше, не безплатною, тому що 
вводитиметься медична страховка 
в розмірі 5,1% заробітку щомісячно, 
а по-друге, медики відігралися на 
цінах медикаментів. Вартість ліків у 
аптеках Криму, і без того недешевих, 
підвищилася тепер ще на 30–50%. 

ПАТРУЛІ 

Поява на вулицях і дорогах ро-
сійських патрулів, що складаються 
вже не тільки з двох даішників, а 
ще й трьох-чотирьох автоматників, 
викликала переполох серед авто-
мобілістів. Вони не звертають уваги 
на незаконні наклейки на номерах 
машин, зате прямо на місці змушу-
ють знімати тонування зі скла і по-
грожують не тільки величезними 
штрафами, а й узяттям під варту. 
При першій нагоді незаконно об-
шукують автомобілі, безцеремонно 
поводяться не тільки з водіями, але 
й з пасажирами, через що, особливо 
таксисти, тепер не ризикують за-
йвий раз «пограчувати»...

ХОЛОДНИЙ ДУШ ДЛЯ 
ЧИНОВНИКІВ

В органах влади звільнилося ба-
гато посад, оскільки деякі чиновни-
ки не стали працювати на окупантів 
і поїхали на материкову Україну або 
просто звільнилися. Решта спочатку 
думала, що виграла, адже сподівала-
ся на обіцяне підвищення зарплати. 
Однак і вони вже починають пані-
кувати. По-перше, пішли чутки про 
обов’язкову переатестацію, яка за 
нинішніх умов і за нинішньої влади 
неодмінно виллється в перевірку не 
так професіоналізму, скільки нага-
дуватиме «полювання на відьом» і 
перевірку лояльності. По-друге, як 
повідомили інформагентства з по-
силанням на прес-службу Міносвіти 
Росії, всім кримчанам, що отримали 
дипломи з 1992 по 2000 роки, дове-
деться пройти процедуру «визна-
ння» документів про освіту. Таке рі-
шення було прийнято Федеральною 

службою з нагляду в сфері освіти і 
науки Росії. Багато хто впевнений, 
що їхні дипломи забракують, неза-
лежно від рівня їхньої кваліфікації 
та компетентності, й не тільки тому, 
що вони видані приватними вузами, 
а й тому, що комісіям може не спо-
добатися назва або особа власника 
диплома. 

Багато чиновників за останні 
роки стало магістрами та кандида-
тами наук державного управління, 
закінчивши Академію держуправ-
ління при Президентові України, і 
тепер невідомо, чи буде цей навчаль-
ний заклад узагалі визнано новою 
владою. А значить, плакали не тіль-
ки їхні учені дипломи та надбавки за 
ступінь. Доведеться розпрощатися і 
з мрією про майбутню кар’єру, док-
торськими дисертаціями та вченими 
ступенями... 

БАНКІВСЬКА КРИЗА 

Справжній колапс переживає 
банківська система Криму. Зі скан-
далом закрився кримський «При-
ватбанк», директор якого мав намір 
обігнати всіх і першим отримати 
нові грошові ресурси, але помилив-
ся. У Росії знайшлися свої фінан-
систи. Тепер Фінкельштейн не знає, 
кому продатись, але покупця немає, 
а сотні тисяч вкладників вимага-
ють віддати їхні кревні, й директор 
просто відмовчується. Вкладники ж 
сподіваються, що рано чи пізно, але 
директора вони знайдуть... 

Але ще складнішою виявилася 
проблема входження банків у росій-
ські платіжні системи. До сьогодні 
як із технічних, так і з господар-
сько-фінансових причин відділення 
кримських банків не можуть інте-
грувати себе в «Ощадбанк Росії», 
«Альфа-банк», в платіжні системи 
«Юністрім», «Золота корона», «Кон-
такт» та інші. Російські банки і пла-
тіжні системи «не визнають» Крим у 
складі РФ. А як же тоді циркулювати 
«крові економіки»? 

Наприклад, як не старався ди-
ректор відомого «Парку левів» Юрій 
Зубков сподобатися новій владі, 
— і чіпляв російські триколори на 
вольєрах, і оголошував своїх левів 
«бійцями» кримської «самооборо-
ни», і казав, що вони дуже чекали, 
коли вже в Білогірськ прийде Ро-
сія, — але вона прийшла несподі-
вано, і відразу ж UniCredit Bank 
заблокував рахунки і ялтинського 
зоопарку «Казка», і Білогірського 
сафарі-парку «Тайган». На них «по-
висли» 4,5 мільйона гривень, які, за 
словами Зубкова, «вкрай необхідні, 
щоб прогодувати більше 1,5 тисячі 
тварин». Левам щодня потрібно 500 
кілограмів м’яса. Доводиться тепер 
Зубкову згодовувати їм свиней, яких 
вирощували на спеціальній фермі 
«на чорний день», а також вести пе-
реговори з Краснодарським краєм 
щодо постачання поживи хижакам, 
тому що на Перекопі вже стоїть 
пост, а там питають: «Куди стільки 
м’яса?» та «Яким таким російським 
левам?»... 


