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Депутати Верховної Ради ухвалили 
в другому читанні і в цілому урядо-
вий проект Пенсійної реформи. За 
відповідне рішення проголосували 
248 депутатів.

Від Партії регіонів — 188 депута-
тів, від «БЮТ-Батьківщини» — 0, від 
НУНС — 11, від КПУ — 0, від «Ре-
форм заради майбутнього» — 18, від 
Народної партії — 20, позафракцій-
них нардепів — 11.

Розгляд законопроекту тривав 
8,5 години, депутати не підтримали 
абсолютну більшість поправок.

Документом підвищено пен-
сійний вік для жінок до 60 років, 
страховий стаж піднято до 30 років 
для жінок і 35 — для чоловіків. Крім 
того, передбачено, що пенсійний вік 
для жінок, які отримують пенсію, 
згідно з загальним законом, буде під-
вищено з 55 до 60 років, починаючи 
з 1 вересня 2011 року, з поступовим 
збільшенням його на шість міся-
ців щорічно впродовж 10 років. Вік 
для жінок для отримання державної 
соцдопомоги буде підвищено з 58 до 
63 років.

Законом передбачається підви-
щити пенсійний вік для чоловіків-
держслужбовців до 62 років, по-
чинаючи з 2013 року, поступово 
протягом чотирьох років. Цей вік 
буде граничним. Інститут продо-
вження перебування на держслужбі 
буде скасовано. 

Також передбачено призначен-
ня дострокових пенсій народним 
депутатам у разі закінчення їхніх 
депутатських повноважень не за два 
роки до досягнення пенсійного віку, 
а за півтора. 

З метою покращення умов пен-
сійного забезпечення працівників 
бюджетної сфери при виході на пен-
сію пропонується ввести одноразову 
допомогу в розмірі 10 призначених 
їм пенсій.

Законом передбачається виплату 
дострокової (за півтора року) пенсії 
держслужбовцям, депутатам, про-
курорам, суддям проводити лише 
для непрацюючих пенсіонерів; об-
межити заробіток для призначення 
пенсії народним депутатам, суддям, 
прокурорам, військовослужбовцям 
сумою заробітної плати, на яку нара-
ховується єдиний соцвнесок, як для 
інших категорій пенсіонерів.

Розмір максимальної пенсії для 

осіб, що втратили працездатність, 
обмежується на рівні 10 мінімумів, 
тобто 7640 гривень. Також документ 
зменшує з 90% до 80% заробітну пла-
ту для обрахування пенсій для держ-
службовців.

Верховна Рада також зберегла за 
жінками право виходити на пенсію в 
55 років за певних умов. Жінка може 
піти на пенсію, якщо має не 20, а 30 
років стажу й зобов’язується ніде 
6ільше не працювати. При цьому 
вона отримує понижувальний кое-
фіцієнт 0,5% за кожен рік.

Вдалося зберегти пільговий пен-
сійний вік і для жінок, які виховали 
п’ять дітей і дітей-інвалідів. Також 
для учасників бойових дій, інвалідів 
по зору, карликів і ліліпутів — цим 
категоріям не підвищено пенсійний 
вік.

А військовослужбовцям підви-
щили необхідний службовий стаж 
з 20 до 25 років. Виняток зробили 
лише для військових льотчиків і під-
водників за пропозицією регіонала, 
екс-міністра оборони Олександра 
Кузьмука.

«В 35 років у них починаються 
професійні хвороби — і вони вже 
нікому не потрібні. Тому я перекон-
ливо прошу дивитися не в бік ложі 
уряду, а в бік своєї совісті», — закли-
кав він, наголосивши, що йдеться 

лише про 543 особи.
Бютівець Володимир Яворів-

ський, коментуючи розгляд пенсій-
ної реформи, заявив: «Мені видаєть-
ся, що у нас з’явиться нова традиція: 
замість купальської ночі будуть від-
значати ніч великого соціального 
злочину».

У свою чергу депутат від Пар-
тії регіонів Ярослав Сухий заявив у 
ефірі «5 каналу», що людина, яка має 
звичайну пенсію на підставі закону 
про обов’язкове загальнодержавне 
пенсійне страхування, після пен-
сійної реформи зможе працювати, 
одержуючи і пенсію, і заробітну пла-
ту за основним місцем роботи.

Також, за словами депутата, про-
працювавши два роки, така людина 
отримає можливість перерахування 
пенсії, але перерахування відсотків 
не мінімальної пенсії, а від тієї пен-
сії, яку вона одержувала, повідомляє 
«ЛІГАБізнесІнформ».

Нагадаємо, станом на 1 квітня 
2011 року в Україні кількість пенсі-
онерів збільшилася на 60 тисяч осіб 
— до 13 млн. 766 тис. Натомість кіль-
кість працевлаштованих громадян, 
які платять внески до Пенсійного 
фонду, з початку року скоротилася 
на 400 тисяч осіб — до 14 млн. Фак-
тично кожен працюючий українець 
утримує одного пенсіонера.

Відомості.UA

№ 29 (564)

14 - 20 липня 2011 року

http://vidomosti-ua.com/

Події

Коломойський продасть 
частину акцій «Приватбанку»
«Приватбанк», основними акціонерами якого є бізнес-
мени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, може 
продати частину акцій інвесторові-нерезиденту. Про це 
банк повідомив Держкомісії з цінних паперів і фондо-
вого ринку, пише «Дело». «Розглянути питання про при-
йняття до складу учасників (акціонерів) «Приватбанку» 
нерезидента України й перетворення «Приватбанку» 
в банк за участю іноземного капіталу», — йшлось у по-
рядку денному загальних зборів акціонерів фінустано-
ви, проведення яких заплановане на 8 серпня.

Європа відклала виділення 
кредитів Україні на 
модернізацію ГТС
Європейський союз відклав виділення Україні кредиту 
на модернізацію газотранспортної системи (ГТС) як 
мінімум до осені, повідомив провідний радник ЄБРР 
Антон Усов. «Головна претензія — всупереч ухвале-
ному закону, зі складу «Нафтогазу» досі не виведені 
«Укртрансгаз» і «Укргазвидобування». Це ускладнює 
видачу кредитів», — цитує «Коммерсантъ» своє дже-
рело, знайоме з ходом перевірки.

232
на стільки тисяч осіб упро-
довж 2010 року зменшилась 
чисельність населення пра-
цездатного віку в Україні, 
повідомили у Держстатис-
тики. 

ОБМЕЖЕННЯ 

ФЕМІДА 

ПАСЕМО ЗАДНІХ 

Україна — четверта серед десяти 
найгірших економік світу

Україна посіла четверте місце 
у рейтингу журналу «Forbes» 

«10 найгірших економік світу», 
пропустивши вперед Мадагаскар, 
Вірменію та Гвінею. Про це повідо-
мляє Бі-Бі-Сі.

Щоби скласти рейтинг, його 
автори проаналізували статистич-
ні дані за три роки зі 177 країн.

Зокрема, враховували зростан-
ня валового внутрішнього про-
дукту, рівень інфляції (беручи до 
уваги прогнози Міжнародного ва-
лютного фонду на 2012 рік), ВВП 
на душу населення, а також спів-
відношення експорту й імпорту.

Україну «Forbes» називає кра-
їною з «перспективним фермер-
ством і значними запасами міне-
ральних ресурсів» та зазначає, що 
вона здатна стати провідною євро-
пейською економікою.

Натомість, пише видання, за 
показниками ВВП на душу насе-
лення Україна поступається «на-
віть таким країнам, як Сербія та 
Болгарія».

Державний департамент США 
пояснює це складною системою 
регулювання, слабким врядуван-
ням, невиконанням рішень суду та 
корупцією.

Про незадовільну економічну 
ситуацію в країні кажуть й інші 
міжнародні організації. Так, за 
підрахунками ООН, за межею бід-
ності нині живуть четверо з п’яти 
українців.

При цьому за останній рік ми 
збідніли на 10%. Україна посідає 83 
місце у рейтингу розвитку суспіль-

ства ООН, втративши сім позицій 
лише за рік.

У рейтингу ж економічної сво-
боди, який укладає Світовий банк, 
Україна посідає 163 позицію — між 
Казахстаном і Гондурасом.

Тоді як середня зарплатня в 
Україні складає від двох до двох із 
половиною тисяч гривень, укра-
їнські мільярдери дедалі частіше 
фігурують не тільки в українських, 
але й у поважних світових рейтин-
гах багатіїв.

Деякі експерти припускають, 
що погіршення економічної си-
туації та подальше розшарування 
населення можуть призвести до 
зростання в Україні протестних 
настроїв.

НЕПРИЄМНА ІНФОРМАЦІЯ 

Іран більше не визнає дипломи 
українських медиків 

Іран більше не визнає дипломи 
медичних вишів України та не на-

дає права лікарської практики на-
шим громадянам. Причина — вкрай 
низький рівень кваліфікації лікарів, 
яких готують в українських вузах, 
включаючи найпрестижніший На-
ціональний медичний університет 
імені Богомольця, а також високий 
рівень корупції.

Про це заявив голова партії «Гро-
мадянська позиція», голова парла-
ментського комітету з питань націо-
нальної безпеки й оборони Анатолій 
Гриценко. Нардеп повідомив, що 
дізнався про це під час міжнарод-
ної конференції у Тегерані. За його 
словами, дійсно в Україні сьогодні 
замість здобуття дипломів шляхом 
навчання їх банально купують. 

Рішення Ірану — це дуже три-
вожний сигнал, вважає Гриценко. 
«Ми знаємо, що країни Європи, 
США та Канада такого висновку ді-
йшли значно раніше. Українські лі-
карі, які хочуть отримати роботу в 
цих країнах, змушені проходити че-
рез принизливі процедури переатес-
тації, додаткового навчання. Лише 
одиниці з них одразу отримують 
право на лікарську практику, решта 

— починають із роботи медсестра-
ми чи у лабораторіях», — розповів 
депутат.

На думку Гриценка, наслідком 
корупції в університетах і зниження 
рівня підготовки студентів є втрата 
іміджу України, а також витіснення 
нашої держави з міжнародного рин-
ку надання освітніх послуг.

Бюджетники отримають 
допомогу в 10 пенсій 

Тимчасово 
заборонено 
ввезення овочів із 
Євросоюзу 

Україна тимчасово заборони-
ла імпорт із країн Євросою-

зу деяких продуктів рослинного 
походження без надання офіцій-
ного документа про проведення 
дослідження на наявність бакте-
рій групи кишкової палички. 

У список заборонених по-
трапили картопля, помідори, 
цибуля, капуста, морква, буряк, 
огірки, бобові та деякі інші, по-
відомили в Держветслужбі Укра-
їни.

Таке рішення прийнято Мі-
ністерством аграрної політики 
й продовольства України та Го-
ловною державною інспекцією з 
карантину рослин із метою по-
передження ввозу на територію 
України небезпечних продуктів 
рослинного походження.

Як повідомлялося, внаслідок 
спалаху гострої кишкової ін-
фекції, в країнах Європейського 
Союзу, особливо в Німеччині, 
менш ніж за місяць занедужали 
приблизно дві тисячі осіб. Біль-
ше сорока людей не вдалося вря-
тувати.

ПОГОДА 

У західних областях 14 лип-
ня очікується змінна хмарність, 
можливий незначний дощ. Темпе-
ратура повітря вночі становитиме 
+18...+19°C, вдень +27...+31°C. 15 
липня буде похмуро, дощитиме. 
Вночі +16...+22°C, денна темпера-
тура +22...+26°C. 16 липня змінна 
хмарність, сухо. Температура вно-
чі +13...+19°C, вдень +23...+26°C. 

У північних регіонах 14 лип-
ня хмарність, можливі опади. 
Нічна температура +15...+19°C, 
денна +27...+29°C. 15 липня хмар-
но з проясненнями, дощ. Уночі 
температура повітря становитиме 
+17...+21°C, вдень +26…+31°C. 16 
липня похмуро, опади. Темпе-
ратура вночі +17...+21°C, вдень 
+26...+28°C. 

У Києві 14 липня буде хмар-
но з проясненнями, сухо. Темпе-
ратура вночі +15...+20°C, вдень 
+28...+30°C. 15 липня очікуєть-
ся змінна хмарність, невеликий 
дощ. Уночі +17...+21°C, вдень 

+29…+32°C. 16 липня хмарно, 
дощитиме. Нічна температура 
+17…+22°C, денна становитиме 
+27...+30°C.

У східних регіонах 14 лип-
ня перемінна хмарність, очі-
кується незначний дощ. Уночі 
+14...+17°C, вдень +19…+26°C. 15 
липня хмарно з проясненнями, 
можливі опади. Нічна темпера-
тура +17...+19°C, денна сягатиме 
+27...+30°C. 16 липня переважно 
ясно, опадів не передбачається. 
Нічна температура +15...+19°C, 
денна +28...+31°C.

У південних областях 14 лип-
ня буде сонячно, сухо. Температу-
ра вночі становитиме +17...+21°C, 
вдень +27...+29°C. 15 липня 
очікується ясна погода, без опа-
дів. Уночі температура повітря 
становитиме +15...+20°C, вдень 
+28...+30°C. 16 липня сонячно, 
сухо. Нічна температура стано-
витиме +17...+21°C, денна сягне 
+29...+30°C. 

У Росії п’ятьох неонацистів 
засудили до довічного ув’язнення

11 липня в Москві п’ятьох чле-
нів банди неонацистів за-

судили до довічного ув’язнення у 
справі про 27 вбивств, замаху на 
вбивство і спробу теракту. Решта 
членів банди отримали від 10 до 
23 років колонії суворого режи-
му. Один з обвинувачених, який 
співпрацював зі слідством, отри-
мав вісім років умовно. Єдина ді-
вчина на лаві підсудних, Васили-
на Ковальова, отримала 19 років 
колонії. Вона обвинувачується в 
подвійному вбивстві та замаху на 
вбивство. За словами журналістів, 
на суді обвинувачені поводилися 
зухвало та після оголошення виро-
ку вигукнули: «Наша совість вище 
ваших законів».

Угруповання «Націонал-
соціалістичне товариство «Пів-
ніч» утворилося після розпаду 
«Націонал-соціалістичного това-

риства», головою якого був Мак-
сим Базилєв на прізвисько Адольф. 
Після затримання він наклав на 
себе руки в ізоляторі на Петрівці.

Процес над 13 учасниками 
банди, заарештованими в 2008 
році, розпочався в квітні 2010 року 
і проходив в закритому режимі. 

Серед іншого, цих молодиків 
звинуватили в десятках убивств 
на підґрунті міжнаціональної не-
нависті, участі в екстремістській 
діяльності та підготовці вбивств 
співробітників спецслужб. Крім 
того, вони вбили двох учасників 
банди, яких вважали зрадника-
ми. Вважається, що у неонацистів 
були відділення в Білорусі, Вели-
кобританії, Канаді та Франції. Ді-
яльність угруповання, засновано-
го в 2004 році, було заборонено за 
рішенням Верховного суду РФ у 
лютому 2010 року.


