
1308 гривень — така, за даними 
Головного управління Пенсійного 
фонду України в області, середня 
пенсія волинян. Щоправда, з уточ-
ненням: до уваги брали виплати, 
які отримують як цивільні, так і 
пенсіонери силових структур. А у 
них, як відомо, пенсії значно вищі. 
Більшість же краян приречена 
жити на мінімальну пенсію. Пенсій-
на реформа, проведена у 2011 році, 
ситуацію навряд чи поліпшить. Про 
це «Відомості» писали неоднора-
зово. Тому сьогодні ми вирішили 
дізнатися, чи реально забезпечити 
собі у нашій державі достойну 
пенсію. 

Пенсійний реформатор Сергій 
Тігіпко обіцяв, що українці мати-
муть трирівневу систему пенсійного 
забезпечення. 

Перший рівень — солідарний. 
Той, що маємо зараз, коли частина 
заробітків кожного громадянина 
автоматично перераховується до 
Пенсійного фонду, з якого і випла-
чують усі пенсії. Другий передбачав, 
що якась частина коштів буде акуму-
люватися на персональних рахунках 
майбутніх пенсіонерів. Таким чином 
планувалося впровадити елементи 
накопичувальної системи. Цей рі-
вень мав запрацювати, коли ПФУ 
став би бездефіцитним, тобто не 
отримував би дотацій із державно-
го бюджету, а забезпечував пенсійні 
виплати суто за власний рахунок. На 
переконання Сергія Тігіпка, збіль-
шення пенсійного віку для жінок 
до 60 років мало статись уже в 2014 
році. До його початку залишилося 
менше п’яти місяців. А про запро-
вадження накопичувальної системи 
— ні пари з вуст. 

Третій рівень — це система до-
бровільного недержавного пенсій-
ного забезпечення для формування 
пенсійних накопичень. Тобто укра-
їнці самі обирають недержавний 
пенсійний фонд і визначають, скіль-
ки грошей у нього платити. Власне, 
все це в країні вже діє. 

Офіційна статистика, оприлюд-
нена на сайті Нацкомфінпослуг, 
стверджує, що на кінець 2012 року 
в Україні було зареєстровано 94 не-
державні пенсійні фонди. От тільки 
громадяни гроші до них нести не по-
спішають. Усього на кінець минуло-
го року їх вкладниками стало 46 ти-
сяч 528 фізичних осіб. Для країни з 
45-мільйонним населенням це дуже 
мало. Левова частка контрактів при-
падає на юридичних осіб — це коли 
фірми та підприємства роблять вне-
ски за своїх працівників. Але, ще не 
почавши як слід працювати, недер-
жавні пенсійні фонди вже почали 
втрачати клієнтів. Так, порівняно 
з 2011 роком кількість фізичних 
осіб–вкладників зменшилась на 
10%. А кількість контрактів пенсій-
них фондів із юридичними особами 
знизилася на 20,1%. Загальна ж кіль-
кість контрактів (і з фізособами, і з 
компаніями) скоротилася на 18,1%, 
у той час як за 2011 рік було проде-
монстровано зростання на 7,6%. 

Волиняни ж, судячи з оприлюд-
неної статистики, взагалі не поспі-
шають укладати угоди з недержав-
ними пенсійними фондами. Навіть 
представників цих фондів у Луцьку 
знайти годі. 

Зате «Відомостям» вдалося по-
знайомитися з людиною, яка стала 
клієнтом компанії, що надає фінан-
сові послуги. Ми свідомо не назива-
ємо її, щоб уникнути реклами. Вияв-

ляється, починаючи з 2000-х років, у 
Луцьку діють представники фінан-
сових компаній, заснованих нібито 
за кордоном (Німеччина, Угорщи-
на). Саме з допомогою таких компа-
ній мільйони європейців і американ-
ців отримують достойну пенсію. 

— Ця компанія побудована не за 
принципом «піраміди». Гроші аку-
мулюються безпосередньо на твоє-
му рахунку, — пояснила принцип дії 
структури лучанка Надія. — Всі ню-
анси прописані у договорі. Я уклала 
пенсійну угоду строком на 20 років. 
Мінімально у рік треба платити дві 
з половиною тисячі гривень. Якщо 
розбити по місяцях, то виходить 208 
гривень. Це зовсім небагато. Їх може 
зекономити кожна людина, навіть із 
невеликою зарплатою. В результаті 
протягом 20 років на моєму рахунку 
буде 60 тисяч гривень. Ці гроші ін-
вестуються у дуже вигідні проекти, 
в основному за кордоном. Тому мій 
внесок може зрости у три-п’ять ра-
зів. Таким чином, після 60 років я 
розраховую отримувати суттєву до-
бавку до моєї заробленої державної 
пенсії. Десь у межах двох тисяч гри-
вень щомісяця протягом 10 років. 

Перспективи, звичайно, райдуж-
ні. Але ми запитали у Надії, чи не 
боїться вона довіряти гроші якійсь 
інвестиційній фірмі, яка може за 
кілька років зникнути, як це не раз 
уже траплялося. 

— Але ж ця фірма заснована не 
у нас, а за кордоном. Це іноземна со-
лідна компанія. Тим більше, що мої 
знайомі, які підписували договори 
на медичне страхування, свої гро-
ші отримали, — запевнила Надія. 
— Тому дуже сподіваюся, що і свої 
пенсійні виплати через 20 років я 
одержу. 

Пані Надія зазначила, що ці ви-
плати необов’язково отримувати 
після досягнення пенсійного віку 
в 60 років. Можна і раніше. Міні-
мальний же період, упродовж якого 
людина повинна робити внески, має 
становити не менше 10 років. 

Зазначимо, що особисті внески в 
інвестиційні компанії чи недержавні 
пенсійні фонди — це те, що роблять 
європейці та американці протягом 
десятиліть. І насправді отримують 
від цього непоганий дохід. Це є шан-
сом і для українських майбутніх 
пенсіонерів одержувати вищу пен-
сію. Адже умови, про які розповіла 
Надія, досить прийнятні для бага-
тьох родин у нинішній економічній 
ситуації. Якби не одне «але». А саме 
— відсутність будь-яких гарантій, 
що через 20 років людина зможе зна-
йти той фонд, у який вона відклада-
ла гроші. 
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За вісім років чиновників стало 
більше на 30 тисяч 
За вісім років чиновників в Україні стало більше на 30 
тисяч. Загальна кількість державних службовців і поса-
дових осіб місцевого самоврядування в Україні стано-
вить 372 тисячі 856 осіб. Такі дані надало Національне 
агентство України з питань державної служби, передає 
«Тиждень». Зокрема, держслужбовців налічується 274 
739, а посадових осіб місцевого самоврядування — 98 
117. 

Середня пенсія нардепів — 
понад 15 тисяч гривень 
В Україні станом на 1 січня налічується 1019 народних 
депутатів-пенсіонерів. Про це повідомили у Пенсійному 
фонді на запит «Тиждень.ua». Як зазначають у відомстві, 
середній розмір місячної пенсії, призначеної на підставі 
Закону «Про статус народного депутата», становить 15 
тис. 427,28 грн. У жовтні 2012 року максимальну пенсію 
отримали 964 особи на підставі положень Закону «Про 
статус народного депутата», повідомляв раніше ПФ. 
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стільки людей в Україні, яких 
взяли під домашній арешт, 
носять електронні браслети, що 
передають інформацію про міс-
цеперебування арештанта. Про 
це повідомили у прес-службі 
МВС України. 

В Україні пропонують саджати 
у в’язницю навіть за розмови 

про хабарі. Відповідний законо-
проект розроблено Міністерством 
юстиції, виходячи з вимог ЄС для 
отримання Україною безвізово-
го режиму. Згідно з документом, 
пропонується карати за хабарі в 
приватному секторі не тільки по-
садових осіб, але і рядових співро-
бітників. Також у Мін’юсті хочуть 
переглянути механізм перевірки 
даних у декларації та жорстко ка-
рати за неправдиву інформацію. 

Регіонал Володимир Олійник 

вважає, що це може бути не про-
сто перевірка даних, а, наприклад, 
використання податковими ін-
спекторами доносів людей. 

«Я повністю підтримую ідею 
карати за обіцянку дати хабар за 
якісь послуги. Проте тут потрібно 
врахувати, що могтимуть просто 
обмовити людину, мовляв, вона 
мені пропонувала хабар. Тому слід 
чітко роз’яснити, що конкретно 
буде доказом того, що взагалі була 
така розмова. Диктофонний запис, 
наприклад», — додав народний 
обранець. 

Волинянин ошукав майже сотню тернопільців й утік у Росію 

Прем’єр Микола Азаров до-
ручив Міністерству аграрної 

політики спільно з Міністерством 
доходів і зборів посилити контр-
оль за імпортом м’яса. Про це він 
сказав, відкриваючи засідання 
уряду. 

«Доручаю негайно проаналі-
зувати баланс виробництва і спо-
живання яловичини. З чого виро-
бляють м’ясні вироби? З дешевих 
імпортних субпродуктів? Звідки 
вони приходять? Якої якості? Ми 
не дозволимо «скидати» в Україну 
те, від чого відмовляються Євро-
союз і Росія. Все потрібно ретель-
но перевірити», — заявив Микола 
Азаров. 

За його словами, останнім ча-

сом в Україні спостерігається не-
гативна тенденція на ринку м’яса. 
Закупівельна ціна на молодняк ве-
ликої рогатої худоби складає 14,35 
грн/кг живої ваги. А в Івано-Фран-
ківській, Хмельницькій, Терно-
пільській, Чернівецькій областях 
ледве сягає 12 грн/кг. У порівнянні 
з минулим роком зниження заку-
півельної ціни вже склало 12%. 

«Але це, до речі, не відбилося 
на зниженні роздрібної ціни: як 
завжди, закупники цинічно нажи-
ваються на покупцях і виробни-
ках», — заявив Азаров. 

На його думку, зараз штучно 
створюються умови, коли госпо-
дарствам буде невигідно виго-
довувати молодняк до потрібної 
ваги. І це при стабільних цінах на 
корми. «Ми не будемо спостеріга-
ти, як поголів’я, збільшене такими 
зусиллями, піде під ніж. Потрібно 
терміново втрутитися. Є всі мож-
ливості виправити ситуацію», — 
сказав Прем’єр. 

Він доручив Мінагрополіти-
ки разом із Міндоходів посилити 
контроль за імпортом м’яса, вклю-
чаючи постачання на український 
ринок небезпечної і неякісної про-
дукції. Також Держспоживінспек-
ція має контролювати дотримання 
державних стандартів при вироб-
ництві м’ясних продуктів.
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Майже півмільйона гривень зі-
брав із жителів Тернопільщини 

24-річний волинянин. Підприємець 
уклав із людьми угоди на виготов-
лення металопластикових вікон, 
взяв оплату і зник. Тернопільські 
оперативники розшукали шахрая 
аж у Росії, повідомили в управлінні 
МВС у Тернопільській області. 

Офіс у самому центрі Тернопо-
ля, постійні знижки й акції, пере-
конливий персонал — хіба у когось 
закрадеться підозра, що така фірма 
з виготовлення металопластикових 
вікон може бути «одноденкою»? 

Як повідомив начальник Терно-
пільського міськвідділу внутрішніх 
справ Олександр Хілюк, заяви від 
потерпілих почали надходити ще на-
прикінці минулого року. Жителі не 
лише Тернополя, а й інших районів 
області зверталися зі скаргами про 
те, що підприємець, із яким вони 
підписали договори про виготов-
лення металопластикових вікон, не 

виконує взятих на себе зобов’язань. 
Більше того, приміщення, у якому 
був офіс підприємства, орендує аб-
солютно інша фірма. 

Коли кількість заяв від потерпі-
лих перевалила за півсотні, а люди 
продовжували йти, міліціонери 
зрозуміли: мають справу з ретельно 
продуманим і спланованим шахрай-
ством. На той час уже було відомо, 
що підприємець родом із Волині, 
йому 24 роки. Та спроби притягнути 
до відповідальності підозрювано-
го результату не дали. З’ясувалося, 
зловмисник не лише ретельно від-
працював план збагачення, а й про-
думав шляхи відступу. Знайшли ли-
ходія аж у Росії. 

Схема виманювання людських 
грошей нагадувала знайому шах-
райську «піраміду». Ті, кому по-
щастило бути серед перших клієнтів 
фірми волинського пройдисвіта, на-
справді за доступну ціну придбали 
товар. Порекомендували підпри-

ємство близьким і знайомим. Люди 
спокусилися на дешевизну. Коли ж 
приходили до офісу, остаточно пе-
реконувалися, що саме тут вигідно 
купували металопластикові вікна, 
адже продавці пропонували знижки 
й акції. 

На гачок махляра потрапило ві-
сімдесят дві людини, і це лише ті, 
хто звернувся до правоохоронців. 
Загальна сума втрат склала майже 
півмільйона гривень.

Зі слів правоохоронців, волин-
ський підприємець, щоб заманити 
побільше клієнтів, найняв собі у по-
мічники кількох людей. Щоправда, 
зі слів останніх, про шахрайський 
умисел цієї справи вони нічого не 
відали. Власник платив їм винагоро-
ду залежно від кількості укладених 
угод, тому працювали активно, на-
полегливо, хоча й неофіційно. 

За цим фактом порушено кримі-
нальну справу. Проводяться заходи 
щодо екстрадиції підозрюваного. 

Уряд посилив контроль за під-
готовкою об’єктів ЖКГ до 

нового опалювального сезону. З 
цього року всі акти та паспорти 
готовності мають бути підписані 
інспекцією Держенергонагляду та 
інспекцією з експлуатації електро-
станцій і мереж. 

«В Україні станом на 13 серпня 
роботи з підготовки об’єктів ЖКГ 
та соціальної сфери до опалюваль-
ного сезону вже виконані на 75%. 
До 1 вересня мають бути закін-
чені підготовчі роботи до зими у 
всіх навчальних закладах країни. 
До 1 жовтня — на всіх об’єктах», 
— сказав віце-прем’єр Олександр 
Вілкул. 

Він зазначив, що для зменшен-

ня споживання природного газу в 
Україні буде реконструйовано 663 
котельні з впровадженням енер-
гозберігаючих технологій, замі-
нено понад тисячу старих котлів 
і капітально відремонтовано ще 
стільки ж. Для зменшення витрат 
на виробництво та транспорту-
вання тепла в Україні буде заміне-
но 474 км тепломереж. 

«Уряд жорстко контролює си-
туацію з тарифами на житлово-
комунальні послуги. В кожному 
регіоні перевіряють економічну 
обґрунтованість тарифів, а в разі 
порушень звертаються до Держ-
цінінспекції, Антимонопольного 
комітету, прокуратури», — сказав 
Вілкул. 

Роботи з підготовки до нового 
опалювального сезону виконані на 75% 

Події

Чи реально заробити 
більшу пенсію? 

Азаров вимагає розібратися, з чого 
в Україні виробляють ковбасу 

Мін’юст пропонує саджати до в’язниці 
навіть за обіцянку хабара 


