
Хоча пенсійну реформу в Україні 
обговорюють не перший рік, пере-
січному громадянину не завжди 
зрозуміла процедура виходу на 
заслужений відпочинок. Волиняни 
передпенсійного віку часто теле-
фонують до редакції з проханням 
роз’яснити певні моменти у пенсій-
ному законодавстві. У зв’язку з цим 
«Відомості» започатковують так 
званий пенсійний лікбез. Найбіль-
ше ж запитань у волинян виникає 
щодо дострокового виходу на 
пенсію, особливостей її перерахун-
ку. Цікавляться й тим, який розмір 
пенсії у тих, хто мало або ж ніде 
не працював. Усе це ми запитали 
у начальника управління Пенсій-
ного фонду в Луцьку В’ячеслава 
Рубльова. 

— Як зараховується стаж на 
шкідливому виробництві, чи ма-
ють працівники право на достро-
ковий вихід на пенсію? 

— Право на призначення пен-
сій на пільгових умовах і в пільго-
вих розмірах визначається Законом 
України «Про пенсійне забезпе-
чення» та Постановою Кабміну від 
16.01.2003 року «Про затвердження 
списків виробництв, робіт, профе-
сій, посад і показників, зайнятість 
в яких дає право на пенсію за віком 
на пільгових умовах». Найголовні-
ше — це результати атестації робо-
чих місць. Наприклад, якщо йдеться 
про робоче місце газозварника, то 
воно повинно бути проатестоване, 
а в результатах атестації має бути 
зазначено про шкідливі умови пра-
ці. За Списком №1 право на пенсію 
за віком на пільгових умовах мають 
чоловіки після досягнення 50-річно-
го віку при загальному стажі роботи 
не менше 20 років, із яких не менше 
10 років пропрацювали на роботах 
із особливо шкідливими й особливо 
важкими умовами. Стосовно жінок, 
то вони можуть достроково йти на 
пенсію після досягнення 45 років і 
при стажі роботи не менше 15 років, 
із яких не менше 7,5 року на зазначе-
них роботах. Тут варто наголосити, 
що стаж за Списком №1 зараховуєть-
ся до загального стажу в подвійному 
розмірі. Тобто той, хто зайнятий на 
особливо шкідливому виробництві 
з особливо важкими умовами праці, 
матиме більшу пенсію, ніж той, хто 
працює у важких умовах. 

— Які умови дострокового ви-
ходу на пенсію освітян і медиків? 
Чи можуть вони після цього пра-
цевлаштуватися на інше місце? 

— Освітяни та медики мають 
право на пенсію за вислугою років. 
Це передбачено у Законі України 
«Про пенсійне забезпечення», де за-
значено, що працівники медицини 

й освіти можуть іти на пенсію неза-
лежно від віку при стажі роботи не 
менше 25 років на відповідних поса-
дах. Хотів би зауважити, що пенсія 
їм призначається лише за роботу в 
державних і комунальних закладах. 
Якщо це різного роду приватні за-
клади, то медик чи педагог не зможе 
вийти на спецпенсію. Вони можуть 
там підробляти, проте основним 
місцем роботи протягом 25 років 
має бути державна чи комунальна 
структура. Є ще один момент — та-
кий вид пенсії призначається лише 
при залишенні роботи фахівцем. 
Після виходу на пенсію він може 
працювати на інших посадах, але не 
на тих, які дали йому право на спец-
пенсію. Зайнятість на інших посадах 
зберігає пенсію, єдине — кожні два 
роки її доведеться перераховувати. 

— Ви торкнулися актуального 
питання — перерахунку пенсій. 

— Згідно з Законом України 
«Про загальнообов’язкове пенсійне 
страхування», якщо застрахована 
особа після призначення пенсії про-
довжує працювати, то перерахунок 
пенсії проводиться кожні 24 місяці. 
Людина повинна прийти до нас, на-
писати заяву, і ми проведемо перера-
хунок страхового стажу незалежно 
від того, працювала вона протягом 

цих двох років увесь період чи кіль-
ка місяців. На перерахунок мають 
право всі пенсіонери, які працюють. 
Він проводиться з заробітної плати, 
з якої призначена пенсія. Зрозумі-
ло, що пенсіонер, який працює, по-
винен повідомити Пенсійний фонд 
про своє місце роботи. В таких ви-
падках розмір пенсії у нього буде 
трохи менший, але він не порушува-
тиме закон. 

— Як нараховується пенсія лю-
дям, які не мають 30–35 років ста-
жу? 

— Мінімальний розмір пенсії за 
віком за наявності у чоловіків 35 ро-
ків, а у жінок — 30 років страхово-
го стажу встановлюється у розмірі 
прожиткового мінімуму, тобто 1147 
гривень. За наявності стажу меншої 
тривалості, ніж передбачено законо-
давством, пенсія за віком встанов-
люється в розмірі, пропорційному 
наявному страховому стажу, вихо-
дячи з мінімального розміру пенсії 
за віком. Тобто якщо з’ясовується, 
що соціальних внесків сплачено не-
достатньо для отримання мінімаль-
ної пенсії, то держава надає адресну 
допомогу, сума якої становить стіль-
ки, скільки не вистачає, щоб загалом 
було 1147 гривень. 

Спілкувалась Ірина КОСТЮК
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Благодійники придбали для Волині 
п’ять нових «швидких» 

Ягідно-грибний сезон обіцяє волинянам 100 мільйонів доходів 

«Укравтодор» пообіцяв до кінця місяця 
ліквідувати ямковість 

Голова «Укравтодору» Євген 
Прусенко під час наради з ке-

рівництвом регіональних служб 
автомобільних доріг доручив по-
садовцям докласти всіх зусиль для 
завершення ліквідації ямковості 
на дорогах загального користуван-
ня до 1 липня. 

Він зазначив, що в деяких об-
ластях усунення ямковості на 
дорогах державного значення за-
кінчено, в інших — добігає кінця. 
Дороги місцевого значення за роз-
робленими графіками також необ-

хідно відремонтувати до 1 липня.
Але залишаються регіони, де 

з об’єктивних причин, зауважив 
Прусенко, поки що є затримка. 
Голова «Укравтодору» сказав, що 
це передусім західні області — Іва-
но-Франківська, Львівська, Черні-
вецька та Тернопільська. Там через 
занадто довгу зиму в порівнянні 
з південними, східними та цен-
тральними областями, а також че-
рез постійні опади в травні-червні 
виникла затримка у виконанні ре-
монтних робіт. 

Торгівля у Митному союзі впала 
на 10% 
Обсяги взаємної торгівлі країн-членів Митного союзу в 
січні-квітні 2013 року скоротилися на 10% порівняно з ана-
логічним періодом 2012 року — до 20,4 мільярда доларів. 
Про це повідомили у Євразійській економічній комісії. Між 
Росією та Білоруссю взаємна торгівля зменшилася на 15,5% 
і становила 12,9 мільярда доларів, між Росією і Казахстаном 
— зросла на 1,9% і сягнула 7,2 мільярда доларів, між Біло-
руссю та Казахстаном — упала на 12,2%, досягши позначки 
у 251,5 мільйона доларів. 

Уряд обмежив вміст фосфатів 
у пральних порошках 
Кабмін запровадив обмеження на кількість фосфору в 
пральних порошках до 0,5 грама в одній рекомендованій 
дозі для прання у твердій воді. Ці обмеження наберуть 
чинності з 12 грудня 2014 року. Раніше Міністерство 
екології та природних ресурсів допускало відмову від 
використання фосфатовмісних мийних засобів до 2015 
року. Обмеження використання фосфатів у виробництві 
мийних засобів може підвищити вартість готової про-
дукції на 20%. 

13%
стільки українців відпочивати-
муть цього літа на вітчизняних 
курортах та у санаторіях. Про це 
заявили фахівці Київського між-
народного інституту соціології. 
Дачам і селам віддали перевагу 
лише 6% і 4% відповідно. 
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За сприятливих метеоумов і висо-
кого врожаю дикорослої лісової 

продукції мешканці поліських райо-
нів Волині завдяки активній заготівлі 
зможуть додати майже 100 мільйонів 
гривень доходу до сімейних бюдже-

тів. Тим часом місцеві скарбниці 
від цієї діяльності поповняться що-
найменше на 10 мільйонів гривень. 
«Підстави для такого оптимістично-
го прогнозу маємо досить серйозні, 
оскільки у минулі роки щороку від-
бувалося зростання надходжень у 
місцеві бюджети від заготівельників. 
Десять мільйонів гривень — цілком 
реальна сума, що буде залучена за 
умови належного контролю», — вва-
жає перший заступник начальника 
ГУ Міндоходів у Волинській області 
Андрій Тимейчук. 

Як зазначив посадовець, цьо-
го року вперше саме на Волині за-
працює електронна база суб’єктів 
господарювання, які здійснюють 
заготівлю дарів лісу. Тож кожна з 
контролюючих служб матиме опе-
ративну інформацію про обсяги за-

готівлі чорниць, грибів і лікарських 
рослин у волинських лісах, експорт 
цього товару та сплачені податки.

«У період заготівлі грибів та ягід 
наше основне завдання полягає у 
тому, щоб місцеві бюджети отрима-
ли всі належні податки. А для цього 
потрібно не лише контролювати міс-
ця заготівлі та зберігання ягід і гри-
бів, а й подбати про те, щоб у деяких 
бізнесменів не було спокуси експор-
тувати цю продукцію з використан-
ням офшорів», — зазначив Андрій 
Тимейчук. 

За підсумками ягідно-грибного 
сезону в 2012 році до місцевих бю-
джетів сплачено 9,6 мільйона гри-
вень податків і зборів. Зокрема, по-
даток на доходи фізичних осіб торік 
склав 7,9 мільйона гривень. 

П’ять сучасних «швидких» Opel 
Vivaro для екстреної медичної 

допомоги області придбали за ко-
шти благодійників, які були заку-
мульовані у фонді «Рідна Волинь». 

Доброчинні внески у фонд 
на це здійснило вісім волинських 
меценатів, а саме: генеральний 
директор ТОВ «Модерн-Експо» 
Петро Пилипюк, гендиректор 
ПАТ «Володимир-Волинська пта-
хофабрика» Аліна Сич, дирек-
тор ВАТ «Теремно Хліб» Андрій 
Тищенко, приватні підприємці 
В’ячеслав Алфьоров і Степан Мо-
сквич і народні депутати Ігор Єре-
меєв, Степан Івахів і Сергій Мар-
тиняк. Голова ОДА Борис Клімчук 
передав транспорт медикам. 

— Такий проект вартував 
півтора мільйона гривень. У най-
ближчих планах — придбати ще 
три «швидких» не за державні 
гроші, доукомплектувавши авто-
парк Центру екстреної медичної 
допомоги. Наш соціально відпо-
відальний бізнес активно підтри-
мує державні ініціативи, за що від 
усіх волинян величезне їм спасибі, 
— зазначив голова облдержадміні-
страції. Він також додав, що неза-
баром область отримає зі столиці 
й необхідне обладнання для дис-
петчерської служби. 

Нові автомобілі оснащені всім 
необхідним медичним обладнан-
ням для проведення комплексу 
реанімаційних заходів на догоспі-

тальному етапі. Зокрема, електро-
кардіографами, апаратами штуч-
ної вентиляції легень, кисневими 
концентраторами, ношами, реа-
німаційним монітором, а також 
навігаційною системою і клімат-
контролем. До того ж ці машини 
є економічними: витрата пального 
становить шість літрів на 100 км. 

Головний лікар Центру екстре-
ної меддопомоги Олег Куц зазна-
чив, що цього року установа вже 
отримала п’ять нових «швидких» 
марки «Форд». Нові ж авто «ком-
пактніші, мобільніші й економіч-
ніші». 

— Вони ідеально підходять для 
міста, — наголосив Олег Куц. — На 
сьогодні наш центр уже на 20% за-
безпечений такими автомобілями, 
які нам потрібні. Всі вони були ку-
плені цього року. 

Наталка СЛЮСАР 

Події
Начальник Луцького управління Пенсійного фонду 
В’ячеслав РУБЛЬОВ: 

 ПОГОДА

У західних областях 20 черв-
ня сонячно, без опадів. Темпе-
ратура вночі +13...+17°C, вдень 
+25...+29°C. 21 червня ясно, опади 
не очікуються. Температура вночі 
становитиме +16...+20°C, вдень 
+27...+31°C. 22 червня змінна 
хмарність, очікується незначний 
дощ. Температура повітря вночі 
становитиме +17...+21°C, вдень 
+30…+34°C. 

У північних регіонах 20 черв-
ня безхмарно, без опадів. Нічна 
температура повітря становити-
ме +12...+16°C, денна +22...+27°C. 
21 червня переважно ясно, сухо. 
Термометр уночі показуватиме 
+14...+20°C, вдень +26...+31°C. 22 
червня змінна хмарність, мож-
ливий короткочасний дощ. Уночі 
+15...+19°C, вдень +27...+31°C. 

У Києві 20 червня очікуєть-
ся ясна та суха погода. Темпе-
ратура вночі +12…+17°C, вдень 
+23...+28°C. 21 червня соняч-
но, дощ не очікується. Темпера-
тура вночі +13…+20°C, вдень 

+26...+31°C. 22 червня прогно-
зують змінну хмарність, імовір-
ні опади. Температура повітря 
вночі становитиме +16...+21°C, 
удень повітря прогріється до 
+28...+33°C. 

У східних регіонах 20 черв-
ня сонячно, сухо. Температура 
повітря вночі +14...+18°C, вдень 
+22…+25°C. 21 червня буде пере-
важно ясно, опади не очікують-
ся. Вночі температура повітря 
становитиме +13...+18°C, вдень 
+22...+26°C. 22 червня очікується 
сонячна погода, дощ не передбача-
ється. Температура повітря вночі 
+13...+19°C, вдень +22...+26°C. 

У південних областях 20 черв-
ня буде ясно, без опадів. Темпера-
тура повітря вночі становитиме 
+19...+21°C, вдень повітря про-
гріється до +22...+24°C. 21 червня 
ясно, опади не очікуються. Вночі 
+18...+21°C, вдень +23...+25°C. 22 
червня прогнозують сонячну та 
суху погоду. Нічна температура 
+19...+22°C, денна +23...+25°C. 

Зі шкідливого виробництва можна 
йти на пенсію на 10 років раніше 


