
На Луцькому спиртогорілчаному 
комбінаті (тепер — місце прова-

дження діяльності ДП «Укрспирт») 
відкрито лінію з розливу горілки 
ТМ «Волинська» та «Поліська». Ке-
рівник підприємства Денис Шма-
ров розповів, що зараз на заводі 
працює 155 осіб, середня заробітна 
плата становить приблизно три ти-
сячі. Поки «Волинську» розлива-
ють у пляшки ємністю 0,25 л, але в 
же за кілька днів міцний алкоголь-

ний напій потрапить і у півлітрові 
пляшки. До речі, форма останніх 
— традиційна, до якої звикли спо-
живачі. Обираючи просту, а відтак і 
дешевшу пляшку, виробники не до-
дали до ціни продукту. Здешевлює 
волинську горілку й той факт, що 
спирт для неї виготовляють із місце-
вого та якісного зерна. Кілька відо-
мих горілчаних компаній активно 
налагоджують співпрацю з Луцьким 
МПД ДП «Укрспирт». Зацікавилися 

й іноземці, зокрема серби та німці. 
Контракти з відповідними інозем-
ними партнерами — на стадії підпи-
сання. Також вирішується питання 
з відкриття фірмового магазину на 
вулиці Ковельській. 

Міський голова Микола Рома-
нюк акцентував на важливості ро-
боти спиртокомбінату, який завжди 
був гордістю Луцька. За його слова-
ми, цього року від акцизного збору 
місто очікує 60 мільйонів гривень. 
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8 травня в Україні 
відзначатимуть День пам’яті 
та примирення 
24 березня Президент Порошенко підписав указ 
про встановлення в Україні Дня пам’яті та прими-
рення, який будуть відзначати щорічно 8 травня. 
Повідомляється, що указ оприлюднений «із метою 
гідного вшанування подвигу українського народу, 
його видатного внеску в перемогу антигітлерів-
ської коаліції у Другій світовій війні та вираження 
поваги всім борцям проти нацизму». 

Робоче місце зберігатимуть 
за мобілізованими півтора року 
Рада ухвалила відповідні зміни до закону. За мобілізовани-
ми у Збройні сили українцями зберігатимуть робочі місця 
та зарплати не один рік, а півтора. Відповідні зміни перед-
бачено ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України 
щодо вдосконалення окремих питань мобілізації та со-
ціального захисту громадян, які підлягають звільненню з 
військової служби під час особливого періоду або у зв’язку 
з оголошенням демобілізації». Документ ВР ухвалила 233 
голосами. Тож для мобілізованих збільшується термін збе-
реження робочого місця і зарплати до 18 місяців. 

250
до стількох мільйонів до-
ларів готова інвестувати у 
проекти в Україні Корпора-
ція приватних закордонних 
інвестицій США (OPIC). Кіль-
кість ініційованих проектів 
не обмежується. 
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Сільгоспвиробники скаржаться 
на молокопереробні підприємства 

Полковник СБУ 
вимагав хабарі 
за оформлення 
перепусток у зону 
АТО 

Лісівники Волині передали чергове авто бійцям АТО 

На часі

Оприлюднено закон, який дає змо-
гу зрозуміти, що змiниться в життi 
пенсiонерiв із 1 квiтня: пiдвищили 
пенсiйний вiк чи нi, забрали пенсiї 
у всiх працюючих пенсiонерiв чи 
нi, якi роки братимуть для розра-
хунку розмiру пенсiї? Докладнiше 
про те, що насправдi поміняється, 
розпитуємо Марiанну Онуфрик, 
керiвника групи з питань пенсiйної 
реформи Реанiмацiйного паке-
та реформ, та Лiдiю Ткаченко, 
старшого наукового спiвробiтника 
Iнституту демографiї та соцiальних 
дослiджень НАН України. 

— Отже, головне запитання: 
кому урiжуть пенсiї? 

— Згiдно з прийнятим зако-
ном, працюючим пенсiонерам про-
понується виплачувати з 1 квiтня 
пенсiї в розмiрi 85% нарахованої 
пенсiї, але не менше вiд прожитко-
вого мiнiмуму, встановленого для 
непрацездатних осiб. Тобто якщо 
працюючий пенсiонер має пенсiю 
меншу, нiж 1,5 розмiру прожитко-
вого мiнiмуму для осiб, якi втрати-
ли працездатнiсть, а на сьогоднi це 
1423 гривні, то його пенсiя скоро-
чуватися не буде. Ще одне важливе 
доповнення, яке було зроблене до 

законопроекту перед голосуван-
ням, — обмеження пенсiй працюю-
чим пенсiонерам дiятиме до 1 сiчня 
2016 року, тобто тiльки до кiнця 
поточного року. Хоча не факт, що 
його не продовжать: у нас багато 
норм запроваджується начебто як 
тимчасовi, але залишаються наза-
вжди. 

— Чи всiм працюючим 
пенсiонерам, пенсiя яких переви-
щує 1423 гривнi, виплачуватимуть 
із квiтня лише 85% пенсiї? 

— Нi, закон не буде обмеж-
увати пенсiї iнвалiдам I та II груп, 
iнвалiдам вiйни III групи, учасникам 
бойових дiй, у тому числi учасникам 
АТО, членам сiмей загиблих (по-
мерлих) учасникiв бойових дiй. Це 
дуже правильний крок, оскiльки, 
наприклад, зайнятiсть для людей із 
iнвалiднiстю має особливе соцiальне 
значення. 

— Скiлькох пенсiонерiв тор-
кнеться обмеження пенсiйних ви-
плат? 

— Загалом у нас працюють 
2,7 мiльйона пенсiонерiв. Трети-
на з них, тобто 900 тисяч осiб, має 
пенсiї понад 1423 гривні. Чи бу-
дуть люди звiльнятися, залежить 
вiд їхнiх статкiв, яка в них зарпла-

та i пенсiя, тобто вiд того, скiльки 
вони втрачають. Якщо в людини 
пенсiя 1600 гривень, може, вона й 
залишиться працювати, бо в разi 
звiльнення втратить усю зарпла-
ту. Звiльнятимуться ж переважно 
тi, у кого пенсiя iстотно перевищує 
1423 гривнi й зарплата для них — 
не така важлива. Зауважу, якщо 
пенсiонер звiльниться з роботи, то 
пенсiя йому виплачуватиметься в 
повному обсязi. 

Прийнято також норму, що 
державним службовцям та особам, 
якi до них прирiвнянi (народнi де-
путати, суддi, прокурори), пiд час 
роботи на своїх посадах пенсiя з 
1 квiтня взагалi не виплачувати-
меться. Тобто вони будуть отриму-
вати лише заробiтну плату. Можна 
припустити, що через це багато 
держслужбовцiв, якi мають висо-
ку пенсiю, звiльнятимуться. Завдя-
ки такому кроку в органи держав-
ної служби можуть прийти молодi 
фахiвцi. I це непогано. 

— Якi ще змiни в пенсiйному 
законодавствi прописує прийня-
тий закон? 

— Збiльшено — i для чоловiкiв, i 
для жiнок — загальний стаж роботи 
для призначення пiльгової пенсiї. 

Примiром, нинi чоловiкам, 
щоб отримувати пiльгову пенсiю у 
50 рокiв за списком № 1, треба мати 
спецiальний стаж на важких роботах 
10 рокiв i загальний стаж 20 рокiв. 
Прийнятим законом передбачено, 
що чоловiкам треба буде мати вже 
не 20, а 25 рокiв загального стажу. 
Щодо жiнок, то змiни прописують 
поетапне пiдвищення на 5 рокiв 
пiльгового пенсiйного вiку для тих, 
що мають право на пiльгову пенсiю. 
Але цей перехiд вiдбуватиметься по-
ступово протягом 10 рокiв — кожен 
рiк через пiвроку. 

— Представниць яких професiй 
це торкнеться? 

— Переважно це стосу-
ється працiвникiв із особливо 

шкiдливими й особливо важкими 
умовами працi за списками № 1 i 2 
— трактористiв-машинiстiв, водiїв 
мiського пасажирського транспорту, 
механiзаторiв, працiвникiв освiти, 
охорони здоров’я та соцiального 
забезпечення, доярок. Отже, для 
того щоб жiнка вийшла на пенсiю 
за списком № 1, потрiбно буде (че-
рез 10 рокiв), щоб їй виповнилося 
50 рокiв, вона мала 7 рокiв i шiсть 
мiсяцiв спецiального стажу на за-
значених роботах i не менше нiж 
20 рокiв загального стажу. Тепер такi 
жiнки можуть виходити на пенсiю у 
45 рокiв, маючи 15 рокiв загально-
го стажу. Для жiнок, якi виховали 
п’ять або бiльше дiтей, залишаються 
чиннi норми законодавства, на них 
цей закон не поширюється незалеж-
но вiд стажу та вiку. 

— Скандальну норму про те, 
щоб для обчислення пенсiї брати 
лише дохiд за 2012, 2013, 2014 роки 
не прийняли? 

— Так, цю норму було вилучено, 
i, зрештою, це правильно, iнакше 
взагалi втрачається сенс страхової 
системи. Тим бiльше, що зарпла-
ти вже так швидко не зростають, 
як було ранiше. Проблему роз-
риву в пенсiях «нових» i «старих» 
пенсiонерiв треба вирiшувати через 
адекватну iндексацiю (актуалiзацiю) 
призначених пенсiй, бо «новi» 
пенсiонери дуже швидко стають 
«старими». 

— Завдяки прийнятим 
пенсiйним змiнам уряд цього року 
планує зекономити 3,9 мiльярда 
гривень бюджетних коштiв... 

— Не думаю, що буде досягну-
то значного економiчного ефекту. 
Треба розумiти, що Пенсiйний фонд 
— фактично банкрут, цього року на 
його фiнансування з держбюдже-
ту передбачено 81 мiльярд гривень. 
Тобто оця економiя у 3,9 мiльярда 
гривень, навiть якщо вона i буде, 
дуже незначна. 

Леся ЯСИНЧУК 

19 березня в результаті про-
ведених слідчими Голов-

ної військової прокуратури та 
співробітниками СБУ заходів на 
гарячому після одержання не-
правомірної вигоди за оформ-
лення чергової партії перепусток 
затримано керівника координа-
ційної групи при одному із сек-
торів Штабу АТО — полковника 
СБУ. Під час слідчих дій у служ-
бовому кабінеті й за місцем тим-
часового проживання затрима-
ного, окрім хабара, вилучено ще 
понад 120 тис. грн. 

Краматорський міський суд 
21 березня 2015 року задоволь-
нив клопотання Управління на-
гляду за додержанням законів 
об’єднаними силами антите-
рористичної операції Головної 
військової прокуратури й обрав 
вказаному високопоставленому 
військовослужбовцю запобіж-
ний захід у вигляді тримання під 
вартою. 

«Корупційна схема неза-
конного збагачення знищена, 
вживаються заходи для встанов-
лення та притягнення до відпо-
відальності інших її учасників», 
— сказано у повідомленні. Досу-
дове розслідування триває. 

20 березня начальник Волин-
ського управління лісового та 

мисливського господарства Василь 

Мазурик передав автомобіль «Ніс-
сан» для потреб бійців 46-го добро-
вольчого батальйону спеціального 
призначення Збройних сил України 
«Донбас», які перебувають на пере-
довій у зоні АТО. 

Купити транспортний засіб вда-
лося за кошти волинських лісівни-
ків. 

Урочиста передача авто відбула-
ся біля центрального офісу Волин-
ського управління лісового та мис-
ливського господарства. Начальник 
управління Василь Мазурик вручив 
ключі від транспортного засобу бій-
цеві 46-го добровольчого батальйо-
ну спеціального призначення ЗСУ 
«Донбас». Також воякам передали 
провіант. 

«Ми звернулися до управління 
лісового господарства про можли-
вість надання допомоги для бійців, 
які перебувають на передовій у зоні 
АТО. Уже близько року ми воює-
мо й знаємо, які автомобілі краще 
підходять для виконання бойових 
завдань. Цей позашляховик знадо-
биться воякам», — зазначив боєць 

батальйону «Донбас». 
Освятив автомобіль та благо-

словив його пасажирів у неблизьку 
дорогу на схід України капелан ба-
тальйону спеціального призначення 
«Січ» отець Олександр Вронський. 

Прес-служба Волинського 
обласного управління лісового та 

мисливського господарства 

Як нараховуватимуть 
пенсiї з 1 квiтня 

Відкрито лінію з розливу горілки ТМ «Волинська» та «Поліська» 

На «гарячу лінію» територі-
ального відомства Антимо-

нопольного комітету Волині зі 
скаргами звертаються сільсько-
господарські товаровиробники. 
Адже у лютому молокопереробні 
підприємства почали знижувати 
рівень закупівельних цін на моло-
ко коров’яче незбиране для про-
мислової переробки. 

Адміністративна колегія тери-
торіального відділення АМКУ на-
дала шістьом молокопереробним 
підприємствам обов’язкові для 
розгляду рекомендації щодо утри-
мання заготівельних цін та зде-

шевлення оптово-відпускних цін 
на вже готову молочну продукцію. 

У західних областях 26 бе-
резня хмарно з проясненнями, 
переважно без опадів. Темпе-
ратура вночі +4…+6 °C, вдень 
+15…+17 °C. 27 березня буде мін-
лива хмарність, йтиме дощ. Уно-
чі +5…+7 °C, вдень +12…+14 °C. 
28 березня хмарно, місцями 
сильний дощ. Температура вночі 
+6…+8 °C, вдень +8…+10 °C. 

У північних регіонах 26 бе-
резня хмарно з проясненнями, 
без опадів. Уночі 0…+2 °C, вдень 
+13…+15 °C. 27 березня хмар-
но, без опадів. Уночі +3…+5 °C, 
вдень +15…+17 °C. 28 березня 
хмарна погода, буде сухо. Ніч-
на температура +6…+8 °C, денна 
+12…+14 °C. 

У Києві 26 березня хмарно з 
проясненнями, без опадів. Ніч-
на температура 0…+2 °C, денна 
+11…+13 °C. 27 березня хмарно, 
без опадів. Уночі +3…+5 °C, вдень 

+14…+16 °C. 28 березня хмарно, 
без опадів. Температура вночі 
+7…+9 °C, вдень +12…+14 °C. 

У східних регіонах 26 берез-
ня очікується хмарна погода з 
проясненнями, без опадів. Уно-
чі 0…+2 °C, вдень +15…+17 °C. 
27 березня мінлива хмарність, 
без опадів. Нічна температура 
+3…+5 °C, денна +14…+16 °C. 
28 березня хмарно з прояснен-
нями, без опадів. Уночі +4…+6 °C, 
вдень +10…+12 °C. 

У південних областях 26 бе-
резня синоптики прогнозують 
хмарну погоду з проясненнями, 
без опадів. Температура вно-
чі становитиме 0…+2 °C, вдень 
+15…+17 °C. 27 березня мінлива 
хмарність, сухо. Вночі +3…+5 °C, 
вдень +15…+17 °C. 28 березня 
очікується хмарна погода, місця-
ми сильний дощ. Нічна темпера-
тура +7…+9 °C, денна +15…+17 °C. 

 ПОГОДА


