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У необхідності проведення пенсій-
ної реформи сьогодні ніхто не сум-
нівається — ні влада, ні громадяни. 
Тільки от мотиви різні: у влади 
— зменшити дефіцит бюджету, у 
громадян — збільшити розмір пен-
сійного забезпечення. Адже з 13 
мільйонів 700 тисяч сьогоднішніх 
пенсіонерів 2 мільйони 800 тисяч 
отримують пенсію меншу, ніж 800 
гривень, а 4 мільйони 100 тисяч — 
нижче 900 гривень.

Середня ж пенсія в Україні сьо-
годні — 1149 гривень. Це межа бід-
ності та виживання. Збільшувати 
рівень пенсій при солідарній систе-
мі пенсійного забезпечення, яка діє 
сьогодні в Україні, можна за раху-
нок збільшення відрахувань у ПФ. 
Зробити це реально двома шляхами 
— збільшити кількість працюючих 
або ж збільшити заробітну плату 
цим працюючим. Перше зробити 
нереально: вже сьогодні кожних 100 
робітників своїми відрахуваннями 
утримують 88 пенсіонерів. У 2025 
році, за прогнозами експертів, один 
працюючий утримуватиме одного 
пенсіонера. Підвищувати заробітну 
плату при нинішньому податковому 
навантаженні роботодавці також не 
поспішають. Пенсійна реформа, яку 
презентує віце-прем’єр-міністр Сер-

гій Тігіпко, кардинально ситуацію 
не змінює. Адже у першу чергу вона 
стосується всіх жінок, більшості чо-
ловіків, які працюють на державній 
службі, та військових.

ПРАЦЮЄМО БАГАТО, 
ОТРИМУЄМО МАЛО

Отже, планується підняти пен-
сійний вік для жінок із 55 до 60 ро-
ків. Перехід цей, за словами віце-
прем’єра, буде м’яким: поступово 
додаватимуть до пенсійного віку 
по півроку впродовж 10 років — до 
2020-го. Саме у цьому році жінки 
виходитимуть на пенсію у 60 років. 
Кожне таке продовження буде сти-
мульовано: жінці, яка відстрочила 
свій вихід на пенсію на півроку, до 
виплат буде додаватися 2,5%. 

Збільшать мінімальний період 
сплати страхових внесків, необхід-
них для отримання пенсії за віком, 
з 5 до 15 років, а стаж для отриман-
ня мінімальної пенсії становитиме 
не 20-25, а 30-35 років (для жінок і 
чоловіків відповідно). Так що пра-
цювати для отримання пенсії дове-
деться більше. 

Поступово збільшать до 15 років 
мінімальний період сплати страхо-
вих внесків, необхідний для отри-
мання пенсії по інвалідності, для 

осіб у віці 32 роки та старше. Це зна-
чить, що якщо з українцем у молодо-
му віці трапиться, не дай Боже, біда, 
то, не маючи необхідного стажу, він 
не отримуватиме пенсії.

ДЕРЖСЛУЖБОВЦІ НЕ 
ПОСТРАЖДАЮТЬ

Чоловіки-держслужбовці вихо-
дитимуть на пенсію у 62 роки. Пенсії 
держслужбовців і прирівняних до 
них категорій (учені, судді, проку-
рори, журналісти державних і ко-
мунальних ЗМІ й ін.) нараховувати-
муться не 90% від окладу, а 80% від 
рівня заробітної плати. Щоправда, 
як зазначив Сергій Тігіпко, сьогодні 
розглядається можливість залишити 
держслужбовцям, які мають низькі 
ранги, відрахування у межах 90% їх 
заробітку. 

Розмір пенсії буде обчислюва-
тися з заробітної плати протягом 
останніх 60 календарних місяців (5 
років), а не з 24 (2 років), як було.

Якщо держслужбовець або осо-
ба, яка належить до категорії, при-
рівняної до нього, після виходу на 
пенсію захоче ще попрацювати (у 
тому числі в комерційних структу-
рах), то отримуватиме не спеціаль-
ну, а мінімальну трудову пенсію аж 
до припинення трудової діяльності. 

Ще у минулому році депутати 
Верховної Ради відмовилися надати 
статус держслужбовців учителям. 
Проте проектом пенсійної рефор-
ми планують підняти престижність 
професій бюджетної сфери — учи-
телів, лікарів, працівників культури. 
Для них передбачено при виході на 
пенсію виплачувати грошову допо-
могу в розмірі 10 прожиткових мі-
німумів.

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ 
СЛУЖИТИМУТЬ ДОВШЕ 

Основне завдання полягало у  
скороченні деяких пільг, аби уне-
можливити вихід військових на пен-
сію у віці 30-35 років (наймолодшо-
му військовому «пенсіонеру» було 
29,5 року). Поступово (з кожним 
роком, продовжуючи на рік) плану-
ється збільшити вислугу років для 
виходу на пенсію з 20 до 25 років.

Але вийти на пенсію, за словами 
Сергія Тігіпка, можна буде не раніше 
ніж у 45 років.

ЕЛІТА, ЯК ЗАВЖДИ, НА ВИСОТІ

Максимальний розмір пенсії, 
згідно з запропонованим законо-
проектом, обмежиться 12 прожит-
ковими мінімумами. Таким чином, 
виходячи з рівня прожиткового мі-
німуму на 2010 рік (734 грн.), макси-
мальна пенсія складе 8808 грн. Таке 
обмеження буде стосуватися всіх 

категорій пенсіонерів, незалежно від 
того, спеціальна це пенсія чи трудо-
ва. Таким чином в уряді пропонують 
боротися з елітними пенсіями. 

Проте, як неодноразово наголо-
шував Сергій Тігіпко, зміни не тор-
кнуться тих, хто вийшов на пенсію 
до 2011 року, адже закон зворотної 
сили не має (хоча ми всі свідки, як у 
жовтні було відмінено Конституцію 
2004 року, за якою країна прожила 
майже п’ять років). Саме тому пен-
сії не «урізали» для тих, хто сьогодні 
одержує в місяць 130 тисяч гривень, 
як, приміром, екс-голова Нацбанку 
Володимир Стельмах (про це писала 
«Українська правда»), або ж 38 тисяч 
гривень, як екс-голова Верховної 
Ради Олександр Мороз. Та й навіть 
чинні Президент країни та Прем’єр 
Міністр є пенсіонерами. Проте роз-
мір їхньої пенсії — таємниця за 
сімома замками. Високопосадовці 
отримують свої позахмарні пенсії 
з солідарної системи, сплачуючи до 
Пенсійного фонду, зверніть увагу, 
внески з фіксованої суми, на сьогод-
ні це 13 тисяч 830 гривень. Зарплати 
ж вони отримують набагато вищі. І 
тут для них пільги. До речі, рефор-
ма також встановлює «ліміт» для 
пенсійних внесків. Тільки обрахо-
вуватиметься він 17 прожитковими 
мінімумами. Все, що вище, не опо-
датковується.

ПРО ЩО МОВЧИТЬ ТІГІПКО 
 

Найголовніше ж, про що можна 
зробити висновок, аналізуючи за-
пропоновані урядом зміни, так це 
те, що реформою тут і не пахне. Ні, 
можливо, дефіцит Пенсійного фонду 
через надцять років і буде подолано. 
А от отримувати більше мінімальної 
пенсії переважна більшість україн-
ців навряд чи зможе. Чому?

По-перше, запропонована ре-

форма зберігає нерівні умови для  
розрахунку пенсій. Для держслуж-
бовців — 80% від розміру місячної 
зарплати, а для інших категорій — 
50%. За кожний рік страхового стажу 
понад 30-35 років установлюється 
доплата в розмірі 1% мінімального 
розміру пенсії за віком, але це не що 
інше, як крадіжка у простих україн-
ців 10% їхньої майбутньої трудової 
пенсії, оскільки додано десять років 
страхового стажу.

По-друге, зберігається дуже ве-
ликий відсоток відрахувань у Пен-
сійний фонд — 35,2% (із них 33,2% 
платить працедавець і 2% — робіт-
ник). Таким чином, втрачається мо-
тивація до збільшення заробітної 
плати, а значить, більш пристой-
ного життя. Визнаючи проблему 
непосильних соціальних внесків, 
уряд пропонує хіба що перенести 
у майбутньому навантаження від 
працедавця до робітника та змінити 
пропорцію внесків на 28,2% і 7% від-
повідно. В середньому в Європі вне-
ски до пенсійних фондів становлять 
20% зарплатні.

І по третє, українців позбавля-
ють, по суті, права самим подбати 
про свою старість. Адже, гіпоте-
тично пропонуючи запровадити 
обов’язкову накопичувальну систе-
му, яка дозволяє у європейських кра-
їнах отримувати пристойну пенсію, 
реально її введення переносить на 
невизначений термін — «коли Пен-
сійний фонд буде бездефіцитним». 
Спеціалісти кажуть, що це станеться 
не раніше як за 5-7 років. 

Таким чином, в результаті при-
йняття запропонованих урядом змін 
українці працюватимуть довше, 
платитимуть найбільші відрахуван-
ня на солідарну пенсійну систему, а 
отримуватимуть і надалі найменшу 
у Європі пенсію.
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Події

У столичних супермаркетах увели 
ліміт на гречку та макарони
Як і обіцяв Кабмін, у столичних супермаркетах дійсно 
з’явилася гречка за стриманими цінами. Однак разом з тим 
з’явилися й обмеження на продаж продуктів в одні руки, 
пише «Газета по-киевски». Причому обмеження стосуються 
не тільки відпуску крупи, але й макаронів, рослинної олії й 
інших продуктів. Проте продавці часто закривають на ці ви-
моги очі й просять згоди покупця понаднормові продукти 
пробивати по касі іншим чеком.

Через чотири роки на Землі 
буде 900 мільйонів жебраків
Міжнародне співтовариство прагне до 2015 року 
скоротити вдвічі частку населення, що живе менш 
ніж на 1,25 долара на день. Про це йдеться в одній з 
доповідей Генсека ООН Пан Гі Муна, представлено-
го на розгляд членів Комісії соціального розвитку. Її 
49-та сесія пройде з 9 по 18 лютого. У своїй доповіді 
Пан Гі Мун повідомив, що до 2015 року у світі буде 
900 млн. осіб, що живуть в умовах крайньої біднос-
ті. Ця цифра вдвічі менша за показники 1990 року, 
але вона, як і раніше, вкрай висока та неприйнятна.

1,1
на стільки відсотків більше 
цього року в порівнянні з 
минулим було видано бан-
ківських позик. Таким чи-
ном, кредитування фізичних 
осіб цьогоріч збільшилося.

ТОЧКА ЗОРУ 

На евакуації українців з Єгипту 
урядовці нажили шість мільйонів? 

З 10 млн. грн., виділених для ева-
куації українців із Єгипту, на 

чартерні перельоти реально по-
трібно лише близько 4 млн. грн. 
Про це пише журналіст, письмен-
ник Олександр Горобець у своєму 
блозі на «Корреспонденте».

Він підрахував, що 10 млн. 299 
тис. грн., які виділив Кабмін на 
операцію порятунку українців у 
Єгипті, становлять 1 млн. 290 до-
ларів США. Один чартерний рейс 
до Єгипту літака компанії «Міжна-
родні авіалінії України» (МАУ) ко-
штує 359 тис. грн. або 45 тисяч «зе-
лених». «А це переліт сюди-туди. 
З усіма заправками, харчами, ае-
ропортними послугами. З вином, 
ситро і тому подібним. І саме цій 
авіакомпанії уряд доручив здій-
снити небесну переправу наших 

співвітчизників», — пише автор.
У МНС і Кабміні вирішили, що 

в Єгипті нині повинно бути близь-
ко двох тисяч громадян України. 
Це не стосується туристів, яких 
мають доставляти своїми чарте-
рами туроператори. МАУ взялася 
перевезти всі дві тисячі громадян 
України десятьма чартерними рей-
сами. А це витрата від сили чоти-
рьох мільйонів гривень. «А куди 
мають подітися ще, як мінімум, 
шість мільйонів гривень із означе-
ної бюджетної суми?», — запитує 
автор. 

За словами міністра МНС Ві-
ктора Балоги, сума у 10 мільйонів, 
виділених із резервного фонду на 
евакуацію українців, розрахована 
на усю кількість українців, що пе-
ребувають у Єгипті.

ПРОЕКТИ 

Пенсійна реформа не для людей

ПОГОДА 

У західних областях 10 лю-
того переважно ясно, без опадів. 
Температура повітря вночі -3... 
-3°C, вдень -3...-1°C. 11 лютого 
буде похмуро, очікується сніг із 
дощем. Вночі -3...-1°C, денна тем-
пература становитиме 0...+1°C. 12 
лютого хмарно з проясненнями, 
сніжитиме. Температура вночі 
-2...+2°C, вдень -7...-14°C. 

У північних регіонах 10 лю-
того хмарно з проясненнями, не-
значний сніг. Температура вночі 
-6...-2°C, вдень -8...-7°C. 11 люто-
го очікується хмарність, невеликі 
опади у вигляді снігу. Вночі тем-
пература становитиме -12...-10°C, 
вдень -8...-6°C. 12 лютого хмарно, 
опади у вигляді снігу. Нічна тем-
пература -3…-1°C, денна стано-
витиме -10...-3°C.

У Києві 10 лютого змінна 
хмарність, можливий невеликий 
сніг. Нічна температура стано-
витиме -5...-1°C, денна -6...-5°C. 
11 лютого хмарно, очікується 

хмарність. Вночі -10...-8 °C, вдень 
-7...-3°C. 12 лютого хмарно, пе-
редбачається незначний снігопад. 
Температура вночі -1...+1°C, вдень 
-10...-2°C. 

У східних регіонах 10 лютого 
хмарно, сніжитиме. Вночі -3...0°C, 
вдень -8…-3°C. 11 лютого змінна 
хмарність, опадів не передбачаєть-
ся. Нічна температура становити-
ме -14...-10°C, денна -13...-10°C. 12 
лютого хмарно, очікується силь-
ний сніг, ввечері з дощем. Вночі 
-10...-2°C, вдень -1...+1°C.

У південних областях 10 лю-
того змінна хмарність, опади у 
вигляді мокрого снігу. Темпера-
тура вночі становитиме -1...+1°C, 
вдень -2...0°C. 11 лютого змінна 
хмарність, без істотних опадів. 
Вночі -5...-2°C, вдень -3...+1°C. 
12 лютого перемінна хмарність, 
можливий дощ. Нічна температу-
ра становитиме +3...+4°C, денна  
+3...+8°C. 

Пільги на воду 
і тепло можуть 
замінити грішми 

Експеримент із заміни пільг на 
електроенергію грішми у Волин-

ській області постановою Кабміну 
від 19 січня продовжено на 2011 
рік. Як зазначила директор департа-
менту соціальної політики Луцької 
міськради Лариса Боярин, в області 
близько 80% пільговиків уже є учас-
никами експерименту. Натомість у 
Луцьку, попри широку інформацій-
ну кампанію, він впроваджується 
повільними темпами — лише 24% 
лучан написали заяви на участь в 
експерименті. Хоча лучани нічого 
не втрачають. За її словами, якщо 
цей експеримент дасть позитивний 
результат, то надалі можливе впро-
вадження інших: із надання послуг 
комунальними підприємствами 
«Луцькводоканал» і «Луцьктепло». 

Країна Середня державна пенсія за рахунок коштів солідарної системи

Україна В середньому 1103 грн. або 50% середньої зарплати (жовтень 2010 р.)

Німеччина 14000 грн. (1300 євро) = 46% середньої зарплати

Франція 14000 грн. (1300 євро) = 61,5% середньої зарплати

Велика 
Британія

5300 грн. на місяць (£420,00) = 20% середньої зарплати

США 9370 грн. на місяць ($1175) = 33.3% (третина) середньої зарплати

Нідерланди 15222 грн. на місяць (1416 євро) = 60% середньої зарплати

Данія 7983 грн. (5500 датських крон) або 17,5% середньої зарплати

Росія 5369 грн. (20473 рублів) = 37,6% середньої зарплати

Польща 4120 грн. (1500 злотих) = 45% середньої зарплати

Уряд прирікає більшість українців на отримання мінімальної пенсії

Країна Вимоги ДЛЯ призначення мінімальної пенсії при досягненні 
пенсійного віку

Україна Зараз: 20 років для жінок, 25 - для чоловіків, 
пропонується: 30 - для жінок, 35 - для чоловіків

Німеччина Мінімуму немає

Франція 40,5 років сплати внесків (162 квартали), до 2020 р. планується по-
ступово підняти до 42 років (168 кварталів) 

Велика 
Британія  30 років сплати внесків та /або стаж роботи

США 10 років (40 кварталів)

Нідерланди 50 років проживання у віці з 15 до 65 років

Данія 3 роки проживання

Росія 20 років для жінок та 25 - для чоловіків

Польща   20 років для жінок та 25 - для чоловіків


