
За наполяганням фракції «Батьків-
щина» парламент ухвалив закон, 

що дозволить припинити зловживан-
ня монополістів у питанні встанов-
лення цін і тарифів на електроенергію 
та природний газ для населення. 

«Закон врегулює цілу низку пи-
тань, які дадуть змогу контролювати 
порядок встановлення цін і тарифів 
щодо монопольних утворень. Це дає 
можливість подвійного контролю за 
тим, щоб монополісти не зловживали 
своїми монопольними правами», — 
повідомив депутат Сергій Соболєв. 

Водночас нардеп Олександра Ку-
жель повідомила: вперше цей закон 
на розгляд парламенту ще 7-го скли-

кання подав міністр економіки Пе-
тро Порошенко. «Він ще тоді, будучи 
міністром, побачив, що ані міністр 
економіки, ані уряд не можуть зро-
зуміти і запланувати майбутній роз-
виток України, коли жодним чином 
не можна отримати інформацію про 
тенденцію тарифоутворення», — ска-
зала вона. 

Зі слів Кужель, аналіз питання 
засвідчив, що «в кожному з тарифів 
крадуть 40% грошей», а ухвалений 
нині закон дозволить припинити сва-
вілля. «Уряд, який разом із коаліцією 
відповідає за економічний розвиток, 
не може не брати участі у затверджен-
ні тарифів, — вважає депутатка. — На 

всі розмови, що уряд тепер впливати-
ме на роботу комісії, скажу: хай кра-
ще уряд впливає, ніж монополісти». 
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Наприкінці 2014 року було багато 
дискусій щодо підняття пенсійного 
віку як для жінок, так і для чолові-
ків, виплат пенсій працюючим пен-
сіонерам та інших питань пенсій-
ного забезпечення. Їх роз’яснення 
«Відомостям» надав начальник 
Головного управління Пенсійного 
фонду у Волинській області Петро 
Філіпчук. 

Він наголосив, що пенсійний вік 
не підвищено. Особи мають право 
на пенсію за віком після досягнення 
60 років і при страховому стажі не 
менше 15 років. До досягнення цьо-
го віку право на пенсію мають жін-
ки 1961 року народження і старші 
після досягнення ними такого віку: 
57 років — які народилися з 1 квітня 
1958 року по 30 вересня 1958 року; 
57 років 6 місяців — які народилися 
з 1 жовтня 1958 року по 31 березня 
1959 року; 58 років — які народили-
ся з 1 квітня 1959 року по 30 вересня 
1959 року; 58 років 6 місяців — які 
народилися з 1 жовтня 1959 року по 
31 березня 1960 року; 59 років — які 
народилися з 1 квітня 1960 року по 
30 вересня 1960 року; 59 років 6 мі-
сяців — які народилися з 1 жовтня 
1960 року по 31 березня 1961 року; 
60 років — які народилися після 
1 квітня 1961 року. 

В такому випадку розмір пенсії 
жінкам, які народилися до 31 грудня 
1961 року, збільшується на 2,5% за 
кожні шість місяців більш пізньо-
го виходу на пенсію, починаючи з 
55 років до досягнення ними 60-річ-
ного віку. 

Також на цей час пенсії за ві-
ком на пільгових умовах та пенсії 
за вислугу років не відмінені. За-
лишився без змін порядок визна-
чення заробітної плати для обчис-
лення пенсій, що призначаються 
відповідно до Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пен-
сійне страхування». 

Виплата пенсій працюючим пен-
сіонерам проводиться в повному об-
сязі. 

Однак, зважаючи на прийнят-
тя Закону «Про бюджет України на 
2015 рік», змін до Податкового ко-
дексу, встановлено низку змін і щодо 
пенсійного забезпечення громадян. 

Так, Законом України «Про Дер-
жавний бюджет України на 2015 рік» 
затверджено розмір прожитково-
го мінімуму для осіб, які втратили 
працездатність, із 1 січня 2015 року 
— 949 гривень (збережено на рівні 
минулого 2014 року), з 1 грудня — 
1074 гривні. 

Тобто перерахунки пенсій, які 
проводяться при зміні прожиткового 
мінімуму для непрацездатних осіб, 
передбачаються з 1 грудня 2015 року. 

Крім цього, з 1 січня 2015 року 

пенсії, які призначаються або пере-
раховуються відповідно до законів 
України «Про державну службу», 
«Про прокуратуру», «Про статус 
народного депутата України», «Про 
судоустрій і статус суддів», «Про 
наукову та науково-технічну діяль-
ність», обчислюються в розмірі 60% 
заробітної плати (грошового утри-
мання). Науковим працівникам-ін-
валідам 1-ї та 2-ї груп та для пенсій 
у разі втрати годувальника також 
зменшено розміри пенсій (для ін-
валідів 1-ї групи — з 80 до 60%, для 
2-ї групи — з 60 до 50% та пенсій у 
зв’язку з втратою годувальника — з 
80 до 60% — для трьох утриманців, 
із 60 до 50% — для двох утриманців). 

Починаючи з 1 січня 2015 року, 
не призначаються дострокові пен-
сії, передбачені: статтею 21 Закону 
України «Про основні засади со-
ціального захисту ветеранів праці 
й інших громадян похилого віку в 
Україні» (за станом здоров’я); стат-
тею 49 Закону України «Про зайня-
тість населення» (у зв’язку зі звіль-
ненням із роботи за скороченням 
чисельності працівників і т. д.). 

Також у Законі України «Про 
статус і соціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи» вилучено 
статтю 39. Тобто з 1 січня 2015 року 
доплата непрацюючим пенсіонерам, 
які проживають на територіях ра-
діоактивного забруднення, не вста-
новлюється. 

До всього ж Законом Украї-
ни «Про внесення змін до Подат-

кового кодексу України та деяких 
законодавчих актів України щодо 
податкової реформи» передбачено, 
що з початку року податок на до-
ходи фізичних осіб та військовий 
збір у розмірі 1,5% справляється із 
суми пенсії (включаючи індексації) 
або щомісячного довічного гро-
шового утримання, якщо їх розмір 
перевищує три розміри мінімаль-
ної заробітної плати (у розрахунку 
на місяць), встановленої на 1 січня 
звітного податкового року, — в час-
тині такого перевищення. 

Законом України «Про Держав-
ний бюджет України на 2015 рік» 
мінімальну заробітну плату затвер-
джено в розмірі: з 1 січня 2015 року — 
1218 грн, із 1 грудня — 1378 грн. 

А тому базою оподаткування та 
об’єктом оподаткування військовим 
збором із 1 січня 2015 року є суми 
пенсій (або щомісячного довічного 
грошового утримання), з урахуван-
ням надбавок, підвищень, додатко-
вої пенсії, пенсії за особливі заслуги, 
індексацій, у частині, що перевищує 
3654 грн на місяць. 

Також змінено ставку податку на 
доходи фізичних осіб: 

• 15% — якщо база оподаткуван-
ня місячного оподатковуваного до-
ходу не перевищує десятикратний 
розмір мінімальної заробітної пла-
ти (12 180 грн), встановленої зако-
ном на 1 січня звітного податкового 
року; 

• 20% — якщо база оподаткуван-
ня в календарному місяці перевищує 
десятикратний розмір мінімальної 

заробітної плати. 
Наприклад, для пенсії, яка стано-

вить на місяць 5000 грн, базою опо-
даткування є 1346 грн (5000 − 3654), 
до якої застосовується ставка 
15%. Розмір податку — 201,90 грн. 
Військовий збір провадитиметь-
ся також із суми 1346 та стано-
витиме 20,19 грн. Розмір податку 
— 201,90 грн. Відмінусувавши від 
5000 грн суми 201,9 та 20,19 гривні, 
отримуємо розмір пенсії до виплати 
— 4777,91 грн. 

Щодо такого актуального пи-
тання, як збереження до 2022 року 
права на достроковий вихід на пен-
сію жінок після досягнення 55 років, 
повідомляємо, що на сьогодні відпо-
відний закон ще не опублікований 
і не набрав чинності, тому жінкам, 
які претендують на таку пенсію, 
необхідно зачекати. Приймати за-
яви від жінок на призначення такої 
пенсії органи Пенсійного фонду об-
ласті зможуть після введення цього 
закону в дію. При цьому нагадуємо, 
що такі жінки повинні обов’язково 
мати 30 років страхового стажу, 
звільнитися з роботи і під час одер-
жання дострокової пенсії не працю-
вати до досягнення пенсійного віку. 
В разі призначення такої пенсії її 
розмір буде зменшений на піввідсо-
тка за кожний повний чи неповний 
місяць дострокового виходу на пен-
сію. Таке зменшення розміру пенсії 
застосовуватиметься протягом усьо-
го періоду одержання пенсії (тобто 
довічно) незалежно від її виду. 

Олена СТЕПАНЧЕНКО 

За хабар у 400 тисяч 
затримали луцьких 
податківців 
Як стало відомо «Відомостям» із неофіційних 
джерел, за хабар у 400 тисяч гривень затримано 
одного із заступників начальника Головно-
го управління Державної фіскальної служби 
у Волинській області та начальника одного з 
управлінь ГУ ДФС. Операцію провели працівни-
ки СБУ та Генеральної Прокуратури. 

Ярему звільнили з ГПУ разом 
із «друзями» 
Разом із уже колишнім генпрокурором Віталієм Яремою 
з ГПУ пішли і його найближчі соратники — заступники 
Олег Заліско, Олег Бачун та Анатолій Даниленко. За по-
передньою інформацією, Заліско йде у відпустку, Бачун 
вирішив скористатися правом піти у декретну відпустку 
для догляду за дитиною, а Даниленко просто звільня-
ється. Верховна Рада 318 голосами підтримала призна-
чення Віктора Шокіна новим Генеральним Прокурором 
України. Новий Генпрокурор пообіцяв довести до кінця 
всі гучні справи, зокрема щодо подій на Майдані. 

712
понад стільки тисяч вимушених 
переселенців зафіксували в 
Україні. Про це повідомили у 
прес-службі ДСНС. Із Донецької, 
Луганської областей переселе-
но 692 442 особи, з АР Крим — 
20 131 особа. 
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Дострокового виходу на пенсію 
жінкам доведеться зачекати 

Актуально
За кнопкодавство 
— штраф від 8,5 
до 51 тис. грн 

У Верховній Раді зареєстрова-
ний законопроект, у якому 

передбачено штрафи за «кноп-
кодавство». Автори ініціативи 
звертають увагу, що до поруш-
ників процедур голосування, 
встановлених Регламентом ВР, 
не вживаються заходи реагу-
вання. Як наслідок, відчуваючи 
свою безкарність, народні депу-
тати продовжують практику не-
персонального голосування. 

Така проблема існує і в орга-
нах місцевого самоврядування. 
Тому пропонується доповнити 
КК України новою статтею 365-
3, встановивши, що на депутатів, 
які особисто не беруть участі в 
голосуванні шляхом використан-
ня своєї картки народного депу-
тата або використовують картку 
іншого, накладається штраф у 
розмірі від 1000 до 3000 неопо-
датковуваних мінімумів доходів 
громадян (від 17 до 51 тис. грн). 

Крім того, порушників по-
збавлять права обіймати певні 
посади чи провадити певну ді-
яльність на строк від 2 до 5 років. 

Савченко 
не збирається 
припиняти 
голодування 

Українська льотчиця Надія 
Савченко заявила, що продо-

вжить голодування. Про це пові-
домляє російський «Інтерфакс». 
«Продовжу голодування, сьогод-
ні 60-й день. Я голодуватиму до 
того часу, поки мене не повер-
нуть в Україну, з якої викрали, 
або до своєї смерті в Росії», — 
сказала Савченко на засіданні в 
Басманному суді у вівторок. 

Вона категорично заперечує 
всі висунуті їй звинувачення. 
«Цей фарширований цирк треба 
закінчувати. Я нічого не винна 
російському народу, а з тим, що 
я винна українському, розберу-
ся, коли повернусь», — сказа-
ла вона. Суд також продовжив 
термін слідства у кримінальній 
справі до 13 травня. 

Уряд відтепер контролюватиме монополістів щодо встановлення 
цін і тарифів на тепло- й енергоносії 

У західних областях 12  лю-
того мінлива хмарність, без іс-
тотних опадів. Температура 
вночі -4…-2 °C, вдень +3…+5 °C. 
13  лютого сонячно, без опадів. 
Уночі -7…-5 °C, вдень +3…+5 °C. 
14  лютого ясно, без опадів. Тем-
пература вночі -6…-4 °C, вдень 
+3…+5 °C. 

У північних регіонах 12  лю-
того хмарно, без опадів. Темпе-
ратура вночі -11…-9 °C, вдень 
0…+2 °C. 13 лютого хмарно, без 
істотних опадів. Уночі -6…-4 °C, 
вдень 0…+2 °C. 14  лютого хмар-
но з проясненнями, без опадів. 
Нічна температура -6…-4 °C, 
денна становитиме -1…+1 °C. 

У Києві 12  лютого змінна 
хмарність, без опадів. Нічна тем-
пература -12…-10 °C, денна -1…

+1 °C. 13 лютого ясно, без опадів. 
Уночі -9…-7 °C, вдень -1…+1 °C. 
14  лютого невелика хмарність, 
без опадів. Температура вночі 

-7…-5 °C, вдень 0…+2 °C. 
У східних регіонах 12  лю-

того хмарно з проясненнями, 
без значних опадів. Уночі -12… 

-10 °C, вдень -1…+1 °C. 13  люто-
го мінлива хмарність, без опадів. 
Уночі -9…-7 °C, вдень -1…+1 °C. 
14  лютого хмарно, без опадів. 
Уночі -6…-4 °C, вдень -1…+1 °C. 

У південних областях 12 лю-
того прогнозують ясну погоду, 
без опадів. Уночі -5…-3 °C, вдень 
+4…+6 °C. 13 лютого буде соняч-
но і сухо. Вночі -4…-2 °C, вдень 
+5…+7 °C. 14  лютого буде ясно, 
без опадів. Нічна температура 

-5…-3 °C, денна +3…+5 °C. 

 ПОГОДА

Про нове у пенсійному законодавстві 


