
Мені як кандидату в народні де-
путати України по Маневицькому 
виборчому округу №23 доводиться 
часто зустрічатися зі своїми ви-
борцями. Найбільше їх цікавить пи-
тання пенсій. Люди бояться, що на 
старості літ їм доведеться бідувати, 
бо та реформа, яку провладна біль-
шість проголосувала в парламенті, 
позбавляє їх можливості мати 
достойну пенсію. Буду відвертим: 
людям є чого боятись, бо це не 
реформа, а звичайнісіньке ошукан-
ство народу. Не можна, розкрада-
ючи щоденно кошти з бюджетної 
казни, намагатися поповнювати 
Пенсійний фонд за рахунок бідного 
населення. Тому одним зі своїх 
основних завдань у Верховній Раді 
бачу разом із колегами по фракції 
обов’язково поставити питання про 
скасування цієї пенсійної реформи 
та проголосувати ті зміни, які роз-
робили представники опозиції.

УРЯД ЛАТАЄ ДІРКИ ЗА 
РАХУНОК ЖІНОК

Представники Партії регіонів, 
які є авторами цього закону, заклали 
у ньому такі норми, які значно погір-
шують пенсійне забезпечення та со-
ціальний захист багатьох категорій 
громадян. Передусім це стосується 
жінок. Їм збільшили пенсійний вік 
на п’ять років. І тепер українки за-
мість того, аби йти на заслужений 
відпочинок у 55, будуть робити це 
у 60. Автори закону аргументували 
свій крок тим, що у Європі на пенсію 
і чоловіки, і жінки виходять після 
шістдесяти. Проте при цьому вони 
«забули» про таку важливу деталь: 
там добре розвинута система охо-
рони здоров’я, що дає змогу людям 
довше почуватися працездатними. 
Наші ж жінки та чоловіки після 50 
років частіше починають звертатися 
до лікарів. Високий тиск, серцево-
судинні захворювання не дають змо-
ги бути повноцінним працівником. 
А скільки людей сьогодні просто не 
доживає до шістдесяти! 

Ганебний не тільки пенсійний за-

кон, ганебні і виписані владою нор-
ми перехідного періоду. Під наданою 
жінкам «благородною» можливістю 
обирати, коли виходити на пенсію 
— в 55 чи в 60 років, ховається така 
річ, як втрата 0,5% пенсії за кожен 
місяць дострокового виходу. І ті до-
даткові 2,5% за кожні шість місяців 
перепрацювання протягом 10 років 
нічого не дають: наші жінки про-
сто можуть не дожити. Вже сьогодні 
сотні волинянок, які скористалися 
своїм правом і вийшли на пенсію у 
55, отримали гірке розчарування: їм 
нарахували значно меншу пенсію, 
ніж вони сподівалися.

ОБДЕРЛИ ЯК ЛИПКУ

На цьому неприємні сюрпризи 
від «реформаторів» не закінчуються. 
Аби людина взагалі мала право на 
отримання пенсії, вони встановили 
15-річний мінімальний страховий 
стаж. До реформи для отримання 
мінімальної пенсії жінкам достатньо 
було мати 20 років стажу, чоловікам 
— 25. Додаткові роки, які відпрацьо-

вували українці, вважалися понад-
нормовими. При обчисленні пенсій 
їх вираховували з підвищеним кое-
фіцієнтом. Тепер для призначення 
мінімальної пенсії жінкам необхідно 
мати 30 років страхового стажу, а 
чоловікам — 35. Тобто стаж відра-
зу збільшили на десять років! Крім 
того, що сотні тисяч людей перед-
пенсійного віку змусили додатково 

працювати 10 років, то їм ще й урі-
зали пенсії. І тепер їх вираховувати-
муть за звичайним коефіцієнтом. Як 
результат — пенсія буде меншою. 

Особливо цинічно повелися з 
молодими людьми, яким сьогодні 
35-40 років. Вони на пенсію взага-
лі можуть не розраховувати. Їхній 
шлях у доросле життя почався у 
90-ті роки минулого століття, коли 
закривалися підприємства, роз-
валювалися колгоспи, зарплати не 
платилися, тож ні про який стаж у 
30 років жінкам і 35 чоловікам уза-
галі не доводиться говорити. Більше 
того, у тих, хто все-таки мав роботу 
у 90-ті роки, вирішили вкрасти за-
роблений стаж. Адже зарплату за 
ці роки будуть враховувати за ба-
жанням особи лише до 1 січня 2016 
року. А від цієї дати для нарахування 
пенсії братимуть лише дані з систе-
ми персоніфікованого обліку, що діє 
з 1 липня 2000 року. В такий спосіб 
ця влада, по суті, прирекла ціле по-
коління на те, що у майбутньому 
вони не матимуть навіть мінімаль-
ної пенсії! 

ІНВАЛІДІВ ПОЗБАВИЛИ ПРАВА 
ВИБОРУ

Автори документа з Партії ре-
гіонів виписали просто знущальні 
норми для інвалідів. Якщо раніше 
пенсію за інвалідністю призначали 
за наявності мінімального стажу 
від 2 до 5 років — залежно від віку, 
то тепер пропонується нова вікова 
шкала — від 5 до 15 років. А інвалі-
дам другої і третьої груп, які раніше 
мали достатній стаж і право вибо-
ру між пенсією за інвалідністю та 
пенсією за віком, збільшили норма-
тивний стаж до 30 років для жінок 
і 35 для чоловіків. Тим самим людей 
позбавили можливості вибору виду 
пенсії. 

ОБІКРАЛИ ЛЮДЕЙ НА 200 
ГРИВЕНЬ

Не на користь простого праців-
ника змінилася формула обчислен-
ня базового розміру пенсії за віком. 

Тепер у ній буде враховуватись се-
редня зарплата не за один рік, а за 
три. За підрахунками фахівців, лише 
збільшення страхового стажу та 
зміна формули нарахування пенсії 
призведуть до зменшення пенсійних 
виплат кожному майбутньому пен-
сіонеру на 150-200 гривень. 

Крім того, цей уряд не зробив 
із 1 січня цього року перерахунку 
пенсій. У результаті кожен пенсіо-
нер недорахувався 334 гривні. Лише 
у травні цього року перед вибора-
ми під соусом соціальних ініціатив 
Президента додали до трудових мі-
німальних пенсій по 100 гривень. 
Куди поділися 234 гривні, невідомо.

СПЕЦПЕНСІЇ ЗАЛИШИЛИ ДЛЯ 
СЕБЕ

Водночас владці не забули про 
себе. В українському пенсійному 
законодавстві залишилося таке по-
няття, як «спецпенсії». Руки чинов-
ників, які безжально урізали пенсії 
простим українцям, не змогли об-
межити себе самих. Їм нараховува-
тимуть 80% від заробленого, а всім 
іншим — 40-50% від базової зарпла-
ти. Крім того, Конституційний Суд 
залишив високопосадовцям їхні по-
передні пенсії в межах 20 000, 30 000, 
50 000, а кому й 100 000 гривень у 
місяць. Тому в новому пенсійному 
законі, який ми приймемо після ска-
сування реформи Азарова-Тігіпка, 
порядок нарахування пенсій буде 
однаковий для всіх. І розмір пенсії 
залежатиме винятково від трудово-
го стажу, зарплати й умов праці. 

Якби Президент і уряд дійсно 
хотіли провести пенсійну рефор-
му, вони першочергово зменшили 
б податки та соціальні нарахування 
на зарплату. Це дало б змогу вивес-
ти з тіні заробітну плату, наповни-
ти Пенсійний фонд, та й, зрештою, 
забезпечити більш гідну пенсію 
майбутнім пенсіонерам. Це і мало 
б стати головною метою реформи. 
Наразі влада своєю псевдорефор-
мою й надалі прирікає українців на 
жебрацьке життя. Ми обов’язково 
це змінимо. 
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Депутати хочуть за 
наклеп саджати у тюрму
Рада прийняла за основу законопроект про 
встановлення кримінальної відповідальності 
за наклеп. Ним передбачено настання кримі-
нальної відповідальності за скоєння такого 
суспільно небезпечного діяння, як наклеп, 
який полягатиме в умисному поширенні не-
правдивих відомостей, що ганьблять честь і 
гідність іншої особи або підривають її ділову 
репутацію, за умови, що такі дії спричиняють 
тяжкі наслідки. 

Лукашенко подарував 
шейхам із Катару мисливські 
угіддя під Мінськом
Президент Білорусі Олександр Лукашенко подару-
вав шейхам із Катару великі мисливські угіддя під 
Мінськом. Про це повідомляють білоруські ЗМІ, до 
рук яких потрапило розпорядження, підписане пер-
шим заступником голови Мінського облвиконкому. 
Землі надаються Катару на безоплатній основі та без 
здійснення плати за оренду строком на 99 років. 

 ДОВІДКА

Українці платять одні з найвищих у 
Європі пенсійних зборів, при цьому 
отримують одну із найменших 
пенсій. Так, середній розмір від-
рахувань із зарплати до Пенсійного 
фонду складає 35%. А середня 
пенсія станом на 1 січня 2012 року 
становила 1246 гривень. При цьому 
абсолютна більшість з 13,8 млн. 
українських пенсіонерів отримують 
менше 1000 гривень. Для порівнян-
ня: шведи одержують 2000 доларів 
пенсії на місяць, американці — 1100 
доларів, росіяни — 290 доларів.

53,8
стільки мільярдів гривень ста-
новить загальна сума боргу під-
приємців за кредитами перед 
українськими банками. Це 9,2% 
від загальної суми наданих кре-
дитів (584 млрд. 689 млн. грн.).

Взяв у кредит 967 гривень, а банк вимагає повернути майже 10 тисяч
До редакції «Відомостей» звер-
нулася наша постійна читачка, 
пенсіонерка Лариса Плетнякова. 
Вона розповіла, що ще у лютому 
2007 року її син придбав у магазині 
«Ельдорадо» телефон вартістю 
967 гривень, уклавши кредитний 
договір із «ПриватБанком». Через 
хворобу і важкий матеріальний 
стан він не зміг його виплачувати, 
і сьогодні борг становить майже 
10 тисяч гривень. Суд зобов’язав 
їх сплатити, відкрито виконавче 
провадження, і гроші уже стягують 
із пенсії чоловіка, яку він отримує 
як інвалід. 

— Я, коли прочитала той дого-
вір, відразу сказала: умови кабаль-
ні, ми не згідні на це, — жаліється 
нам жінка. — І коли його видавали, 
у сина навіть не попросили довідку 
про доходи, лише паспорт. А він ін-
валід, лікувався, тож грошей у нас не 
було. Ми сплатили тільки 153 грив-
ні. Через рік Луцький міськрайон-
ний суд надіслав нам судовий наказ 
про стягнення з нас 1862 гривень. 

У копії Заяви представника 
«ПриватБанку» про видачу судо-
вого наказу від 19.06.2008 р. чи-
таємо: «відповідно до укладеного 
договору №VOXRRX03805027 від 
20.02.2007 р., Плетняков Олег Олек-
сійович (далі — Боржник) отримав 
кредит у розмірі 967,87 гривні зі 

сплатою відсотків за користування 
ним у розмірі 24% на рік на суму за-
лишку заборгованості за кредитом 
із кінцевим терміном повернення 
20.02.2008 р. Позичальник повинен 
надавати Банку щомісячний платіж 
у сумі 104,55 гривні для погашен-
ня заборгованості за Кредитом… 
Боржник зобов’язання за вказаним 
договором належним чином не ви-
конав… Він станом на 18.06.2008 р. 
має заборгованість — 1862,07 грив-
ні, яка складається: 814,09 — забор-
гованість за кредитом, 773,19 — за 
процентами за користування креди-
том; 102,96 — із комісії за користу-
вання кредитом; 171,83 — пеня за не-
своєчасність виконання зобов’язань 
за договором». «ПриватБанк» про-
сить суд видати судовий наказ про 
стягнення з Боржника на користь 
«ПриватБанку» заборгованості у 
сумі 1862,07». І суд задовольняє цю 
вимогу. 

— Я і мій син не були згідні з та-
ким рішенням і з заявами про скасу-
вання судового наказу звернулися 
до судді Іщук Л. П., за підписом якої 
було видано наказ, — розповідає Ла-
риса Аркадіївна. — Прохали узяти 
до уваги те, що бухгалтер у магази-
ні не пояснила, що у них такі вели-
кі відсотки, договір син прочитав 
неуважно, а через хворобу не мав 
грошей, аби платити кредит, але по-
старається його виплатити. 

15 вересня 2008 року вони отри-
мують ухвалу Луцького міськрайон-
ного суду про скасування судового 
наказу щодо стягнення з Плетняко-
ва Олега 1862 гривень.

Однак через три роки, 12 верес-
ня 2011-го, Луцький міськрайон-
ний суд у складі головуючого судді 
Лівандовської-Кочури Т. В. знову 
розглядає справу за позовом «При-
ватБанку» про стягнення боргу з 
Плетнякова О. О. Тільки тепер ця 
сума становить 9449,71 гривні. З них, 
читаємо у рішенні суду, 814,09 грив-
ні — заборгованість за кредитом; 
3780,57 — за процентами за корис-
тування кредитом; 102,96 — з комісії 
за користування кредитом; 3825,91 
— пеня за несвоєчасність виконан-
ня зобов’язань за договором. А та-
кож штрафи — 500 та 425,18 гривні. 
13 жовтня було відкрито виконавче 
провадження — і, як запевняє Ла-
риса Аркадіївна, з соціальної пенсії 
сина уже стягують кожного місяця 
по 200 гривень. 

— Як може бути така велика 
сума? — бідкається жінка. — Тоді 
ми вирішили звернутися до дирек-
тора «ПриватБанку» з проханням 
посприяти і зменшити суму боргу. 
І ось нам прийшла відповідь: «Ваше 
звернення від 09.02.2012 р. розгля-
нуто. Для можливості розгляду цьо-
го питання вам необхідно внести 
3169,2 гривні протягом двох міся-

ців із дати отримання цього листа і 
звернутися до будь-якого відділення 
ПАТ КБ «ПриватБанк» із відповід-
ною заявою та чековим документом. 
Після оплати кредитний договір 
№VOXRRX03805027 від 20.02.2007 р. 
буде перерахований і закритий про-
тягом 30 днів». 

Така відповідь споживачів не 
втішила, адже одночасно сплатити 
цю суму їм було не під силу. 

Чи законним є останнє рішення 
суду та чи реально зменшити суму 
боргу, ми поцікавились у голови ад-
вокатського об’єднання «Волинська 
обласна колегія адвокатів» Миколи 
Сорокопуда.

— Це рішення законне, оскіль-
ки набрало чинності, проте, на мою 
думку, його потрібно оскаржувати, 
— запевняє Микола Олександрович. 
— Існує строк давності, три роки, 
впродовж якого банк може зверну-
тися до суду для захисту своїх прав. 
Тут строк пропущений. Оскільки 
споживачів не було на суді, вони не 
могли подати заяву про застосуван-
ня строку позовної давності, а суд 
може це брати до уваги тільки тоді, 
коли є така заява від другої сторони. 
Крім того, для стягнення того, що 
понараховували споживачу, а йдеть-
ся про штрафні санкції, пеню та все 
інше, порушено строки позовної 
давності. Пеня на сьогодні не може 
бути стягнута більше ніж за рік, а 

нараховано з 2007 року. Це неправо-
мірно. 

Однак у тому, що сталося, винен 
сам споживач, вважає адвокат. І з 
його думкою важко не погодитись. 
Адже чоловік узяв гроші у борг і не 
віддав. 

— А борг — то святе, взяв — 
віддай, — каже Микола Олексан-
дрович. — Треба враховувати свої 
можливості або позичити десь, де 
нема відсотків, бо 800 гривень — не 
така вже й велика сума. От коли борг 
доріс до дев’яти тисяч, тоді задума-
лись. Я розумію, що банк ставить 
такі відсотки, що не вкладаються ні 
в які рамки. Тому перш ніж підпису-
вати кредитний договір, ознайомте-
ся зі всіма його пунктами, оскільки 
підпис свідчить про те, що особа по-
годжується з усім написаним.

— А як щодо листа-відповіді від 
«ПриватБанку», де споживачу ра-
дять внести 3169 гривень? — запи-
туємо у адвоката.

— Чому саме стільки, незрозумі-
ло. Бо це не сума основного боргу, не 
відсотки, не штрафні санкції, — роз-
мірковує Микола Сорокопуд. — Од-
нак зараз є банківські програми для 
безнадійних боржників, коли вони 
одноразово сплачують третину бор-
гу, який є, а на решту можуть пере-
укласти договір під інші відсотки. З 
того банки й живуть. 

Людмила ШИШКО
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Анатолій ГРИЦЮК:

А мільйони українців узагалі втрачають можливість отримати пенсію

Ганебна пенсійна реформа несе лише злидні


