
Збройні сили України активно 
реформуються. Попри те, що 

Росія здійснила анексію Криму, 
Україна не втратила свого вій-
ськового флоту, тому зараз від-
бувається набір на контрактну 
службу до Військово-морських 
сил нашої держави. 

Відбір кандидатів, які бажа-
ють проходити військову службу 
у частинах і підрозділах Військо-
во-морських сил Збройних сил 
України на посадах офіцерсько-
го, старшинського та рядового 
складу, відбувається у всіх місце-
вих військкоматах. Хто виявить 
бажання стати військовим мо-
ряком, зможе служити у місцях 
базування основних частин і 
підрозділів Військово-морських 
сил України, що розміщені у міс-
тах Одеса, Миколаїв, Запоріжжя, 
Маріуполь, Очаків та Ізмаїл. 

Орієнтовний розмір гро-
шового забезпечення військо-
вослужбовців служби за контр-
актом у Військово-морських 
силах ЗСУ: матрос — від 2800 до 
3500 гривень, старший матрос — 
від 3320 до 4200, старшини 2-ї і 
1-ї статті — від 3600 до 4900, го-
ловний корабельний старшина 
отримуватиме від 4200 до 5500 
гривень, а мічман — від 4900 до 
6000. 

Для отримання більш де-
тальної інформації про умови 
проходження служби у Військо-
во-морських силах Збройних сил 
України всі охочі можуть зверта-
тися за довідками за телефонами 
050 956 06 25 (капітан 2 рангу 
Юрій Олександрович Кудряшов) 
або 099 077 61 79 (капітан 2 рангу 
Сергій Миколайович Бондарь). 
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Через спеку вантажівкам 
забороняють в’їжджати у міста 
В Україні з 1 червня вантажівки не заїжджатимуть у міста 
вдень. Більшістю автодоріг вантажні автомобілі зможуть 
курсувати лише вночі — з 10-ї вечора до 10-ї ранку. В 
«Укравтодорі» пояснюють, що це сезонні обмеження, 
пов’язані зі спекою. Поширюються вони на машини вагою 
понад 24 т і з навантаженням на вісь більше 7 т. Рух саме 
такого транспорту влітку призводить до руйнування 
доріг. Відповідні рішення вже ухвалили на Житомирщині, 
Київщині, у Черкаській та Чернігівській областях. На черзі 
— інші регіони. 

40%
Свободівець із Луцька став 
депутатом Київської міської ради 
Згідно з попередніми даними, в пропорційній частині 
депутатського корпусу партія «УДАР» набрала 42,3% голосів 
жителів столиці й може розраховувати на 30 депутатських 
мандатів із 60. Радикальна партія Олега Ляшка з 7,9% і 
ВО «Свобода» з 7,7% отримають по шість мандатів. У списках 
«Свободи» шостим ішов луцький підприємець, депутат 
міськради Олег Чернецький. Об’єднання «Самопоміч» 
одержить п’ять мандатів. «Батьківщина», партія Лесі 
Оробець «Нове життя» і «Демократичний альянс» 
отримають по три мандати. 

на стільки з початку наступного 
року можуть подорожчати 
книжки українського 
виробництва. До кінця 2014-
го діють пільги на ПДВ для 
книговидавців. Закону, який би 
продовжив ці пільги, ще немає. 

Родичам героїв Небесної сотні передбачені пенсійні виплати 

Ліквідатори аварії на ЧАЕС 
відновлюють свій статус через суд 

Читачі «Відомостей» часто звер-
таються до нас із запитаннями, 
що стосуються пенсійних виплат. 
Ми їх переадресували заступнику 
начальника Головного управління 
Пенсійного фонду України у Волин-
ській області Ларисі Лучковській. 

— Кабінет Міністрів України 
прийняв постанову, якою передба-
чено соціальні та пенсійні випла-
ти родинам героїв Небесної сотні. 
Розкажіть детальніше, хто може 
отримати пенсійне забезпечення і 
в якому розмірі. 

— Постанова «Про соціальний 
захист членів сімей осіб, смерть яких 
пов’язана з участю в масових акціях 
громадського протесту, що відбули-
ся у період із 21 листопада 2013 р. по 
21 лютого 2014 р.» прийнята 28 бе-
резня. Нею передбачено встановлен-
ня доплати в сумі 5 тисяч гривень до 
розміру призначеної пенсії у зв’язку з 
втратою годувальника членам сімей, 
які перебували на утриманні осіб, 
смерть яких пов’язана з участю в ма-
сових акціях громадського протесту. 

Відповідно до статті 36 Закону 
України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування», 
до непрацездатних членів сім’ї, що 

забезпечуються пенсією у зв’язку з 
втратою годувальника, належать: 

• чоловік (дружина), батько, 
мати, якщо вони є інвалідами або 
досягли пенсійного віку, передбаче-
ного ст. 26 цього закону; 

• діти померлого годувальника, 
які не досягли 18 років або старші 
цього віку, якщо вони стали інвалі-
дами до досягнення 18 років; 

• діти, які навчаються за денною 
формою навчання, — до закінчення 
такими дітьми навчальних закла-
дів, але не довше ніж до досягнення 
ними 23 років, і діти-сироти — до 
досягнення ними 23 років незалеж-
но від того, навчаються вони чи ні; 

• чоловік (дружина), а в разі їх 
відсутності — один із батьків або 
брат чи сестра, дідусь чи бабуся по-
мерлого годувальника незалежно 
від віку та працездатності, якщо він 
(вона) не працюють і зайняті догля-
дом за дитиною (дітьми) померлого 
годувальника до досягнення нею 
(ними) 8 років. 

Розмір пенсії з доплатою не може 
перевищувати 10 прожиткових мі-
німумів, встановлених для осіб, які 
втратили працездатність. 

Після встановлення доплати 
розмір пенсії (з урахуванням надба-

вок, підвищень, додаткових пенсій, 
цільової грошової допомоги, пенсії 
за особливі заслуги перед Україною, 
сум індексації та інших доплат, уста-
новлених законодавством) разом із 
одержуваною заробітною платою 
(доходом) працюючих утриманців 
не повинні перевищувати 10 тисяч 
гривень. 

— Підвищення пенсій цього 
року законом не передбачено. Але 
ж ми маємо сьогодні дуже велику 
інфляцію. Чи проводитиметься ін-
дексація? 

— Так. У травні поточного року 
проведено індексації пенсій. Зазна-
чу, що індексація проводиться у 
разі, коли величина індексу спожив-
чих цін перевищила поріг індексації, 
який встановлюється в розмірі 101 
відсотка. Згідно з офіційними дани-
ми Державної служби статистики 
України, індекс інфляції у березні 
поточного року становив 102,2 від-
сотка, у квітні — 103,3. 

В цілому по області в травні по-
точного року проіндексовано пенсії 
36 807 пенсіонерам (12,3%), в т. ч. 
3884 пенсіонерам силових структур 
і відомств (32,2%). Середній розмір 
індексації становить 36 гривень. 

Депутат Олександр Бик під час 
останньої сесії обласної ради по-
рушив тему зняття статусу лікві-
даторів аварії на ЧАЕС із низки 
волинян. Ми всі пам’ятаємо, як 
після протестів чорнобильців щодо 
обмеження їхніх пільг урядом Ми-
коли Азарова було дано доручення 
перевірити правомірність надання 
українцям статусу ліквідаторів. Фі-
нансова інспекція у 2011–2012 ро-
ках почала підіймати архівні справи 
чорнобильців 30-річної давності. 
Багатьох документів не було вияв-
лено. В результаті комісія, створена 
при Мінсоцполітики, за поданням 
фінінспекторів позбавляла людей 
статусу ліквідаторів. Опісля органи 
Пенсійного фонду звернулися з 
позовами до чорнобильців про 
повернення неправомірно нара-
хованих їм коштів. А це, за словами 
Олександра Бика, тисячі гривень. 

Як з’ясували «Відомості», на Во-
лині статусу ліквідатора позбавлено 
24 особи. П’ятеро з них уже понови-
ли його через суд. Дві справи наразі 
перебуває на розгляді. 

— Якщо фінінспекція не зна-
йшла документів, то це не значить, 
що люди не були на ліквідації, — 
каже начальник відділу компенса-
цій, оздоровлення, переселення та 

забезпечення житлом громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи, департаменту со-
ціального захисту ОДА Людмила 
Нікітюк. — Минуло 28 років. До-
кументи щодо заробітної плати ма-
ють зберігатися 70 років. Але однієї 
відомості про зарплату недостатньо. 
Необхідні інші документи. Якщо це 
військовий, то повинен бути запис у 
військовому квитку. Якщо призва-
ний на ліквідацію аварії по мобілі-
зації, то в нього має бути підвище-
на заробітна плата на підприємстві. 
Проблема  в  тому, що  військові час-
тини  базувалися  поза межами  зони 
відчуження.  Самі  ж люди  працю-
вали  у зоні. У багатьох не відзначені 
виїзди. Звичайно, є підприємства, 
що нараховували підвищену заро-
бітну плату. Збереглися відомості, 
згідно з якими людина отримувала 
зарплату більшу в п’ять разів. Але 
треба підтвердження, що це було 
зроблено саме за роботу в зоні. А 
відповідні довідки про це не збере-
глися. Хоча без них не мали права 
нараховувати підвищену платню. Є 
відомість, а звідки, що — незрозу-
міло. Після перевірки фінінспекції 
відповідні документи подавалися на 
комісію при Мінсоцполітики, і там 
уже приймали рішення про вилу-
чення посвідчень. Ті учасники лікві-

дації, які знають, що вони там були, 
звернулися до суду. Вже п’ятеро 
ліквідаторів поновили свій статус. 
Їм тепер треба повернути кошти за 
період, упродовж якого вони їх не 
отримували. А це приблизно два 
роки. 

Людмила Андріївна зазначила, 
що найбільше проблем із підтвер-
джувальними документами у мілі-
ціонерів, які супроводжували авто-
буси з Прип’яті, й у газовиків, які 
будували газопровід поблизу села 
Бобер Поліського району Київської 
області. 

Зауважимо, що після рішення 
комісії про позбавлення статусу лік-
відатора органи Пенсійного фонду 
зверталися до суду про повернення 
неправомірно нарахованих пенсій. 
Причому стосувалося це як кон-
кретних фізичних осіб, так і цілих 
підприємств. «Відомостям» вдалося 
віднайти кілька таких судових справ. 

Так, Управління ПФУ в місті 
Володимирі-Волинському та Воло-
димир-Волинському районі зверну-
лося з адміністративним позовом до 
громадянина про стягнення надміру 
виплаченої пенсії у сумі 23 474,90 
гривні. Мовляв, йому була нарахова-
на додаткова пенсія та знижено пен-
сійний вік на підставі посвідчення 
про статус учасника ліквідації аварії 

на Чорнобильській АЕС категорії 2, 
яке видане у березні 1993 року. 

Підставою для видачі посвід-
чення учасника ліквідації аварії на 
Чорнобильській АЕС були довідки 
малого підприємства з газифікації 
від 18 лютого 1993 року № 58 про 
участь у ліквідації наслідків аварії 
на Чорнобильській АЕС у селі Бобер 
Поліського району Київської облас-
ті в період із 1 липня по 30 вересня 
1987 року та № 817 про виплату від-
повідачеві підвищеної заробітної 
плати за роботу в зоні відчуження. 

Разом із тим фінінспектори під 
час перевірки не знайшли відповід-
них наказів про відрядження пра-
цівників до зони відчуження. Більше 
того, виявили, що заробітна плата з 
підвищеним коефіцієнтом виплачу-
валася за вересень–жовтень, а не за 
липень–вересень, як було вказано у 
довідці. Це, по суті, й стало причи-
ною для подання документів на ко-
місію про позбавлення статусу. 

Зазначимо, що учасниками лік-
відації наслідків аварії на Чорно-
бильській АЕС, згідно з законом, 
вважаються громадяни, які безпо-
середньо брали участь у будь-яких 
роботах, пов’язаних із усуненням 
самої аварії, її наслідків у зоні відчу-
ження у 1986–1987 роках незалежно 
від кількості робочих днів. Тому ню-
анс про нарахування зарплати, ви-
явлений фінінспекторами, по суті, 
нікчемний. 

Волинський окружний адміні-
стративний суд не задовольнив по-
зов Пенсійного фонду, і чоловікові 
не довелося виплачувати понад 23 
тисячі гривень державі. 

До речі, у справах ПФУ проти 
юридичних осіб суд також ставав на 
бік останніх. Так, управління Пен-
сійного фонду України в м. Луцьку 
Волинської області звернулося з по-
зовом до товариства з обмеженою 
відповідальністю «Волиньгазбуд» 
про стягнення надмірно виплаченої 
пенсії в сумі 354 тисяч 397,16 гривні. 
А все тому, що воно нібито непра-
вомірно видало шістьом своїм пра-
цівникам довідки про роботу в зоні. 
Суд відмовив Пенсійному фонду в 
задоволенні позову. 

І таких справ Волинському 
окружному адмінсуду, починаючи з 
2012 року, довелося розглядати до-
брий десяток. 

Наталка СЛЮСАР 

Триває набір на 
контрактну службу 
до Військово-
морських сил 

Засуджено квартирних крадіїв 

«Укрпошта» запрошує на роботу 
розповсюджувачів і кіоскерів

Волинська дирекція УДППЗ «Ук-
рпошта» запрошує до співп-

раці розповсюджувачів, кіоскерів 
для продажу вроздріб періодичних 
видань у магазинах, супермарке-
тах, торгових точках тощо. 

Переваги співпраці з Волин-
ською дирекцією «Укрпошти»: 

• реалізація в будь-якому місті, 
райцентрі чи іншому населеному 
пункті Волинської області; 

• своєчасна оплата праці; 
• товар надається під реаліза-

цію — винагорода 10%; 
• додаткові заохочення; 
• заробіток на літній період для 

студентів. 
Вимоги: 
• комунікабельність; 
• уміння продавати. 
За детальною інформацією 

звертатись у відділ продажу то-
варів за адресою 43025, м. Луцьк, 
вул. Кривий Вал, 19 або за телефо-
ном (0332) 72-53-65. 

Апеляційний суд Волинської об-
ласті залишив без змін вирок 

Ковельського міськрайонного суду, 
постановлений у березні 2014 року 
шістьом членам групи квартирних 
злодіїв. Четверо чоловіків, діючи за 
попередньою змовою, десятки ра-
зів проникали у помешкання воли-
нян і викрадали звідти гроші, цінні 
речі, документи й навіть вибухові 
речовини. Ще двоє зловмисників, 
серед яких жінка, були їхніми по-

собниками. Як повідомив старший 
прокурор відділу процесуального 
керівництва при провадженні до-
судового розслідування органами 
внутрішніх справ і підтримання 
держобвинувачення прокуратури 
області Олександр Кравчук, тепер 
за вчинені злочини двом найактив-
нішим крадіям доведеться відсидіти 
за ґратами по вісім із половиною ро-
ків. У них також буде конфісковано 
половину належного їм майна. 


