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Уже з першого жовтня в Україні 
пенсію рахуватимуть по-новому. 
Що це значитиме для пересічних 
громадян — дізнавалися «Відо-
мості».

У 2022 РОЦІ ЖІНКИ ЙТИМУТЬ 
НА ПЕНСІЮ В 60

При прийнятті пенсійної ре-
форми найбільше дискутували про 
збільшення пенсійного віку для жі-
нок. У результаті українки таки йти-
муть на пенсію у 60 років. І станеть-
ся це, як запевняють у прес-службі 
Мінсоцполітики, через 10 років. 

В повідомленні зокрема зазнача-
ється, що право на пенсію за віком 
мають жінки після досягнення ними 
віку, вказаного в таблиці «Вихід жі-
нок на пенсію». 

Отже, вперше у 60 років жінки 
почнуть виходити на пенсію, почи-
наючи з 2022 року. 

До того часу для українок у за-
коні містяться так звані компенса-
тори. Зокрема, у період підвищення 
віку пенсія жінок, які вирішили ще 
попрацювати, буде збільшуватися 

на 2,5% за кожні півроку. За десять 
років розмір пенсії може зрости на 
25%.

ЯК НАРАХОВУВАТИМУТЬ 
СТРАХОВИЙ СТАЖ

Якщо пенсійний вік підвищува-
тимуть поступово, то стаж, необхід-
ний для отримання мінімальної пен-
сії за віком, збільшать уже з першого 
жовтня цього року. 

Як повідомив «Відомостям» на-
чальник головного управління Пен-
сійного фонду України у Волинській 
області Петро Філіпчук, мінімаль-
ний розмір пенсії за віком в обсязі 
прожиткового мінімуму буде вста-
новлюватися за наявності у чоло-
віків не менше 35 років страхового 
стажу, в жінок — 30 років. Понад те, 
взагалі мати право на призначення 
пенсії (у разі втрати працездатнос-
ті зокрема) зможуть лише ті особи, 
страховий стаж яких становить не 
менше 15 років. Порядок обчислен-
ня страхового стажу не змінюється.

— Нагадаємо, що страховий 
стаж — період, протягом якого осо-
ба підлягає загальнообов’язковому 
державному пенсійному страхуван-
ню та за який щомісяця сплачені 
страхові внески в сумі не меншій, 
аніж мінімальний страховий вне-
сок, — зазначив Петро Філіпчук. 
— Періоди трудової діяльності й 
інші періоди, що враховувалися до 
стажу для призначення пенсії до на-
брання чинності Законом України 
«Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування» (1 січня 2004 
року), зараховуються до страхового 
стажу в порядку та на умовах, перед-
бачених законодавством, що діяло 

раніше.
Найбільше чуток гуляло щодо 

включення-невключення у загаль-
ний страховий стаж періодів на-
вчання у вузі, перебування у декрет-
ній відпусці та на обліку в службі 
зайнятості. 

— Якщо людина навчалась у вузі 
до 1 січня 2004 року, то цей період 
зараховується до страхового стажу, 
згідно з законодавством, що діяло 
раніше. З 1 січня 2004 року зараху-
вання проводиться лише за умови 
сплати страхових внесків, — про-
яснив ситуацію Петро Філіпчук. 
— Жінкам, які отримують допо-
могу по догляду за дитиною до до-
сягнення нею трирічного віку, цей 
період зараховується до страхового 
стажу. Період, протягом якого особа 
отримувала допомогу по безробіт-
тю (крім одноразової її виплати для 
організації безробітним підприєм-
ницької діяльності) чи матеріальну 
допомогу у період професійної під-
готовки, перепідготовки або підви-
щення кваліфікації, також включа-
ється до страхового стажу.

ОСОБЛИВОСТІ НАРАХУВАННЯ 
ПЕНСІЙ УЧИТЕЛЯМ І 
МЕДИКАМ

До сьогодні педагоги та медичні 
працівники мали право достроко-
вого виходу на пенсію — достатньо 
було мати 25 років відповідного про-
фесійного стажу. «Відомості» поці-
кавилися, чи міняється щось для цієї 
категорії у новому законодавстві.

— Умови призначення пенсії за 
вислугу років не міняються, — зазна-
чили у Пенсійному фонді. — Отже, 
педагоги та медики мають і мати-
муть право на пенсію за вислугу ро-
ків при наявності спеціального ста-
жу не менш як 25 років. При цьому 
слід зауважити, що визначення роз-

міру такої пенсії буде проводитися 
відповідно до нових норм. Водночас 
таким категоріям осіб надана мож-
ливість відстрочити призначення 
пенсії за вислугу років із відповідною 
компенсацією. Так, якщо людина до-
працює до пенсійного віку, встанов-
леного законом, і матиме при цьому 
необхідний страховий стаж (для чо-
ловіків — 35 років, для жінок — 30), 
а також якщо вона до цього не одер-
жувала будь-якої пенсії, то їй буде 
виплачено грошову допомогу в об-
сязі десяти місячних пенсій станом 
на день її призначення. Ця допомога 
не підлягає оподаткуванню. 

ЗРІВНЯЙЛІВКА ЗАЛИШАЄТЬСЯ

Автори пенсійної реформи нео-
дноразово заявляли, мовляв, якщо 
людина більше працюватиме та біль-
ше зароблятиме, то й вищу пенсію 
отримуватиме. «Відомості» попро-
сили, аби у Пенсійному фонді по-
рахували, якою буде пенсія в особи, 
що має необхідний страховий стаж 
(35 років — для чоловіків, 30 — для 
жінок). При цьому були задані такі 
параметри: людина впродовж остан-
ніх 15 років офіційно отримувала 
мінімальну заробітну плату, трошки 
більше мінімальної, вдвічі та втричі 
більше мінімальної зарплати. Обчис-
лення, звичайно, приблизні, позаяк 
нарахування пенсії кожній людині 
індивідуальне. Проте результати, які 
ми склали у таблицю, — вражають. 
Як бачимо, різниця у пенсіях неве-
лика. А у зв’язку з реформою трудо-
ва пенсія з 1 жовтня зменшиться на 
78 гривень. 

Так що висновок один — скіль-
ки б не працював, якщо ти не держ-
службовець або не заробляєш по-
над п’ять тисяч гривень (а де такі 
на Волині?), пенсію отримуватимеш 
мізерну.

Виникає питання: якщо людина, 
яка все життя пропрацювала, в ре-
зультаті заробить мінімум, що буде 
з тими нашими співгромадянами, 
які не матимуть необхідних міні-
мальних 15 років для призначення 
пенсії? 

— Особам, які не матимуть 15 
років стажу, пенсії призначатися 
не будуть, — відповів начальник 
волинського Пенсійного фонду. — 
Ними опікуватимуться в управлінні 
соцзахисту.

Ми зателефонували в управлін-
ня соціального захисту та запитали, 
яку допомогу призначають тим лю-
дям, які не мають права на пенсію.

— Державна допомога непра-
цездатним особам призначається 
у розмірі прожиткового мінімуму, 
— повідомила начальник відділу со-
ціальних допомог, житлових субси-
дій та у справах інвалідів Людмила 
Сербіненко. — На сьогодні ця сума 
становить 764 гривні. А з першого 
жовтня вона зросте до 784 гривень. 
Щоправда, ця допомога призначати-
меться чоловікам і жінкам після до-
сягнення ними 63 років. 

Якою ж може бути мотивація до 
праці в Україні? Питання риторич-
не. Як бачимо, її просто немає. То де 
ж тут реформа?

Наталка СЛЮСАР

З жовтня пенсії стануть ще меншими

ДАВНО ПОРА 

Працівників культури переведуть 
на повні ставки

Із першого січня наступного 
року працівників культури пе-

реведуть на повні ставки. Про це 
повідомив у понеділок, 19 вересня, 
на оперативній нараді голова ОДА 
Борис Клімчук.

— У проекті бюджету на на-
ступний рік, який видали 15 верес-
ня, передбачене переведення всіх 
працівників культури на повні 
ставки. Це не означає, Ігоре (Ігор 
Никитюк — начальник обласного 
управління фінансів, — авт.), що 
ми маємо за два місяці набрати 
штати. Розрахунок іде за теперіш-
ньою штатною чисельністю. У ра-
йонах треба зробити усе чітко по 
штатній чисельності, формула вже 
є. В нас таке часом буває: наведе-
мо лад із зарплатами — і раптом 

випливають ще десять ставок. А 
вони вже не передбачені фінансу-
ванням. Усе по-чесному має бути, 
— резюмував Борис Петрович. 

Як інформує прес-служба об-
лдержадміністрації, галузь куль-
тури України отримала цьогоріч 
узагальнений закон про культуру, 
29-та стаття якого передбачає, що 
з наступного року всі працівники 
цієї сфери повинні працювати на 
повну ставку.  Закон про культуру 
передбачає й створення в Україні 
з наступного року базової мережі 
закладів культури. Тому голова об-
лдержадміністрації дав завдання 
профільним керівникам зробити 
детальний аналіз штатного розпи-
су працівників культури. 

Ірина КОСТЮК
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Події

В аварії у Туреччині 
постраждав 21 українець 

20 вересня в Анталії сталася ДТП, у результаті якої 
перекинувся туристичний автобус компанії «TEZ 
Tour», що перевозив українських туристів. У резуль-
таті інциденту 21 громадянин України постраждав. 
Дипломатичне відомство України та компанія-
оператор вживають заходи щодо забезпечення 
потерпілих необхідним лікуванням.

4941
на стільки тисяч у липні 2011 року 
зменшилася кількість населення Укра-
їни. Зараз українців нараховується 45 
мільйонів 670 тисяч 36 осіб проти 45 
мільйонів 674 тисяч 977 осіб на 1 липня 
2011 року. Про це повідомляє Державна 
служба статистики. 

Українці літатимуть до 
Аргентини без віз
Із 2 жовтня цього року набуває чинності угода 
між урядами України й Аргентинської Рес-
публіки про взаємне скасування віз. У МЗС 
зазначають, що положення цієї угоди перед-
бачають можливість для громадян обох сторін 
в’їжджати, перебувати, прямувати транзитом 
і виїжджати з території двох держав без віз із 
метою туризму чи для здійснення іншої непри-
буткової діяльності на період до 90 днів.

ЗАЧЕКАЛИСЯ 

Працівники тепличного комбінату 
вимагають своїх грошей за паї

Колишні працівники Волин-
ського тепличного комбінату 

вимагають повернути їм обіцяні 
за паї гроші. Їхнє прохання озву-
чив 16 вересня під час засідан-
ня сесії обласної ради депутат-
«заукраїнець» Ігор Гузь.

— На комбінаті працювали 345 
осіб, землі були розпайовані, а по-
тім продані. Кошти за майнові паї 
заплатили не всім, близько сотні 
осіб чекають грошей досі, — роз-
повів Гузь. — Працівники ось уже 
вісім років звертаються до різних 
інстанцій, але безрезультатно. За 
моєю інформацією, майно комбі-
нату продано не так давно това-
риству «Металпром» з київською 
пропискою, але кошти пайовикам 
так і не виплачено.

Депутат адресував свій запит 
голові обласної ради з проханням 
надати йому інформацію, за скіль-
ки було продано залишки майна 
комбінату та куди пішли кошти з 
його продажу. Також Гузь наполіг, 
аби вияснили, чи було враховано 

боргові зобов’язання перед пайо-
виками при продажі підприєм-
ства.

Голова облдержадміністрації у 
відповідь на запит Гузя зауважив, 
що, швидше за все, раз ідеться про 
2003 рік, то це чистої води госпо-
дарський спір.

— Якщо ви скеруєте запит мені 
чи голові обласної ради, ми все 
одно передамо його в правоохо-
ронні органи. Це не справа нашої 
компетенції, — наголосив Борис 
Клімчук. — Продаж був здійсне-
ний на вторинному чи третинному 
ринку, цей комбінат давно вже не є 
державним.

На це Ігор Гузь відреагував так:
— Люди вісім років добива-

ються, змінилося кілька губерна-
торів. Я хочу, щоб цим питанням 
зайнялася не лише прокуратура, 
а й керівництво області. Жінці з 
села Підгайці, яка безпосередньо 
звернулася до мене, заборгували 
за пай 27 тисяч гривень.

Ірина КОСТЮК

БЕЗПЕКА РУХУ: УКРАЇНА І СВІТ 

Перерахунок звичайних пенсій

Зарплата за 
останній рік 
роботи, грн

Пенсія до реформи, грн Пенсія після реформи, грн.

Чоловіки Жінки Чоловіки Жінки

922 804 798 726 720

1000 811 804 733 726

1500 825 816 747 738

2000 891 833 813 755

2700 1277 1100 1199 1022

Вихід жінок на пенсію

Дата народження
Вік виходу 
на пенсію

до 30.09.1956 р. 55 р.

з 1.10.1956 р. 
по 31.03.1957 р.

55 р. 6 міс.

з 1.04.1957 р. 
по 30.09.1957 р.

56 р. 

з 1.10.1957 р. 
по 31.03.1958 р.

56 р. 6 міс.

з 1.04.1958 р. 
по 30.09.1958 р.

57 р.

з 1.10.1958 р. 
по 31.03.1959 р.

57 р. 6 міс.

з 1.04.1959 р. 
по 30.09.1959 р.

58 р.

з 1.10.1959 р. 
по 31.03.1960 р.

58 р. 6 міс.

з 1.04.1960 р. 
по 30.09.1960 р.

59 р.

з 1.10.1960 р. 
по 31.03.1961 р.

59 р. 6 міс.

з 1.04.1961 р. 
по 31.12.1961 р.

60 р.


