
Про підвищення прожиткового 
мінімуму та мінімальної заробітної 
плати з 1 вересня поточного року, 
а також про перерахунок пенсій 
— в інтерв’ю начальника головно-
го управління Пенсійного фонду 
України у Волинській області Петра 
Філіпчука.

— Петре Васильовичу, однією 
з головних тем вересня та жов-
тня, безперечно, стала новина про 
дострокове підвищення в краї-
ні соціальних стандартів. Отже, 
розкажіть, будь ласка, які зміни 
відбулися в законодавстві та кого 
вони стосуються?

— 17 вересня 2015 року Вер-
ховна Рада України ухвалила За-
кон «Про внесення змін до Закону 
України «Про Державний бюджет 
України на 2015 рік», яким перед-
бачено підвищення прожиткового 
мінімуму та мінімальної заробітної 
плати з 1 вересня поточного року. 
Зокрема, Законом передбачено під-
вищення соціальних виплат і пенсій 
з вересня, а не грудня, як планува-
лося раніше. Відтепер розмір про-
житкового мінімуму зріс із 949 до 1 
тисячі 74 гривень. Відповідно підви-
щуються всі складові тих виплат, що 
розраховуються від прожиткового 
мінімуму для осіб, які втратили пра-
цездатність. При цьому розмір під-
вищення для більшості пенсіонерів 
буде індивідуальним і залежатиме 
від стажу та обсягу заробітної плати, 
з якої його розраховували. 

— На які саме виплати впливає 
збільшення прожиткового мініму-
му для непрацездатних осіб? 

— Перелік таких виплат дуже 
великий. Це ті виплати, розмір яких  
законодавством встановлено від 
прожиткового мінімуму (напри-
клад, пенсії за особливі заслуги, під-
вищення учасникам війни та учас-
никам бойових дій, інвалідам війни, 
жертвам нацистських переслідувань 
тощо). З детальним переліком таких 

виплат можна ознайомитися на сай-
ті головного управління Пенсійного 
фонду України в області.

— Скількох пенсіонерів об-
ласті стосуватимуться ці зміни та 
наскільки зростуть пенсії жителів 
області?

— Зауважую, що перерахунки 
пенсій проведено за матеріалами 
пенсійних справ. На теренах облас-
ті перераховані пенсії 257 тисячам 
цивільних пенсіонерів, або 96% від 
загальної чисельності таких пенсі-
онерів та 7,1 тисячі пенсіонерів си-
лових структур і відомств (59% від 
загальної чисельності). Розміри пен-
сій збільшено 234,6 тисячам пенсіо-
нерів. Середній розмір підвищення 
склав 123 гривні. Додаткова потреба 
для виплати перерахованих пенсій 
становить 32,7 мільйонів гривень у 
місяць. 

— Коли пенсіонери зможуть 
отримати перераховані пенсії?

— Починаючи з 4 жовтня 2015 
року, пенсіонери вже отримують  пе-
рераховані пенсії. Їх виплата прово-
диться за основними відомостями, в 
суму пенсії включена сума боргу за 
вересень поточного року. Загалом 
для виплати пенсій у жовтні 2015 
року буде спрямовано 452 мільйони 
гривень. Варто зауважити, що коли 
пенсіонери отримають пенсії вже в 
листопаді поточного року, то вони 
будуть менші на суму доплати за 
вересень, яка буде виплачена осно-
вними відомостями в жовтні цього 
року.

— Серед категорій громадян, 
для яких здійснять перерахунок 
пенсій, немає дітей війни. Чи пере-
раховуються їм пенсії?    

— Якщо сказати загалом про 
пенсії дітям війни, то вони перера-
ховуються за загальним принципом, 
як і всім іншим пенсіонерам. Однак, 
що стосується самого підвищення 
пенсій дітям війни, передбаченого 
Законом України «Про соціальний 
захист дітей війни», то воно на цей 

час встановлено в сумі 66 гривень 
43 копійки. І не залежить від зміни 
прожиткового мінімуму. 

— Що не перераховується та на 
що варто звернути увагу нашим 
пенсіонерам?

— Звертаю увагу на те, що з 1 ве-
ресня поточного року мінімальний 
розмір пенсійної виплати встанов-
лено на рівні прожиткового мініму-
му для осіб, які втратили працездат-
ність, — 1074 гривні інвалідам І та 
ІІ груп, одержувачам  пенсій у разі 
втрати годувальника та тим пенсіо-
нерам, пенсії яким призначені до 1 
жовтня 2011 року за наявності у чо-
ловіків 25, а в жінок — 20 років стра-
хового стажу та які призначені піс-
ля 1 жовтня 2011 року за наявності 
у чоловіків 35, а у жінок — 30 років 
страхового стажу.

Іншим пенсіонерам, враховую-
чи норми постанови Кабінету Мі-
ністрів України від 25 березня 2008 
року № 265, зі змінами, державна 
адресна допомога надається до роз-
міру пенсійної виплати (з ураху-
ванням надбавок, підвищень, до-
даткових пенсій, цільової грошової 
допомоги, сум індексації та інших 
доплат до пенсій, установлених за-
конодавством, крім пенсій за осо-
бливі заслуги перед Україною та  
щомісячної доплати до пенсії в разі 
втрати годувальника членам сімей 
шахтарів) — 949 гривень. 

— Як зміниться розмір пен-
сійної виплати інвалідам війни та 
учасникам бойових дій, особам, 
яким виповнилося 85 років?

— Постановою Кабінету Міні-
стрів України від 13 березня 2013 
року № 151 встановлено, що з 1 
травня 2013 року інвалідам війни ІІ 
і ІІІ групи з числа учасників бойових 
дій у період війни 1941–1945 років та 
учасникам бойових дій у період ві-
йни 1941–1945 років, яким виповни-
лося 85 років і більше, щомісячна 
адресна допомога до пенсії виплачу-
ється в розмірі, встановленому для 
інвалідів війни І групи (тобто 285 
відсотків прожиткового мінімуму 
для осіб, що втратили працездат-
ність). Відповідно зі збільшенням 
прожиткового мінімуму для осіб, які 
втратили працездатність, із 1 верес-
ня 2015 року щомісячна державна 
адресна допомога інвалідам війни 
та учасникам бойових дій, особам 
яким виповнилося 85 років, перера-
хована та складає 3 060,90 гривень.

— Скажіть, будь ласка, чи за-
лежить проведення перерахунку 
пенсії від факту роботи пенсіоне-
ра?

— Відповідно до третього пунк-
ту статті 42 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пен-
сійне страхування» тимчасово, у пе-
ріод з 1 квітня 2015 року до 31 грудня 
2015 року, у разі збільшення визна-
ченого законом розміру прожитко-
вого мінімуму для осіб, які втратили 
працездатність, підвищується роз-
мір пенсії, обчислений відповідно до 
статті 28 цього Закону. Таким чином, 
проведення перерахунку пенсії з 1 
вересня 2015 року не залежить від 
факту роботи пенсіонера.

На кредитній раді Північної 
екологічної фінансової кор-

порації (НЕФКО), яка відбулася 15 
жовтня цього року, було погодже-
но надання місту Луцьку пільгово-
го (під 3% річних) кредиту в роз-
мірі 10,4 млн грн.

За рахунок кредитних коштів 
планується реалізувати енергоо-
щадні заходи в Палаці учнівської 
молоді, загальноосвітніх школах 
№ 1, 16, 21 та дитячих садочках 
№ 4, 13, 27, 31. Планується вста-
новити сучасні індивідуальні те-
плові пункти, замінити вікна на 
енергоощадні, частково провести 
утеплення фасадів, утеплити дахи, 
модернізувати системи освітлен-
ня, водопостачання та насосного 
обладнання в басейнах.

Всі ці заклади фінансуються 
з бюджету міста. Тому реалізація 
цього проекту, окрім покращення 
умов перебування та естетичного 
вигляду будівель, дозволить зна-
чно зменшити витрати на їхнє 
утримання. Приємно й те, що НЕ-
ФКО планує звернутися до фон-
ду Е5Р щодо збільшення розміру 
проекту за рахунок надання додат-
кових грантових коштів у розмірі 
до 200 тис. євро (4,8 млн грн).

Це безповоротна позика, яка 
може бути використана на додат-
кові заходи з енергозбереження (у 
школах, дитсадках, закладах осві-
ти та на модернізацію зовнішнього 
освітлення в місті).

Нагадаємо, що місто Луцьк 
уже має досвід співпраці з НЕ-
ФКО. У результаті отримання по-
переднього кредиту в розмірі 400 
тис. євро енергоощадні заходи 
були впроваджені в гімназії № 21, 
школах № 5, 10, дитсадках № 11, 21, 
а також у Луцькій міській клініч-
ній лікарні. У вказаних установах 
інсталювали індивідуальні теплові 
пункти, здійснили заміну вікон, 
замінили обладнання в басейнах, 
оновили систему освітлення, уте-
плення в гімназії № 21.

Також майже 500 тис. євро ви-
ділено на вирішення проблем у 
системі водопостачання.

Усього працівники міської 
ради та комунальних підприємств 
вже напрацювали залучення в міс-
то майже 500 млн грн від різних 
міжнародних фінансових інсти-
туцій для впровадження енергоо-
щадних технологій та інфраструк-
турних проектів. Зараз у стадії 
вирішення залучення в місто ще 
майже 450 млн грн.
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Населення України без 
Криму та Донбасу становить 
42,8 мільйона людей
Кількість населення України (без Криму та час-
тини зони проведення АТО) станом на 1 вересня 
склала 42 мільйони 805 тисяч 731 людину. Такі 
попередні дані Державної служби статистики 
України. Станом на 1 липня чисельність населен-
ня України була 42 мільйони 813 тисяч 557 людей. 
Отже, за місяць кількість населення країни скоро-
тилася на 7826 людей.

Із 25 жовтня поїзди почнуть 
їздити за зимовим часом
Із 25 жовтня поїзди курсуватимуть за зимовим 
часом. Відправлення та прибуття поїздів на 
квитках буде вказуватися з урахуванням цього 
переходу. Як повідомляє прес-служба «Укрзаліз-
ниці», у зв’язку з переходом 25 жовтня 2015 року 
о 4 годині на зимовий час (стрілки годинника буде 
переведено на 1 годину назад) «Укрзалізниця» 
відкоригувала графік руху пасажирських поїздів. 
Перехід на зимовий і літній час відбувається відпо-
відно до постанови Кабінету Міністрів України.

419
стільки квартир з початку року отрима-
ли військовослужбовці ЗС України. З них 
244 службові квартири та 175 квартир 
для постійного проживання. Протягом 
жовтня було розподілено 59 квартир у 
Хмельницькому, Дніпропетровському, 
Київському та інших гарнізонах.
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Чехія пообіцяла спростити 
працевлаштування українців

Як і кому здійснюється 
перерахунок пенсій

Актуально

Чехія потребує активної й регу-
льованої міграційної політики. 

Про це заявив голова уряду країни 
Богуслав Соботка на конференції 
«Чехія: як наші справи?»

На думку чеського Прем’єра, 
до Чехії потрібно запрошувати 
іноземних фахівців, передусім із 
близьких і споріднених культур-
ною традицією країн. Однак сис-
тема надання довготермінових віз 
із метою працевлаштування, зо-
крема, громадянам України, у Чехії 

працює погано.
«Найбільшим реальним бар’є-

ром сьогодні є функціонування 
візової системи з Україною, яка, 
по суті, є цілковито недієздатною. 
Уряд уже незабаром розгляне про-
ект закону, який дасть можливість 
працедавцям, що шукають робочу 
силу в Україні, заявити про свої 
потреби, щоб у такий спосіб зру-
шити систему з місця», — наголо-
сив Б. Соботка.

Луцьку нададуть пільговий кредит на 
реалізацію енергоощадних заходів

Суддю на Волині судитимуть за 
постановлення завідомо не-

правосудного рішення й службове 
підроблення. Про це повідомили в 
прес-службі прокуратури Волин-
ської області.

«Суддя у квітні 2011 року по-
становив завідомо неправосудне 
рішення у цивільній справі, яким 
задовольнив позовну заяву грома-
дянина до його нібито цивільної 
дружини без дослідження матеріа-
лів справи та за межами позовних 
вимог», — сказано в повідомленні.

Таке рішення дозволило жінці 
вивести з-під заборони відчуження 
27 об’єктів нерухомості та визнати 
недійсними договори іпотеки, за-
стави приміщень, укладені нею з 
банками на загальну суму близько 
25 мільйонів гривень.

Встановлено, що для прихову-
вання своїх злочинних дій у травні 
2011 року завідомо неправосудне 
рішення, проголошене у цивільній 
справі, суддя замінив на підроблене.

Слідчим відділом прокуратури 
області завершено досудове роз-

слідування у кримінальному про-
вадженні щодо судді Луцького 
міськрайонного суду. Наразі в про-
вадженні затверджено обвинуваль-
ний акт, який скеровано до судових 
інстанцій для визначення підсуд-
ності.

За вказаним фактом відкрито 
кримінальне правопорушення за ч. 
2 ст. 375 та ч. 1 ст. 366 Кримінально-
го кодексу України. Міру покарання 
служителеві Феміди тепер обере суд.

Волинського суддю звинуватили в службовому підробленні

Міністр енергетики і вугільної 
промисловості Володимир 

Демчишин повідомив, що Україна 
підвищила ціну на електроенер-
гію для Криму на 15% — до 3,95 
рубля за кВт/год. Він також додав, 
що вважає призупинення електро-
постачання на півострів наразі не 
зовсім правильним. «Минулого 
місяця ми підвищили (вартість 
електроенергії для Криму) до 3,95 
рубля за кВт за год, — сказав Дем-
чишин. — Ви бачили виступ іні-
ціативних груп, скажімо так, про 
припинення поставок до Криму, 

але це політичне рішення, звичай-
но, як мені здається, на цей момент 
призупиняти постачання електро-
енергії, напевно, не зовсім пра-
вильно», — додав міністр.

Нагадаємо, про збільшення 
ціни на електроенергію, яка поста-
чається в Крим, українська сторо-
на повідомляла у вересні.

Російська влада Криму після 
цього заявила, що підвищення 
Україною ціни за поставлену на 
півострів електроенергію не впли-
не на тарифи для користувачів.

Україна підняла ціну на електроенергію 
для Криму на 15%

У західних областях 22 жов-
тня хмарно, дощ. Температура 
вночі +3...+5 °C, вдень +8...+10 °C. 
23 жовтня мінлива хмарність, до-
щитиме. Вночі +3...+5 °C, вдень 
+9...+11 °C. 24 жовтня мінлива 
хмарність, невеликий дощ. Вночі 
+4...+6 °C, вдень +8...+10 °C. 

У північних регіонах 22 
жовтня очікується хмарна по-
года, дощ із мокрим снігом. Вно-
чі +1...+3 °C, вдень +4...+6 °C. 23 
жовтня хмарно з прояснення-
ми, без істотних опадів. Вночі 
+2...+4 °C, вдень +7...+9 °C. 24 
жовтня хмарно, невеликий дощ. 
Вночі +3...+5 °C, вдень +8...+10 °C.

У Києві 22 жовтня хмарно, 
невеликий дощ. Вночі +3...+5 °C, 
вдень +7...+9 °C. 23 жовтня про-

гнозують хмарну погоду, без іс-
тотних опадів. Вночі +4...+6 °C, 
вдень +6...+8 °C. 24 жовтня мін-
лива хмарність, можливий дощ. 
Вночі +4...+6 °C, вдень +8...+10 °C. 

У східних регіонах 22 жов-
тня хмарно, сильний дощ. Вночі 
0...+2 °C, вдень +8...+10 °C. 23 жов-
тня похмуро, дощ. Вночі +1...+3 °C, 
вдень +9...+11 °C. 24 жовтня хмар-
но з проясненнями, дощитиме. 
Вночі +5...+7 °C, вдень +9...+11 °C.

У південних областях 22 жов-
тня мінлива хмарність, без істот-
них опадів. Вночі +6...+8 °C, вдень 
+10...+12 °C. 23 жовтня переважно 
без опадів. Вночі +6...+8 °C, вдень 
+11...+13 °C. 24 жовтня хмарно з 
проясненнями, без опадів. Вночі 
+5...+7 °C, вдень +10...+12 °C.

 ПОГОДА


