
З 1 грудня 2013 року розмір про-
житкового мінімуму для осіб, що 
втратили працездатність, збільшу-
ється до 949 гривень. У зв’язку з 
цим буде проведено перерахунок 
пенсій. Про це повідомив началь-
ник Управління Пенсійного фонду в 
Луцьку В’ячеслав Рубльов. 

Згідно з ч. 3 ст. 42 ЗУ «Про 
загальнообов’язкове держав-
не пенсійне страхування», у разі 
збільшення розміру прожитково-
го мінімуму для осіб, які втрати-
ли працездатність, підвищується 
розмір пенсії, крім пенсіонерів, які 
працюють (провадять діяльність, 
пов’язану з отриманням доходу, що 
є базою нарахування єдиного внеску 
на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування). Так, за кож-
ний повний рік страхового стажу 
понад 35 років чоловікам і 30 років 
жінкам пенсія за віком збільшується 
на 1% розміру пенсії, та не більше як 
на 1% мінімального розміру пенсії за 

віком. 
Мінімальний розмір пенсії 

особам, на яких поширюється дія 
ЗУ «Про підвищення престижності 
шахтарської праці», та працівни-
кам, що зайняті повний робочий 
день під землею, які відпрацювали 
на підземних роботах не менше як 
15 років для чоловіків і 7,5 року для 
жінок за списком № 1 виробництв, 
робіт, професій, посад і показників, 
встановлюється незалежно від міс-
ця останньої роботи у розмірі 80% 
середньої заробітної плати шахтаря, 
та не менше як три розміри прожит-
кового мінімуму, встановленого для 
осіб, які втратили працездатність. 

Враховуючи зазначене, з 1 груд-
ня тільки непрацюючим пенсіоне-
рам буде проведено перерахунок 
мінімальної пенсії за віком, надбав-
ки за понаднормативний стаж і мі-
німальний розмір пенсії особам, на 
яких поширюється дія ЗУ «Про під-
вищення престижності шахтарської 
праці». 

Крім того, для осіб, які втратили 
працездатність, проводиться пере-
рахунок доплат, підвищень, надба-
вок до пенсії, розмір яких обчисле-
но, виходячи з вказаної величини. 
Перерахунок зазначеної категорії 
проводиться незалежно від того, 
працює пенсіонер чи ні, а саме: 

• пенсій за особливі заслуги пе-
ред Україною відповідно до Закону 
України «Про пенсії за особливі за-
слуги перед Україною»; 

• підвищення дітям війни згідно 
з Законом України «Про соціальний 
захист дітей війни»; 

• підвищення, передбачені Зако-
ном України «Про статус ветеранів 
війни, гарантій їх соціального за-
хисту»; 

• підвищення, передбачене За-
коном України «Про жертви нацист-
ських переслідувань»; 

• мінімальних розмірів пенсій 
військовослужбовцям строкової 
служби та членам їхніх сімей; 

• додаткової пенсії за шкоду, за-
подіяну здоров’ю, та компенсацій-
ної виплати за втрату годувальника 
відповідно до Закону України «Про 
статус і соціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи»; 

• мінімальних розмірів пенсій 
по інвалідності внаслідок аварії на 
ЧАЕС;

• щомісячної державної адресної 
допомоги інвалідам із числа учас-
ників ліквідації наслідків аварії на 
ЧАЕС;

• державної соціальної допомо-
ги на догляд інвалідам війни з числа 
військовослужбовців та інших інва-
лідів війни; 

• щомісячної державної адресної 
допомоги інвалідам війни й учасни-
кам бойових дій. 

Особам, в яких розмір пенсії 
становить менше, ніж прожитковий 
мінімум, встановлюється доплата до 
зазначеного розміру. 

Віце-прем’єр-міністр, голова 
державної комісії з надзви-

чайних ситуацій Олександр Віл-
кул підписав доручення, згідно з 
яким у зв’язку з погіршенням по-
годних умов і задля запобігання 
виникненню надзвичайних ситу-
ацій у господарському комплексі 
держави, мінімізації негативних 
наслідків та оперативного реагу-
вання на них центральні та місце-
ві органи влади зобов’язані: 

• вжити вичерпних заходів 
щодо недопущення загрози життю 
і здоров’ю людей; 

• забезпечити безперебійне 
функціонування систем життєза-
безпечення населення та об’єктів 
національної економіки, сталу ро-
боту об’єктів соціальної сфери; 

• своєчасно інформувати ор-
гани виконавчої влади, підпри-

ємства, установи, організації та 
населення про ускладнення гідро-
метеорологічної обстановки і про-
гнози її розвитку; 

• активізувати роботу опе-
ративних штабів із ліквідації на-
слідків надзвичайних ситуацій і 
провести уточнення планів їх вза-
ємодії з органами та підрозділами 
ДСНС;

• забезпечити сталий рух заліз-
ничного, автомобільного, зокрема 
комунального, транспорту, пере-
дусім пасажирські перевезення у 
населених пунктах і між ними; 

• забезпечити готовність до 
використання за призначенням 
спеціальної та аварійно-рятуваль-
ної техніки, аварійно-рятувальних 
служб і ремонтно-відновлюваль-
них підрозділів; 

• здійснити перевірку стану та 
поповнення резервів необхідних 
технічних, матеріальних засобів і 
витратних матеріалів; 

• посилити нагляд за висотни-
ми механізмами, об’єктами розмі-
щення реклами щодо їх готовності 
витримувати вітрові, снігові та 
інші навантаження; 

• провести роз’яснювальну 
роботу серед населення щодо пра-
вил безпечної поведінки під час 
можливих надзвичайних ситуацій, 
пов’язаних із ускладненням погод-
них умов. 
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Події

Волинські школярі замість масла 
отримували спред 

Минулого тижня в області роз-
почалися масштабні перевір-

ки якості продуктів харчування у 
закладах бюджетної сфери — шко-
лах і дитсадках. І перші результати 
вже виявили низку недобросовіс-
них постачальників. 

Як розповіла фахівець Го-
ловного управління Держсане-
підемслужби в області Ольга Гу-
сєва, впродовж минулого тижня 
в закладах освіти вже відібрали 
117 проб вершкового масла від 11 
заводів-виробників і 10 проб твер-
дого сиру. З 52 вже досліджених 
зразків у п’яти видах масла й усіх 
твердих сирах виявлено немолоч-
ні жири. А це порушення норм, 
встановлених законодавством, і 
відверта недобросовісна конку-
ренція. Дослідження тривають. 
Уся продукція неналежної якості 
буде повернута виробнику, а по-
стачальників притягнуть до адмін-

відповідальності. 
Крім того, окремі постачаль-

ники продуктів чинять спротив 
контролю якості. За словами Оль-
ги Гусєвої, у Камінь-Каширському 
районі підприємство «Перша ком-
панія Максимум» заборонило бра-
ти зразки молочної продукції, яку 
воно, як переможець тендера, поста-
чає в місцеві заклади освіти. За ре-
зультатами перевірки виявлено, що 
для харчування ковельських школя-
рів підприємство «Лабіринт Плюс» 
постачало замість масла спред. 

«Перші результати — тривож-
ні. Не можна годувати дітей спре-
дами! Безпека харчування і надалі 
на особливому контролі, так, як це 
відбувається в європейських краї-
нах. Розпочали з молокопродуктів, 
решта — на черзі», — наголосив 
Борис Клімчук. Такі перевірки охо-
плять не лише бюджетну сферу, а й 
заклади торгівлі й ринки. 

Луцьк повернув останній 
мільйон кредитних коштів 
Міська влада повністю розрахувалася за позиками, 
взятими попередниками. Про це сказав під час засідання 
виконавчого комітету Луцький міський голова Микола 
Романюк. Кошти було відправлено на рахунок «Ощадбан-
ку». Загалом у банках «Форум» та «Ощадбанк» було взято 
50 млн грн кредиту. За 2011–2012 роки місту вдалося від-
дати 20 млн грн, ще 10 було повернуто раніше. У 2013 році 
міськрада повернула 20 млн грн. За час користування кре-
дитом також було сплачено понад 26 млн грн відсотків. 

«Волиньобленерго» хочуть 
придбати чотири компанії 
Чотири великі компанії висловили бажання поборотися 
за 75% акцій енергорозподільчої компанії «Волиньобле-
нерго». Це «Укренергоконсалтинг», VS Energy, «Укрістгаз» 
і «Енергостандарт». Кабмін вирішив виручити не менше 
456 млн грн за 75% акцій «Волиньобленерго». Така 
оцінка вказана в умовах приватизації держпакета акцій 
підприємства, випливає з опублікованого розпоряджен-
ня уряду № 911 від 21 листопада. 

9%
така частка ринку тютюнової про-
дукції України перебуває в «тіні» 
та не сплачує акцизний збір. Про 
це заявив міністр доходів і зборів 
України Олександр Клименко. 

Світлана Корецька
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На Волині є соціально відповідальний бізнес 

Прокуратура Волині затвердила 
обвинувальний акт і скерувала 

до суду кримінальне провадження 
щодо п’яти мешканців Ковеля, які 
у складі організованої групи упро-
довж 2012–2013 років наживалися 
на нелегальному гральному бізнесі. 
Про це повідомили у прес-службі 
прокуратури області. 

Ці особи в нежитлових примі-

щеннях у містах Ковелі та Володи-
мирі-Волинському організували ка-
зино, у яких постійно забезпечували 
проведення азартних карткових 
ігор. Умовою участі в грі було здій-
снення гравцями грошових ставок 
ігровими фішками, придбаними в 
гральному закладі за гроші відпо-
відно до їх номінальної вартості, що 
давало змогу отримати грошовий 

виграш. 
У ході досудового розслідування 

з гральних закладів вилучено облад-
нання для азартних ігор — столи, 
фішки, колоди карт й інше. 

Покарання ковельчанам за про-
вадження грального бізнесу (кримі-
нальне правопорушення, передбаче-
не ст. 203-2 Кримінального кодексу 
України) визначить суд. 

П’ятьох волинян судитимуть за організацію казино 

У зв’язку з погіршенням погодних умов 
необхідно подбати про безпеку людей 

Уже п’ятий рік поспіль на Волині 
обласна служба зайнятості орга-

нізовує заходи, спрямовані на підви-
щення соціальної відповідальності 
бізнесу. Їх результат і подальшу ро-
боту в цьому напрямку обговорюва-
ли під час брифінгу першого заступ-
ника директора обласного центру 
зайнятості Світлани Корецької та 
начальника Територіальної держав-
ної інспекції з питань праці Юрія 
Бондарчука. 

— Президент України одним із 
пріоритетів на 2013-й рік визначив 
те, що соціальна відповідальність 
має стати синонімом успішності 
бізнесу — як великого, так і малого, 
— зауважила Світлана Миколаївна. 
— Передусім це легальне працев-
лаштування; гідна зарплата; соці-
альний пакет, передбачений робо-
тодавцем; підвищення кваліфікації 
працівників і постійне навчання на 
підприємстві; забезпечення доїзду 
до місця роботи; працевлаштуван-
ня соціально незахищених категорій 
населення, зокрема випускників на 
перше робоче місце, інвалідів. Саме 
це є основними критеріями соціаль-
но відповідального бізнесу. 

Світлана Корецька повідомила, 

що в області й надалі будуть про-
водити бліц-навчання для робото-
давців із участю контролюючих ор-
ганів, представників влади для того, 
щоб максимально проінформувати 
і проконсультувати їх. А для стиму-
лювання соціально відповідального 
бізнесу відповідно до нового закону 
про зайнятість уведено норму ком-
пенсації єдиного соціального вне-
ску за працевлаштування соціально 
вразливих категорій населення. 

— За липень–жовтень 2013 року 
рішення про компенсацію єдиного 
соціального внеску було прийня-
те щодо 130 осіб, із них 60% — це 
соціально-незахищена категорія, 
— уточнила Світлана Корецька. 
— 20 листопада я була на парла-
ментських слуханнях, де міністр 
соціальної політики Наталія Коро-
левська озвучила пропозиції, надані 
на розгляд законодавцям, щодо по-
дальших ініціатив у законодавстві, а 
саме — надання роботодавцям дота-
ції при працевлаштуванні соціально 
незахищених категорій і зменшення 
єдиного соціального внеску робо-
тодавцям, які створять дистанційне 
робоче місце або для інвалідів, або 
для жінок, які доглядають за дити-

ною до трьох років. 
Прикладом соціально відпо-

відального бізнесу на Волині учас-
ники брифінгу назвали такі під-
приємства, як ТОВ «Кромберг енд 
Шуберт», ПАТ «Луцьксантехмонтаж 
№536», СП ТзОВ «Модерн-Експо», 
ПАТ «Теремно Хліб», ПП «Тигрес» 
та інші. 

Людмила ШИШКО  

У грудні пенсіонери отримають 
більші пенсії 

Звертаємося до усіх небайдужих лучан! 
Допоможіть Тарасику! 

Маленькому Тарасику, якому лише 
4 роки, лікарі поставили діагноз 
«гострий мієлобластний лейкоз». 
Наступного тижня йому вкрай необ-
хідно зробити операцію у Києві, 
вартість якої — 100 тис. грн. 
Сім’я сама не може зібрати такої 
великої суми, тож звертається до 
небайдужих людей із проханням 
проявити милосердя та допомогти 
фінансово маленькому Тарасику 
побороти хворобу!!! 

Кошти просимо переказувати на р/р 
5168757238679692 у «Приватбанку».
Контактна особа: Синя Юлія Анато-
ліївна, телефон: 098 887 48 27. 


