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Ось і минув непростий високос�
ний рік, який увійшов у нашу пам’ять
як рік тривалих і драматичних вибо�
рів Президента, як Рік Помаранче�
вих і Голубих Надій – надій на краще.
І хоч якими б ми не були прагмати�
ками, проводжали 2004�й саме з та�
кими надіями. Адже це природне
прагнення кожної людини, яка на�
віть у поважному віці сподівається
на добрі переміни, на мир і злагоду,
на достаток і затишок у рідній оселі. 

І Новий рік приніс нам чимало
змін. Новий Президент... Новий
державний бюджет... Новий уряд... А головне – новий народ,
який усвідомив себе справжнім господарем власної долі, який
змусив заговорити про себе весь світ. І ми, мабуть, уперше за
останні десятиліття відчули гордість за свою країну, відчули се�
бе громадянами, патріотами України! 

Всеукраїнська асоціація пенсіонерів, яка нині налічує май�
же 22 тисячі членів, за останній рік зросла і кількісно, і, що най�
головніше, – якісно. У Києві і Севастополі, у Хмельницькому й
Одесі, у Дніпропетровську й Вінниці – скрізь, де діють відділен�
ня ВАП, наші колеги прагнули розвивати наші програми, покли�
кані підвищити якість життя літніх громадян. Користуючись на�
годою, ще раз вітаю їх, усіх членів Асоціації з Новим Роком і Різ�
двом Христовим! Хай збудуться в цьому році всі найкращі мрії і
плани! Хай цей рік стане для всіх літніх співвітчизників Роком
Здоров’я, Роком Успіхів, Роком Достатку! 

А щоб ці побажання підкріпити реальними справами, ми
сповнені бажання наповнити програми ВАП новим змістом,
удосконалити співпрацю з партнерами, щоб члени Асоціації
відчули зрушення на краще в інформаційній і в правовій, в соці�
ально�економічній і культурній сферах. 

У 2005 році ми відзначатимемо славний 60�літній ювілей
Великої Перемоги. Для українського народу це справді велике
свято. Адже навіть тепер, через кілька поколінь після тієї жахли�
вої війни, у нас майже немає сім’ї, в якій не згадали б про загиб�
лих дідусів, бабусь, батьків, близьких і далеких родичів – про
тих, хто ціною власного життя приніс мир і волю на нашу землю. 

Тож збережімо пам’ять про них і будемо зміцнювати наш
оптимізм, віру в те, що Україна й надалі крокуватиме шляхом
демократії і прогресу. 

Володимир ДЗЬОБАК, голова Ради ВАП.
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Збережімо пам’ять,
зміцнімо надії!



ЗМІНИТИ  СИСТЕМУ  ВЛАДИ!
Які саме переміни? По�перше, за зміну систе�

ми влади. Людям при владі час уже второпати, що
Конституція – це й для них – Основний Закон. І як�
що у статті 5 сказано, що носієм суверенітету і єди�
ним джерелом влади в Україні є народ, якщо у
статті 3 записано, що держава відповідає перед
людиною за свою діяльність, що утвердження і за�
безпечення прав і свобод людини є головним
обов’язком держави, то український народ має
право нарешті зажадати від усіх гілок влади, щоб
вона діяла не на принципах особистої відданості
Президентові чи будь�кому іншому, а виключно в
інтересах суспільства. 

По�друге, всі чесні люди країни прагнуть по�
бачити реальні переміни в економічній та соці�
альній політиці. Щоб економіка України працюва�
ла на розвиток і процвітання самої України, а не
окремих олігархічних кланів. Щоб державний
бюджет був абсолютно прозорим і служив наро�
дові, державним інституціям – освіті, охороні
здоров’я, науці та культурі, Збройним Силам,
щоб бюджетні кошти спрямовувались туди, де
вони дають найбільший суспільний ефект, а не ту�
ди, куди вигідно владі. 

По�третє, громадяни України прагнуть побачи�
ти нарешті чесних носіїв влади, які покінчать з ко�
рупцією, з розбазарюванням народного добра, з
„прихватизацією”. 

ЧИ ВТРИМАЄ ”ПЛАНКУ” НОВИЙ УРЯД?
Пенсіонерам трохи поталанило, коли у перед�

виборних змаганнях за голоси виборців кандидат
у Президенти зопалу призначив такі надбавки до
пенсій, яких ми б могли чекати ще кілька років. Те�
пер усе залежить від нової влади: чи вона втри�
має „планку” соціальних виплат хоча б на цьому
рівні, чи заявить про те, що коштів на доплати до
пенсій немає? І тоді вона ризикує викликати по�
тужну хвилю масового розчарування і невдово�
лення. 

Тож ми хочемо побажати новій владі успіхів у

На шляху до громадянського суспільства
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зидентських виборів, від яких ми всі дуже
втомилися. Тема виборів для пересічного
громадянина України вже не актуальна. Тим
більш вона далека від проблем літніх людей.
Хоча наші сивочолі співвітчизники разом з
молоддю брали активну участь у Великому
стоянні на Майдані під час Помаранчевої ре2
волюції, але й новий Президент, і новий уряд
мають собі чітко усвідомити: переважна
більшість „помаранчевих” (як і мільйони „си2
ньо2білих”!) голосували не за конкретного
кандидата. Вони голосували за ПЕРЕМІНИ! 

соціально�економічному розвитку країни, які б їй
дали змогу примножити здобутки, аби не втрати�
ти довіри народу, зокрема довіри 14 мільйонів
пенсіонерів. А ще – не повторювати помилок – і
власних, і чужих. 

ВЧИТИСЯ НА ЧУЖИХ ПОМИЛКАХ
Наочним прикладом того, як, здавалося б, па�

сивна частина суспільства – пенсіонери – може
стати серйозною силою, є події в сусідній Росії, де
Держдума прийняла закон про скасування пільг та
так звану їх монетизацію. І тисячі пенсіонерів вий�
шли на мітинги в усіх регіонах Російської Федерації.
Вони почали перекривати рух транспорту, пікетува�
ти адміністративні будинки, вимагати відставки
уряду, а окремі громадяни подали позови до суду з
вимогою скасувати рішення, яке суперечить Кон�
ституції (бо погіршує стан соціального забезпечен�
ня громадян). Щоб згасити полум’я масового нев�
доволення, у ряді областей та районів почали відмі�
няти термін введення закону в дію, а з 1 лютого ви�
рішили підвищити пенсії не на 5 відсотків, як раніше
оголошувалось, а на 15. Та розбурхані пристрасті
не стихають. 

У нас теж чимало прихильників скасування пільг,
зокрема, на проїзд у громадському транспорті,
електричках, міжміських автобусах. Тож хай добре
поміркують і у Верховній Раді, і в Кабміні, перш ніж
приймати аналогічний закон проти мільйонів пенсі�
онерів. Бо „стовідсоткову ринкову економіку” і
процвітання прийдешніх поколінь не можна будува�
ти „на кістках” того покоління, яке, власне, й закла�
ло фундамент майбутнього піднесення. 

БАЙДУЖІСТЬ НАСТОРОЖУЄ...
Нас насторожує та байдужість, з якою, наприк�

лад, сприйняли кандидати у президенти пропози�
цію висловити свою думку про підготовлений за
ініціативою ВАП законопроект „Про запобігання
дискримінації щодо осіб літнього і похилого віку в
Україні”. Як не прикро, але окрім Олександра
Олександровича Омельченка, більше ніхто не від�
гукнувся на цю пропозицію! Що це? Зневага до
найболючішої проблеми літніх співвітчизників? Чи,
може, недалекоглядність тих, хто прагне піднести�
ся на вершину влади? Тут, як кажуть, є над чим за�
мислитись. 

Тож не слід піддаватись ейфорії, що охопила

нас на Майдані! Нам треба спокійно, зважено, про�
фесійно розробити програму дій, які не лише за�
безпечать поважання владою (і обов’язкове враху�
вання!) інтересів 14 мільйонів пенсіонерів, але й
сприятимуть роботі всіх гілок влади у такій важливій
справі, як побудова справді соціальної, справді де�
мократичної, справді правової держави. 

Для цього потрібна стабільність і злагода в сус�
пільстві. А яка ж злагода можлива, якщо ігнорують�
ся життєво важливі інтереси мільйонів громадян!
Якої ж стабільності можна чекати за такого нес�
прийняття владою конструктивних ідей і пропози�
цій, спрямованих на реальний захист прав літніх
людей! 

ПЕНСІЯ – НЕ МИЛІСТЬ ВЛАДИ!
Викликає сумнів: а чи здатні взагалі на такий

конструктивний діалог сильні світу цього, якщо во�
ни й досі не можуть розпрощатися зі старим бачен�
ням ролі і місця пенсіонера в суспільному житті? На
жаль, навіть досвідчені економісти при владі забу�
вають, що вся сучасна економіка будується на ви�
користанні результатів минулої праці, не бажають
замислитися над тим, що в кожній одиниці продук�
ції, виробленої сьогодні, частка минулої праці ста�
новить близько 80 відсотків. Тож і пенсію слід роз�
глядати не як милість влади, не як пожертву, не як
допомогу у зв’язку з непрацездатністю, а як закон�
ну зарплату за минулу працю, результати якої сус�
пільство використовує сьогодні. 

Слід наголосити на тому, що кожен пенсіонер,
працюючи протягом багатьох десятиліть, сплачу�
вав податки, тому тепер, коли він на пенсії, неко�
ректно і просто несправедливо у питаннях оподат�
кування підходити до нього з такою ж міркою, як і до
молодих, брати з нього, наприклад, збір до Пенсій�
ного фонду у таких же розмірах, як і з працюючого.
Тут має діяти продумана система пільг. 

Нам необхідно добиватись впровадження дос�
тупного для пенсіонерів медичного страхування, і
тут держава, знову ж таки, має повернутися облич�
чям до літньої людини. Бо не можна вважати вичер�
паною проблему соціального захисту літніх до тих
пір, поки розміри їхніх пенсій не дадуть їм змогу от�
римувати повноцінну медичну допомогу. І ми не ма�
ємо права мовчати, коли, скажімо, ціни на медика�
менти зростають значно вищими темпами, ніж роз�
міри пенсій. 
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НА ДЕРЖАВУ НАДІЙСЯ,
АЛЕ САМ ПРО СЕБЕ ПОДБАЙ!..

Ми переконані в тому, що не тільки на держав�
ну допомогу нам слід сподіватися. Чимало може�
мо ми зробити і власними силами. Літнім грома�
дянам слід чітко усвідомити, що лише тоді, коли
нас багато, коли ми об’єднані, ми маємо змогу чо�
гось добитись у соціальній сфері. Члени Всеукра�
їнської асоціації пенсіонерів довели, що спільними
зусиллями ми можемо змінити своє життя на кра�
ще. Про це свідчать програми ВАП, які забезпечу�
ють захист їхніх економічних, культурних, право�
вих інтересів, задовольняють їхні фінансові, ін�
формаційні потреби, дають змогу реалізувати
право на отримання кваліфікованої медичної до�
помоги. У цьому випуску газети „50 плюс” деталь�
но розповідається про те, що собою являють і як
діють програми ВАП. 

Оглядаючи зроблене, ми не можемо не відзна�
чити, що зроблено багато корисних справ. 

ЕКОНОМІЯ ДЛЯ СІМЕЙНОГО БЮДЖЕТУ
Потужніше запрацювала Програма знижок на

товари та послуги, і ми вдячні підприємствам, орга�
нізаціям, установам, які є партнерами у її здійснен�
ні. Особлива подяка тим, хто уже втретє уклав з на�
ми договори про співпрацю! Отже, в нас повірили
наші партнери, а це дуже важливо для подальшого
розвитку цієї корисної справи. 

ДОСТУПНЕ МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ
Програма медичного страхування, яку ми

спершу розпочали лише в одному районі Рівнен�
ської області, тепер уже охопила практично всю
область. Користуючись нагодою, хочемо висло�
вити щиру подяку народному депутату України
Шершуну Миколі Харитоновичу за активну під�
тримку, яку він надає Асоціації у впровадженні ці�
єї програми. Медичне страхування вже діє у Сум�
ській, Рівненській, Тернопільській, започатковано
у Запорізькій та Київській областях, і ми можемо з
певністю сказати, що ВАП обрала єдино правиль�
ну стратегію розвитку. 

ПОДБАЛИ І ПРО ФІНАНСОВЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Торік уперше нам удалося впровадити Прог�
раму фінансового забезпечення членів ВАП, зок�
рема, кредитування та мікрокредитування. І тут
знову піонером стала Рівненщина: саме в цій об�
ласті відкрилося Радивилівське відділення
ПВКС – Першої Всеукраїнської кредитної спілки,
створеної за ініціативи ВАП і за підтримки місце�
вих органів влади. Ми вдячні голові Радивилів�
ської районної державної адміністрації Шевченку
Сергію Віталійовичу за допомогу у реалізації
програми. 

РАЙОН – ОБЛАСТЬ – УСЯ КРАЇНА
На базі Рівненщини ми створили своєрідний по�

лігон для відпрацювання нових програм. І це не ви�
падково. Адже для нас дуже важливо розвивати їх не
тільки в містах, а і в сільській місцевості. Тепер, коли
отримано позитивні результати, нам легше поширю�
вати передовий досвід і на інші регіони України. 

ДОСВІД КРАЩИХ – ДЛЯ ВСІХ РЕГІОНІВ
Нині, коли ми маємо досить потужні регіональні

відділення в багатьох областях, дуже важливо, щоб
кращий досвід одних став надбанням усіх інших.
Скажімо, у Хмельницькому обласному відділенні
ВАП, де керівник – Віктор Петрович Гладинюк, уже
вийшло три видання каталогу „Кроки назустріч”, у
якому вміщено інформацію про аптеки, магазини,
підприємства і організації, які надають знижки чле�
нам ВАП на товари та послуги. Про що це свідчить?
Про те, що відділення розвивається, число партнерів
зростає, а значить, члени Асоціації отримують деда�
лі більше можливостей заощаджувати свої кошти.
Нині готується до друку четверте видання каталогу! 

Ще зовсім недавно створене Севастопольське
регіональне відділення ВАП набирає сили з кожним
днем. Керівник відділення Валентина Іванівна Кос�
тюра вміло залучає до програм ВАП все нових і но�
вих партнерів, і не випадково там уже вийшло два
видання каталогу.

Повчальним є досвід співпраці керівника Дніп�
ропетровського обласного відділення ВАП Загре�
бельної Тамари Валентинівни з благодійними фон�
дами, робота з ветеранами науки, конструкторами,
видатними діячами Дніпропетровщини. 

У Вінницькому обласному відділенні ВАП робо�
та, на жаль, йде повільно, зате там є дуже цінний
досвід правового захисту пенсіонерів. Так, член
ВАП, голова Асоціації пенсіонерів „Поділля” Казімі�
рова Тетяна Михайлівна ініціювала порушення кри�
мінальних справ проти шахраїв і бандитів, які для
незаконного заволодіння житлом пенсіонерів вда�
валися не лише до обману літніх громадян, а й до їх
вбивства. Активно бореться за права літніх член
ВАП Людмила Мефодіївна Яцюк, інші активісти Він�
ниччини. Тут упровадили програми „Банк одягу для
пенсіонерів” та „Банк мила”, які отримали схвален�
ня громадськості. 

Перед Новим роком легалізовано ще одне регі�
ональне відділення ВАП – у Запорізькій області.
Очолила його енергійна жінка, підполковник подат�
кової міліції у відставці Любов Василівна Кушнарьо�
ва. Її підприємливості, винахідливості, активності
можуть позаздрити навіть юнаки та дівчата. Немає
сумніву, що скоро нове відділення заявить про себе
як одне з кращих. 

У Радивилівському районі Рівненської області
член ВАП, директор місцевої школи Алла Василівна
Фаєвська впровадила програму „Діалог поколінь”,

що сприяє гармонізації відносин між різними вікови�
ми групами населення, а це в кінцевому підсумку має
позитивно позначитися на процесах згуртування на�
ції, побудови громадянського суспільства. Про акту�
альність програми „Діалог поколінь” свідчить той
факт, що вона повністю опублікована в деяких засо�
бах масової інформації, зокрема, в газеті „Завуч”.

ДО ДЖЕРЕЛ ПРЕКРАСНОГО
Потужно розвиваються Культурна програма

ВАП, Програма інформаційного забезпечення. У
рамках Культурної програми планується не лише
зростання кількості відвідувань театрів, концертних
залів, виставок, картинних галерей та музеїв, але й
організація (спільно з театральними колективами)
виїзних спектаклів у сільських районах, зокрема, в
Рівненській області. 

ІНФОРМОВАНІСТЬ ЧЛЕНІВ ВАП –
ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ

Незважаючи на обмежені фінансові можливос�
ті, Асоціація постійно вдосконалює та підвищує
якість своїх друкованих видань – газети „50 плюс”,
журналу „Наше покоління”, каталогу „Кроки назус�
тріч”, які безкоштовно надаються членам ВАП. 

Окремими брошурами (за підтримки USAID та
програми UCAN Інституту Сталих Спільнот) видано
підготовлений за ініціативи Всеукраїнської асоціа�
ції пенсіонерів проект Закону „Про запобігання
дискримінації щодо осіб літнього і похилого віку в
Україні” (дві редакції) та проведено широке обгово�
рення законопроекту. 

ВРАХОВУЄМО І МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
Всеукраїнська асоціація пенсіонерів співпра�

цює з громадськими організаціями літніх у країнах
Європи та Америки, і на їхньому досвіді ми переко�
налися, наскільки ефективно можуть впливати на
державну соціальну політику прості громадяни, ко�
ли вони об’єднані в потужні, багатомільйонні асоці�
ації чи союзи. Нам необхідно перейняти їхній досвід
створення справді масових організацій. Адже ре�
альне громадянське суспільство можливе тільки
тоді, коли жоден уряд не посміє ігнорувати громад�
ську думку. Тож тільки об’єднавшись навколо ВАП,
старше покоління українців матиме змогу здійсню�
вати вплив на соціально�економічну і культурно�ос�
вітню політику держави. 

* * * 
На Майдані Незалежності ми стали свідками і

учасниками пробудження громадянської самосвідо�
мості. Та паростки громадянського суспільства у нас
ще зовсім слабенькі, вони потребують дбайливого
догляду, захисту від того чортополоху, який прагне
заглушити їх, повернути все на старе. Тільки разом
ми зможемо вибороти свої права на краще життя! 

Рада Всеукраїнської асоціації пенсіонерів.

Фоторепортаж  Наталії  КОМПАНЦЕВОЇ
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Духовні істини

Постраждав за істину 
Трагічна доля Пророка, Предтечі 
і Хрестителя Господнього Іоанна 

У різдвяні дні, коли мільйони правос$
лавних славлять Ісуса Христа, часто
можна чути, як діти запитують до$
рослих: „А хто хрестив самого Хрис$
та?” Та й багатьом дорослим цікаво
дізнатися про Того, хто був Предтечею
Ісуса, його Хрестителем. 

То хто ж він, Іоанн Хреститель?
Його батько, священик Захарія, випов�

нившись Святого Духа, говорив: ”Ти ж, ди�
тино, станеш пророком Всевишнього, бо бу�
деш ходити перед Господом, щоб дорогу Йо�
му приготувати...” – читаємо в Євангелії від
Луки (І, 76), і святий Іоанн усім трагічним і
прекрасним життям своїм підтвердив про�
рочі слова свого батька. До речі, Іоанн наро�
дився, коли його батько й мати були вже літ�
німи людьми. 

Як і належить проповіднику правди,
Предтеча до проповіді своєї перебував у ціл�
ковитому самозреченні: жив у пустелі, но�
сив одяг з верблюжої шерсті, підперезаний
простим шкіряним паском. Харчувався ак�
ридами та диким медом. 

Коли йому виповнилося 30 років, Іоанн
був посланий від Бога проповідувати країні
Йорданській покаяння і наближення Царс�
тва Христового. Він був покликаний навер�
тати ізраїльтян до Господа. Люди дуже пова�
жали цього скромного і мудрого чоловіка,
який „одержував наученіє з небес”.

”Як птахи навчають пташенят своїх літа�
ти не раптом і не в один день, – писав Злато�
уст, – так і блаженний Іоанн не раптом зво�
дить іудеїв до неба, але помалу навчає їх злі�
тати від землі, говорячи, що Христос ... ви�
щий від нього”. Ще до явлення Христа Іоанн
говорить про Нього: „Це – Агнець Божий, що
йде за мною, але стає поперед мене”. А той
же Златоуст пише: ”Адже якби іудеї побачи�
ли самого Христа, не чувши попередньо ні�
чого про Христа й не одержавши цього диво�
вижного і великого свідчення про Нього в
словах Іоанна, то убогий вигляд Христа не�
гайно б став у протиріччя з величчю Його
слів. А Він мав такий смиренний і для всіх
звичайний вигляд, що й самарянські жінки,
і блудниці, й митарі з більшою свободою на�
важувалися підходити до нього і розмовляли
з Ним”. Сам Хреститель про себе говорить,
що він для того прийшов хрестити у воді,
щоб Христос з’явлений був Ізраїлеві.

Коли здійснилося хрещення Господнє,
Ісус почав сам проповідувати і хрестити. То�
ді між учнями Іоанна виникають подив і
спротив. Вони висловлюють своєму вчите�
леві Іоанну свої сумніви: як же так? Але Іо�
анн Предтеча заспокоїв своїх учнів, вразив�
ши їх своєю смиренністю: ”Йому повинно
рости, а мені применшуватися...”. І додав:
”Хто вірує в Сина, той має вічне життя; а хто

в Сина не вірує, той життя не побачить, а
гнів Божий на нім перебуває”. Двоє з учнів
Іоаннових, за вказівкою свого вчителя, піш�
ли за Христом.

Та проповідь Хрестителя Господнього
тривала недовго. Його життя обірвалося ду�
же трагічно. Принциповість і правдолюбс�
тво Іоанна, з якими він викривав пороки та
обман, не обмежувались простим людом.
Вони поширювались і на царів земних. Тож
не дивно, що в особі можновладців Іоанн на�
жив собі смертельних ворогів. 

Син горезвісного Ірода (того, який праг�
нучи вбити Христа, наказав винищити
14000 немовлят) теж вирішив вчинити без�
законня. Він був володарем Галілеї (а звали
його Ірод Антипа) і коли спокусився красою
Іродіади, дружини свого брата Филипа, ки�
нув власну дружину. За законом Мойсеєвим
можна було брати в дружини тільки бездіт�
ну братову вдову. Іродіада ж мала дочку Са�
ломію та й Филип був живий... 

Викриваючи беззаконня, Іоанн показав
усім підлість і гріховність Ірода. Оскажені�
лий правитель Галілеї наказав схопити Іо�
анна і кинути за грати до фортеці, що була
на кордоні Персії та Аравії.

Іродіада люто ненавиділа Предтечу. Вона
прагнула якнайшвидше його знищити, од�
нак не могла, оскільки Ірод усе ж таки обері�
гав його, вважаючи чоловіком праведним і
святим. Адже він і сам колись слухав його з
задоволенням! До того ж, як свідчать пере�
кази, Антипа боявся народу, який вважав
Іоанна пророком.

Та ось у 32�му році після Різдва Христо�
вого Іродіаді вдалося здійснити свій чорний
задум. Коли відзначали день народження
Ірода Антипи, вона під час бенкету для вель�
мож галілейських підмовила свою дочку Са�
ломію, щоб та танцями та славослів’ям до�
годила розпаленілому Іродові. Той поклявся
дати їй все, чого тільки вона забажає, – хоч
половину царства. І тоді Саломія, навчена
своєю матір’ю, зажадала негайно принести
їй на блюді... голову Іоанна Хрестителя. 

Ірод засмутився, але треба ж було дотри�
мати привселюдно даного слова... І з його
наказу воїн відітнув голову Іоанна й вручив
на блюді Саломії, а та віднесла своїй матері
Іродіаді...

Так скінчилося земне життя Іоанна
Предтечі. До речі, його мучителям смерть
Іоанна щастя не принесла. І жорстокий
Ірод Антипа, який зазнав у битві повної по�
разки, і його коханка Іродіада були заслані
імператором Каллігулою на південь Фран�
ції, де доживали віку в самоті, бідності й не�
відомості. Померла страшною смертю і Са�
ломія. І їхні імена назавжди вкриті пре�
зирством і зневагою християн. 

Хрещення Ісуса Христа. На картині художника Ч. Муссіні
зображено Євангельський сюжет, пов’язаний з одним із
двунадесятих свят. Ісус Христос прийшов на ріку Іордан
до Іоанна, щоб отримати від нього хрещення. Після
завершення обряду хрещення, коли Ісус Христос виходив
із води, розверзлися над Ним небеса, і тоді Іоанн побачив
Духа Божого, Який у вигляді голуба спускався на Ісуса, а з
неба було чути голос Бога Отця: „Це є Син мій любий, в
Якому Моє благовоління”.

А ось великого Іоанна Хрестителя наві�
ки�вічні людство запам’ятало як справ�
жнього поборника Правди і Святої Віри. 

Пам’ять Пророка православні вшанову�
ють сім разів на рік. А в день Усікновіння го�
лови Іоанна Хрестителя (цього року – 11 ве�
ресня) дотримуються суворого посту, оскіль�
ки сам він постився дуже строго. Кожен
християнин бачить у ньому приклад слу�
жіння Богу, і це допомагає людині знайти
сенс земного існування. 

Коли кажуть про „голос волаючого в пус�
телі”, повинні знати, що це був голос Іоанна
Хрестителя, який став провозвісником Сон�
ця Правди – Ісуса Христа. 
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Програми ВАП діють

З а 2004 рік зросли обсяги випуску друкованих
видань ВАП – журналу „Наше покоління”, га�
зети „50 плюс”, каталогу „Кроки назустріч”,

брошур, листівок, буклетів, проспектів. Як видно
на діаграмі, динаміка випуску друкованої продук�
ції Асоціації неухильно зростає, що свідчить про
розвиток громадської організації, а також праг�
нення Ради Всеукраїнської асоціації пенсіонерів
забезпечити якнайповнішу поінформованість
членів ВАП про права літніх громадян та діяль�
ність, спрямовану на підвищення якості життя лю�
дей старшого покоління. 

Члени ВАП отримують всі ці видання безкош�
товно. 

Протягом 2004 року підготовлено й надрукова�
но каталоги „Кроки назустріч”: по Дніпропетров�
ській області, по Києву та Київській області (друге
та третє видання), по м. Севастополю (друге ви�
дання), по Хмельницькій області (третє видання). У
цих виданнях вміщено інформацію про наших пар�
тнерів – аптеки, медичні центри, стоматологічні ка�
бінети, магазини, хімчистки, перукарні, станції тех�
нічного обслуговування, АЗС, транспортні підпри�
ємства, театри, музеї, кафе тощо. Вказано розмір
знижок, які надаються партнерами членам ВАП, а
також їхні адреси, телефони, порядок роботи. 

Оскільки 2004 рік – це рік 60�ліття визволення
України від німецько�фашистських загарбників, бу�
ло видано спеціальний випуск газети „50 плюс”,
присвячений цій видатній події в історії українсько�
го народу. 

За підтримки USAID (Агентства Сполучених
Штатів Америки з міжнародного розвитку), ISC
(Інституту Сталих Спільнот) і проекту UCAN („Ме�
режа громадянської дії в Україні”) Всеукраїнська
асоціація пенсіонерів здійснила ряд видань – спец�

Програма інформаційного забезпечення 

Динаміка випуску друкованих видань ВАП 
за 2001 – 2004 рр. 

(в обліково�видавничих аркушах) 
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Ветерани Великої Вітчизняної війни – учасники бойових дій (зліва направо) Л. Ю. Беренштейн, В. І. Бакушин, 
Л. Б. Кауфман, Г. І. Осьмачко, Я. О. Клин знайомляться з черговим номером журналу ВАП „Наше покоління”.

випуски газети „50 плюс” і дві брошури загальним
тиражем 37625 примірників, у яких надруковані
текст проекту Закону „Про запобігання дискримі�
нації літніх в Україні” та матеріали обговорення
цього документу. 

Видано також спецвипуск газети „50 плюс” за
підтримки банку „БІГ Енергія”. 

Рада Всеукраїнської асоціації пенсіонерів і ре�
дакція видань ВАП висловлюють щиру вдячність
названим організаціям і установам за моральну та
фінансову підтримку наших ініціатив і програм. 

Для ширшого висвітлення змісту законопроекту
та ходу його обговорення Всеукраїнська асоціація
пенсіонерів організувала й провела конкурс, у яко�
му взяли участь десятки редакцій газет, радіо і те�
лебачення України. На розгляд комісії Ради ВАП з
проведення конкурсу надійшло 25 публікацій у пре�
сі. В результаті всебічного і повного розгляду мате�
ріалів комісія вирішила: 

1. Першу премію не присуджувати. 
2. Другу премію (1000 грн.) присудити газе2

ті „Нетішинський вісник” (Хмельницька об2
ласть) за статті Руслани Чернюк „Дискриміна2
ція в усіх її проявах” – у № 41 (1177) від 8 жов2
тня 2004 р. та „Захищаються від... нас” – у №
42 (1178) від 15 жовтня 2004 р. 

3. Третю премію (500 грн.) присудити газеті
„Новомиргородщина” (Кіровоградська об2

ласть) за публікації „Що день прийдешній нам
готує?” – у № 41 (8506) від 9 жовтня 2004 р. та
„Обмінялися думками за круглим столом” у №
43 (8508) від 23 жовтня 2004 р. 

4. Заохочувальні премії (по 250 грн.) прису2
дити газеті „Маловисківські вісті” (Кіровоград2
ська область) за статтю Володимира Тільнова
„Про літню людину замовте словечко!..” – у №
81 (9268) від 9 жовтня 2004 р. та газеті „Прапор
Перемоги” (Рівненська область) за публікації
Володимира Пилипюка „Ветерани досвідом
поділяться” та Ірини Мартинюк „Між мною і
внуками – ціле життя” – у № 86 (7293) від 19
жовтня 2004 р. 

У рамках програми інформаційного забезпе�
чення протягом 2004 року видано 6 випусків газети
„50 плюс”, 4 номери журналу „Наше покоління”, 5
випусків каталогу „Кроки назустріч”. 

Регулярно оновлюється інформація на сайті
ВАП в Інтернеті (www.uarp.org), що має три мовні
версії (українська, англійська та російська). 

Створено новий електронний засіб масової ін�
формації – сайт ПВКС (Першої Всеукраїнської кре�
дитної спілки), що є фінансовою установою, зас�
новниками якої стали члени ВАП. Сайт ПВКС:
www.1vcs.org планується створити також і англій�
ською мовою. 
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Програми ВАП діють

Програма „Швидка юридична допомога”

В ищий законодавчий орган
України щороку приймає сотні
нових законів, тисячі поправок і

змін до діючих законів, десятки пос�
танов, серед яких є чимало таких, які
безпосередньо стосуються право�
відносин у сфері цивільного, кримі�
нального, господарського права. У
житлово�комунальному господарстві
і майнових відносинах, у проблемах
захисту прав споживачів і в системі
охорони здоров’я, у пенсійному за�
безпеченні і в успадкуванні житла,
автотранспортних засобів – скрізь
літній людині доводиться відстоюва�
ти свої права. А щоб відстоювати,
треба передусім їх знати, що прак�
тично неможливо. Адже навіть про�
фесійному юристу нелегко встигати
за законодавцями. 

Якщо до цього додати ще тисячі
нормативно�правових документів і
підзаконних актів, які щороку прийма�
ються урядом, міністерствами, ві�
домствами, податковими, митними
органами, стане зрозумілим, що гро�
мадянам похилого віку без юридичної
допомоги не обійтися. Особливо це
актуально для одиноких пенсіонерів,
які живуть без дітей, яким ні на кого
сподіватися, ні з ким порадитися. 

Тож залишається одне – йти за до�
помогою до юристів. Але... Хто хоч
раз мав справу з сучасними юридич�
ними фірмами, нотаріальними конто�
рами, знає, як недешево коштують їх�
ні послуги! Де вже там пенсіонерам

Щоб устигати за законодавцями Рада Всеукраїнської асоціа

ції пенсіонерів вітає з Новим ро

ком та Різдвом Христовим юри

дичні компанії ЗАТ „Ді еМ Ді”,
ТОВ „ЮрЕКС”, ТОВ „Експо

ленд” (м. Київ), ПП „Троянов

ський Ю. Д.”, ПП „Джарилгач”
(м. Дніпропетровськ), юридич

ну службу Хмельницької міської
профспілки працівників АПК, ПП
„Юридична контора”, приватну
юридичну фірму „Солді”, ТОВ
„Логос плюс”, адвоката
С. Ф. Домбровського, юридичні
консультації (м. Хмельниць

кий), Офіс „Адвокати”, юридич

ну консультацію № 112 Є. А. Ал

кіліна (м. Севастополь), які на

дають членам ВАП знижки на
юридичні консультації та послу

ги в розмірі від 10 до 50 %. 

Окреме привітання і подя

ка – севастопольській юридич

ній консультації, що на вул. Му

зики, 12, яка надає консульта

ції членам ВАП безкоштовно! 

Наші привітання і щирі поба

жання працівникам державних
нотаріальних контор і приватним
нотаріусам, які надають знижки
членам Асоціації. 

Сподіваємось, що наша
співпраця й надалі слугувати

ме благородній справі –
захисту прав літніх лю

дей, утвердженню в
Україні принципів
громадянського сус

пільства. 

Рада Всеукраїнської
асоціації пенсіонерів 

наймати дорогих адвокатів чи оплачу�
вати юридичні консультації!.. 

Всеукраїнська асоціація пенсіоне�
рів з 2002 року впровадила програму
„Швидка юридична допомога”, що
дає змогу членам ВАП безкоштовно
отримувати консультації дипломова�
них юристів. 

Для цього навіть не обов’язково
приходити в офіс ВАП – досить зате�
лефонувати, назвати своє прізвище,
ім’я та по батькові, номер членської
картки і поставити запитання. 

Якщо відповідь на запитання пот�
ребує пошуку правових документів,
довідок, консультацій, юрист ВАП за�
фіксує запит і координати члена ВАП
у спеціальному журналі і запропонує
зателефонувати пізніше. Макси�
мальний термін для відповіді – три

робочих дні. Якщо ж запитання не
дуже складне, юрист надасть відпо�
відь одразу. 

Крім цього, юридична служба
ВАП відповіді на найбільш поширені
(типові) запитання членів Асоціації
надає в публікаціях у наших виданнях
– журналі „Наше покоління” та газеті
„50 плюс”. Там також вміщуються ко�
ментарі до нових законодавчих актів,
нормативно�правових документів,
які так чи інакше зачіпають інтереси
літніх громадян. 

Програма „Швидка юридична до�
помога” в перспективі має доповни�
тись новою програмою – „Юридична
клініка”, завдяки якій тисячі літніх гро�
мадян України зможуть безкоштовно
отримувати консультації високопро�
фесійних юристів. 

„Повага до старших за віком – це не тільки ви�
яв рівня вихованості тієї чи іншої особи, надто дер�
жавного мужа. Це – святий обов’язок кожного су�
щого на Землі”. Так починалася проблемна публі�
кація під заголовком „Законодавчо забезпечити
права літньої людини”, з якою газета ВАП „50
плюс” вийшла рік тому. Тоді було уперше опубліко�
вано розроблений за ініціативи Всеукраїнської
асоціації пенсіонерів проект Закону України „Про
запобігання дискримінації літніх в Україні”. Повний
текст цього законопроекту було також уміщено на
сайті ВАП в Інтернеті. 

Як відзначалося на засіданні прес�клубу в Він�
ниці, тема дискримінації літніх хвилює як літніх
громадян, так і людей молодшого віку. Це –

справді глобальна проблема суспільства, і ні в ко�
го не виникає сумніву в тому, що відповідні зако�
нодавчі гарантії проти дискримінації необхідно
обов’язково ввести. 

Обговорення законопроекту тривало протя�
гом року. У цій масштабній акції взяли участь сот�
ні організацій, тисячі членів ВАП, представники
органів влади, громадських організацій, десятки
засобів масової інформації. 

ВАП організувала таке широке обговорення в
рамках проекту ВАП – UCAN („Мережа громадян�
ської дії в Україні”) за підтримки Агентства Сполу�
чених Штатів Америки з міжнародного розвитку
(USAID) та Інституту Сталих Спільнот (ISC), яким ми
висловлюємо щиру подяку. 

Ми вдячні журналістам ряду видань, які взяли
участь у конкурсі ВАП, метою якого було якнайкра�
ще роз’яснення суті і змісту законопроекту (про ре�
зультати конкурсу ми повідомляли в попередньому
номері газети „50 плюс” та на сайті ВАП в Інтернеті). 

Після завершення обговорення група експертів�
правників з урахуванням численних зауважень і
пропозицій підготувала нову редакцію законопро�
екту, який отримав іншу назву: „Закон України „Про
запобігання дискримінації щодо осіб літнього і по�
хилого віку в Україні” і виданий окремою брошурою. 

Тепер Всеукраїнська асоціація пенсіонерів за
допомогою групи народних депутатів України
має намір внести законопроект на розгляд Вер�
ховної Ради. 

Завершено обговорення підготовленого за ініціативою ВАП законопроекту
„Про запобігання дискримінації щодо осіб літнього і похилого віку в Україні”
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Програми ВАП діють

Чому медичне страхування 
є недоступним для пенсіонерів

У багатьох страхових компаніях фахівці пере�
конані: страхувати літню людину – все одно, що
страхувати палаючий дім. Чому?

Тому, що ця категорія населення хворіє часті�
ше, ніж інші.

Тому, що ветерани праці накопичили за своє
нелегке життя певний ”скарб” хронічних захво�
рювань, а ветерани війни � ще й наслідки конту�
зій, стресів, поранень. 

Тому, що хворіють у цьому віці, як правило,
тяжче й довше. Все це призводить до величез�
них витрат страхових компаній, а також до вели�
кої вартості самої страховки.

”Страхувати літню людину збитково, дорого
для Вас, та й взагалі безглуздо”, – почуєте ви у
страховій компанії у відповідь на Ваше запитан�
ня про умови страхування літніх. 

Як подолати три „не”? 
Та не тільки це губить ідею медичного страху�

вання літніх людей в Україні! Ще є багато суб’єк�
тивних та об’єктивних ”НЕ”:

НЕ маю грошей;
НЕ вірю;
НЕ розумію. 
Як бачимо, на першому місці стоїть пробле�

ма вільних коштів для оплати вартості страхуван�
ня. Адже застрахувати здоров’я потенційно нез�
дорової людини, за великим рахунком, – не
проблема, але страхові компанії діють у таких
випадках за принципом, суть якого Михайло
Жванецький визначив так: „Можно, но только за
дополнительную плату”. Тобто вам запропону�
ють таку високу вартість страховки, про яку кра�
ще не згадувати. Скажімо, деякі „круті” компанії
люб’язно пропонують перший внесок зробити в
сумі ... півтори тисячі „умовних одиниць”!.. Ціл�
ком зрозуміло, що простому смертному така
страховка навіть не снилася.

Якщо не вдаватися до деталізації, можна ви�
ділити кілька інших причин того, що абсолютна
більшість пенсіонерів в Україні не має жодного
страхового полісу (на відміну від громадян
США, Канади, Західної Європи, де практично у
кожного є по 5�7 і більше страховок – медично�
го страхування, страхування життя, нерухомого
майна, автомобіля, власних речей, тварин
і т. ін.). Найголовнішою причиною є насампе�
ред відсутність страхової культури населення
на пострадянському просторі. Тож зрозуміло,
чому так несміливо страховий бізнес підходить
до медичного страхування серед літніх. 

Всеукраїнська асоціація пенсіонерів звер�
талася до багатьох страхових компаній України
з пропозицією спільно впровадити систему ме�
дичного страхування, доступного для широко�
го загалу, в тому числі й для пенсіонерів. Жод�
на з них не відгукнулася! Тоді ВАП ініціювала
створення Першої страхової компанії (ПСК),
яка взялася за цю нелегку, копітку, але дуже
потрібну справу. 

А в ПСК медичне страхування 
стало доступним! 

Яким же чином ПСК зуміла цього до

сягти? Насамперед, завдяки впроваджен

ню новітніх технологій, фінансового управ

ління. 

Звичайно, на початковому етапі впровад�
ження нашої Програми медичного страхуван�
ня її слід розглядати як доповнення до держав�
них соціальних програм (які поки що фінансу�
ються із державного і місцевих бюджетів вкрай
незадовільно), але у перспективі (коли чисель�
ність і фінансові можливості ВАП зростуть у
багато разів) не виключено, що літні люди від�
даватимуть перевагу саме медичному страху�
ванню, а не безкоштовному медичному забез�
печенню. Тим більше, що фактично воно не та�
ке вже й безкоштовне: всі чудово розуміють,
що хворий (або його родичі) змушений плати�
ти всім � від санітарки до головного лікаря,
платити за ліки, платити за процедури тощо.
Але при цьому (”безкоштовному”) виді медич�
ної допомоги ніхто з тих, хто бере з хворого
гроші, ніякої відповідальності за якість і ре�
зультати лікування не несе. Тому таке ”без�
коштовне” медичне забезпечення не має пер�
спективи. Майбутнє – за програмами медич�
ного страхування.

Першими учасниками Програми медичного
страхування ВАП стали члени Асоціації в Рів�
ненській області. Саме там, відповідно до

рішення Ради ВАП,
за участю Першої
страхової компанії,
було відпрацьовано
і впроваджено всі
основні елементи
Програми. Під ке�
рівництвом лікаря
Миколи Миколайо�
вича Руцького там
діє медичний центр,
у якому надається
кваліфікована ме�
дична допомога
застрахованим. 

Перша страхова
компанія (ПСК) спіль�
но з Всеукраїнською

асоціацією пенсіонерів (ВАП) розпочала про�
ект розвитку схеми загальнодоступного ме�
дичного страхування. Проект полягає в тому,
що члени ВАП укладають договір медичного
страхування за однією з обраних програм: 

І. П р о г р а м а ”А п т е к а”
Програма спрямована на вирішення найбо�

лючіших соціальних проблем, пов’язаних зі
здоров’ям людини, проблемою забезпечення
пацієнта лікарськими засобами для лікування
гострих захворювань, ускладнень чи загос�
трень хронічних хвороб. 

Медичні послуги у складі цієї програми:
негайне забезпечення пацієнта, який пе�

ребуває в клініці, лікарськими засобами, без
застосування яких упродовж 24 годин існує без�
посередня загроза життю;

забезпечення пацієнта, який проходить
курс лікування, лікарськими засобами після уз�
годження показань для їх призначення, списку
препаратів та їх кількості, завірених лікарем
асистуючої компанії.

ІІ. П р о г р а м а  ”С і м е й н и й   л і к а р” 
Програма передбачає організацію надання

медичних послуг, контроль їх якості та оплату вит�
рат, необхідних для лікування в амбулаторних
умовах, а також лікарських засобів, потрібних для
лікування в амбулаторії та стаціонарі. Крім того,
програма орієнтована на виявлення захворювань
на ранніх стадіях, моніторинг загального стану
здоров’я застрахованого; головною ланкою у
програмі є окремий лікувальний заклад, до якого
прикріплений застрахований, та прикріплення до
застрахованого сімейного (довіреного) лікаря.

До програми входить практичне комплексне
лікування:

гострих захворювань (завдання лікування �
одужання та відновлення працездатності);

загострень або ускладнень хронічних зах�
ворювань (завдання лікування � зниження актив�
ності хвороби та відновлення працездатності).

Медичні послуги у складі цієї програми:
прикріплення та ведення клієнта сімейним

лікарем незалежно від стану здоров’я та вста�
новленого діагнозу; встановлення діагнозу;
складання схеми лікування, а також власне ліку�
вання й контроль перебігу захворювання, якщо
воно сталося; 

проведення лабораторних, інструменталь�
них, мікробіологічних і патогістологічних дослід�
жень, необхідних для встановлення діагнозу та
контролю лікування;

консультації вузьких спеціалістів;
повне забезпечення курсу лікування лікар�

ськими засобами;
виконання необхідних медичних процедур

і маніпуляцій;
оформлення спеціальної медичної доку�

ментації.
Програма складається з чотирьох послідов�

них частин, що дає змогу підібрати найефектив�
ніший з медичного погляду і максимально ком�
фортний для пацієнта режим лікування. Кожна з
частин є окремою сходинкою на шляху до оду�
жання. Лікар чітко контролює необхідність пере�
ведення пацієнта на той чи інший рівень. 

Що отримує застрахований?
Підвищення якості медичної допомоги

застрахованому;
Контроль якості та відповідності лікування.

При цьому тягар організації та оплати лікування
перекладається на страхову компанію.

Програма медичного страхування 

Лікар�експерт Микола РУЦЬКИЙ.
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оцінює ризик та пропонує оптималь�
ний набір послуг для даної особи,
який фіксується у договорі. 

– Застрахованій особі вида2
ється на руки якийсь документ?

– Після підписання договору та
сплати страхової премії (ціна стра�
ховки) або її частини страхова ком�
панія видає кожній застрахованій
особі страховий сертифікат та сер�
вісну медичну картку, в яких вказані
телефони (цілодобові та безкоштов�
ні), за якими потрібно повідомити
про необхідність надання допомоги. 

– Ну, договір укладено. А хто
допомагає людині при захворю2
ванні? 

– Перша страхова компанія здій�
снює безпосереднє обслуговування
застрахованих (особи, на користь
яких укладений договір страхуван�
ня) за допомогою асистуючої ком�
панії “Столиця�Асистанс”. ТОВ
“Столиця�Асистанс” є медичною
компанією, яка має ліцензію на ме�
дичну діяльність. Тут працює штат
довірених лікарів (лікарів�координа�
торів) в усіх регіонах, де страхова
компанія має застрахованих. В
обов’язки лікаря�координатора вхо�
дять безпосередня організація на�
дання допомоги, контроль достат�
ності призначеного лікування, його
відповідності встановленому діагно�
зу, а також забезпечення курсу ліку�
вання необхідними лікарськими за�
собами. 

– А чи не забажає страхова
компанія зекономити на лікуванні
застрахованого? 

– Лікар�координатор разом з лі�
куючим лікарем відшукає оптималь�
ну для вас схему лікування. Опти�
мальна – значить найефективніша, а
не найдешевша. Звичайно, страхова
компанія зацікавлена в швидшому
вашому одужанні (адже все це – її
гроші!), але не за рахунок штучного
скорочення курсу лікування чи вико�
ристання найдешевших препаратів,
а за рахунок найефективніших.
Асистуюча компанія укладає догово�
ри з аптеками та лікувальними зак�
ладами в регіонах, де страхова ком�
панія має застрахованих. 

* * * 
Говорить куратор програми медичного
страхування по Сарненському району
Рівненської області, член ВАП 
Людмила ГАЛУШКО: 

– Особливістю страхування пра�
цівників держлісгоспу є специфіка
самого лісового господарства. Адже
його підрозділи розкидані по всьому

КОЖНІЙ ЛІТНІЙ ЛЮДИНІ –
НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ! 

Наш кореспондент звернувся до
голови Ради ВАП Володимира Дзьо�
бака з проханням відповісти на ряд
запитань, що хвилюють практично
кожного. 

– Володимире Васильовичу,
чому саме Всеукраїнська асоціація
пенсіонерів узялася за розробку
програми медичного страхування? 

– Наша асоціація – це громадська
організація, яка налічує близько 22
тисяч членів. Всі наші програми роз�
робляються з урахуванням побажань
і пропозицій членів ВАП. Як відомо,
серед людей літнього віку найбільше
хворих, а ось можливостей заплатити
за курс лікування, складну операцію,
за дорогі ліки переважна більшість
позбавлена. Тому й взялися ми за
розв’язання цієї гострої проблеми.
Ініціювали створення Першої страхо�
вої компанії (ПСК), яка й є виконав�
цем програми медичного страхуван�
ня. ВАП найпершою умовою вважає
доступність такого страхування для
пенсіонерів. Минуло небагато часу,
а ця програма вже діє в ряді райо2
нів Рівненської, Сумської та Терно2
пільської областей. Готується її
впровадження у Київській, Запо2
різькій та інших областях. 

– Чим пояснити, що впровад2
ження програми медичного стра2
хування розпочалося не з Києва,
не з великих міст України, а з
сільських регіонів? 

– Це й справді так, адже там, по�
перше, проблеми медичної допомо�
ги найскладніші (майже повна від�
сутність лікувальних закладів, брак
кваліфікованих медичних кадрів, су�
часного медичного обладнання).
По�друге, у демографічній структурі
населення країни чисельність літніх
громадян найбільша саме в сільській
місцевості. А втім, якщо говорити
про наші плани на перспективу, то
медичне страхування буде впровад�
жуватись і в містах. 

* * * 
Попросимо одного з безпосеред�

ніх виконавців і учасників програми
медичного страхування лікаря Сар�
ненської районної лікарні (Рівненська

Для вашого здоров’я

Здоров’я – особисте, Ви, напевне, не раз бачили
сумну картину: стоїть людина з
табличкою „Подайте на лікуван2
ня” або „Допоможіть зібрати на
операцію”. Хтось дасть монетку,
а більшість проходить повз ці таб2
лички, бо живемо ми в не найкра2
щі часи. Ніде правди діти, мільйо2
ни наших співвітчизників, пере2
дусім пенсіонерів, кинуті наприз2
воляще, тож мають самотужки
шукати шляхи для порятунку. 

Лікар�координатор В.П. Іванюк і куратор програми медичного страхування по Сарненському
району Рівненської області Л. А. Галушко обговорюють план профілактичних заходів
у рамках програми медичного страхування. 

область) В. П. Іванюка розповісти
про суть програми медичного стра�
хування, запропонованої ВАП і ПСК. 

ТАК ЩО Ж ТАКЕ МЕДИЧНЕ
СТРАХУВАННЯ? 

– Василю Петровичу! Ви вже
протягом кількох місяців працює2
те у тандемі з ПСК. Чому, на Ваш
погляд, люди довіряють програмі
медичного страхування? 

– Найдорожчий скарб людини – її
життя і здоров’я, хоча ми не завжди
про це пам’ятаємо, а, інколи, й від�
верто нехтуємо ними. Все більше і
більше у нас з’являється хворих із за�
давненими тяжкими хворобами, а все
від того, що далеко не всі можуть собі
дозволити профілактичну діагностику
для виявлення та лікування захворю�
вань на початковій стадії. Та навіть як�
що щось і турбує, то більшість з нас
ходить до останнього, а врятувати
хворого часто буває, на жаль, запізно.
Все це відбувається ще й з простої
причини – браку коштів на лікування.
Навіть звичайна застуда часом обхо�
диться нам у середньому десь у 30 –
50 гривень, а про серйозніші захво�
рювання годі й казати.

Одним із виходів із становища,
що склалося, є медичне страхуван�
ня, і, як показує статистика, дедалі
більше людей починає вдаватися до
цього способу уникнути жебрацтва і
врятувати себе від смерті. 

Медичне страхування – це інс�
трумент для гарантованого покриття
витрат на медичну допомогу. Основ�

ним принципом медичного страху�
вання, як і страхування в цілому, є
солідарна відповідальність, коли
здоровий платить за хворого.

– Що ж пропонує ПСК нашим
громадянам? 

– У Товаристві з додатковою від�
повідальністю “Перша страхова
компанія” медичну допомогу надає
та оплачує безпосередньо страхова
компанія. Передбачено різні медич�
ні послуги – від огляду та консульта�
ції лікаря на місці до проведення
оперативних втручань і лікування у
спеціалізованих клініках та науково�
дослідних інститутах України. Обсяг
медичної та іншої допомоги, а також
лікувальні бази погоджуються по
кожній програмі медичного страху�
вання при укладанні договору. За�
лежно від обсягу та виду медичної
допомоги ПСК пропонує кілька ос�
новних програм, з яких при бажанні
можна скомпонувати найбільш
прийнятний для клієнта обсяг стра�
хового захисту, а саме: “Аптека”,
“Сімейний лікар”, “Клініка”. 

– Як укласти договір з ПСК? 
– Процедура укладення колек�

тивного чи індивідуального договору
добровільного медичного страху�
вання передбачає заповнення дек�
ларації про стан здоров’я осіб, які
мають намір застрахуватися, за
умови їх письмової згоди. В декла�
рації вказуються всі наявні на мо�
мент її заповнення захворювання у
застрахованої особи. Після запов�
нення декларацій страхова компанія
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його захист – спільний
району. У райцентрі знаходиться
близько 60 працівників, а решта
460 осіб працюють у лісництвах (у
нас 8 лісництв у восьми селах). Є
лісництва, де працюють робітники з
трьох�чотирьох сіл. Тож не так прос�
то охопити системою медичного
страхування всіх, при тому ще й за�
безпечити для всіх зручні умови ме�
дичного обслуговування. В районі є
центральна лікарня, дільничні лікар�
ні, залізнична лікарня – і ми так про�
думали, щоб якнайбільш раціональ�
но організувати медичне страхуван�
ня. У лютому 2004 року на загальних
зборах, коли приймався колектив�
ний договір, ми заздалегідь об’їхали
всі лісництва, поговорили з людьми і
вирішили провести своєрідний екс�
перимент: застрахувати всіх праців�
ників (але, звичайно, за їхньою зго�
дою) за програмою „Аптека” і поди�
витися: якщо результат буде пози�
тивний, договір страхування буде
продовжено. Страхування ми офор�
мили за рахунок прибутку підпри�
ємства (за кожного перерахували
страховій компанії суму річних внес�
ків, які для членів ВАП удвічі менші,
ніж для всіх інших, – не більше 10
гривень на місяць). Зібрали заяви, і
таким чином у нас було одразу зас�
траховано 450 осіб. 

– Людмило Анатоліївно, а нас2
кільки для лісового господарства
актуальною є проблема медично2
го страхування? 

– Дуже актуальна! Адже рівень
захворюваності у нас, на жаль, до�
сить високий. Та це й зрозуміло: наші

працівники і влітку, і взимку – хоч спе�
ка, хоч мороз, дощ чи заметіль – щод�
ня під відкритим небом. Тож не див�
но, що часто люди хворіють (насам�
перед – це простудні захворювання). 

– Претензій з боку застрахо2
ваних немає? 

–  Ви навіть не уявляєте, як шко�
дують ті, хто разом з більшістю не
оформив свою страховку! Підходять
до мене, просять прийняти заяву. Та
це й не дивно: люди ж одне одного
розпитують, діляться враженнями
від почутого, знайомляться з кон�
кретними фактами надання страхо�
вою компанією медичної допомоги
тим, хто її потребує. А факти дуже
промовисті: тому надано лікарських
засобів для курсу лікування на 500
гривень, іншому – на 750 гривень, є
кілька застрахованих, яким надано
лікарських засобів на всю страхову
суму. Життя підтвердило високу на�
дійність системи медичного страху�
вання, розробленої Всеукраїнською
асоціацією пенсіонерів та фахівцями
Першої страхової компанії. Доказом
цього є те, що вслід за колективом
держлісгоспу договори страхування
уклали й інші колективи району, зок�
рема Сарненська ЦРЛ, а також чи�
мало фізичних осіб.

– Невирішені проблеми є? 
– Однією з проблем є те, що чи�

мало наших працівників із запізнен�
ням ставлять до відома страхову ком�
панію про факт захворювання. Нас�
тупного року ми більше уваги хочемо
приділити роз’ясненню необхідності
своєчасного інформування про стра�

ховий випадок. Адже це насамперед
в інтересах застрахованих. 

* * * 
Говорить начальник відділу медичного
страхування 
Першої страхової компанії 
Олена ЛИТВИНЕНКО: 

– Населенню ми пропонуємо ду�
же вигідні умови медичного страху�
вання. Сплачуючи незначні внески
(для членів ВАП – усього 10–12 гри�
вень на місяць), ви маєте змогу от�
римати протягом року лікарських за�
собів на суму 1200–1440 гривень, і
при цьому лікарі контролюватимуть
відповідність призначеного лікуван�
ня вказаному діагнозу та стандар�
там надання медичної допомоги,
прийнятим в Україні. 

Застраховані ПСК особи за прог�
рамою медичного страхування “Ап�
тека” мають право на безкоштовне
отримання лікарських засобів для лі�
кування захворювань, що виникли та
лікуються на території України. 

З цього року розпочинаємо
впроваджувати індивідуальні дого�
вори медичного страхування, згідно
з якими застрахуватися можуть всі
члени сім’ї застрахованого. За цими
договорами надаються знижки від
10 до 15 % залежно від кількості чле�
нів сім’ї. 

– Олено Володимирівно, а на2
віщо це медичне страхування, як2
що, скажімо, в районі діє лікарня2
на каса? 

– Звичайно, ніхто нікого не при�
мушує укладати договір медичного
страхування. А лікарняна каса – річ
корисна, й ніхто проти цього не за�
перечує. Але медичне страхування
має ряд істотних переваг порівняно
з лікарняними касами. Назвемо ли�
ше деякі з них: величина компенсації
за надані медичні послуги в лікарня�
ній касі обмежується сумою отрима�
них внесків на момент захворюван�
ня, а при медичному страхуванні во�
на значно вища (у 10 разів і більше
перевищує суму страхових внесків);
у лікарняних касах вартість медика�
ментозного лікування компенсуєть�
ся частково, а при медичному стра�
хуванні – повністю; лікарняна каса
не компенсує, а медичне страхуван�
ня компенсує витрати на оплату лі�
каря; лікарняна каса дає змогу отри�
мати медичне обслуговування лише
місцевими лікувальними закладами,
а медичне страхування передбачає
надання медичної допомоги у будь�
якій клініці, з якою співпрацює стра�
хова компанія. Користувачі лікарня�
них кас змушені миритися з тим, що
контроль за якістю медичного обс�
луговування не здійснюється, тоді як
якість медичних послуг, які надають�
ся застрахованим пацієнтам, прова�
диться постійно. Перелік переваг
медичного страхування можна було
б продовжити, але й так зрозуміло:
за медичним страхуванням – велике
майбутнє. 

Як видно з таблиці, члени Всеукраїнської асоціації пенсіонерів мають істот�
ні переваги при укладанні договорів медичного страхування. Так, сплатив�
ши однакову вартість страховки (і за програмою „Аптека”, і за програмою
„Сімейний лікар”), члени ВАП отримають суми виплат, відповідно, на
290 грн. і на 3400 грн. більші, ніж усі інші застраховані. 

Програма „Аптека” Програма „Сімейний лікар”

Сума виплати на лікарські засоби Сума виплати на лікування
для застрахованого застрахованого

Для членів Для всіх інших Для членів Для всіх інших
ВАП застрахованих ВАП застрахованих

1200 грн. 910 грн. 10 000 грн. 6 600 грн.

Річна вартість страховки Річна вартість страховки

Для членів Для всіх інших Для членів Для всіх інших
ВАП застрахованих ВАП застрахованих

120 грн. 120 грн. 750 грн. 750 грн.
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Програми ВАП діють

1500 дисконтів 
у одній програмі ВАП! 

Дехто називає цю програму дис�
контною. Це й так, і не так. Бо тради�
ційно дисконтні програми, які застосо�
вуються різними магазинами, ринка�
ми, службами сервісу, як правило, ма�
ють сезонний характер. Скажімо, деякі
фірми, компанії проводять сезонний
розпродаж товарів за зниженими ціна�
ми. Є й постійно діючі дисконтні прог�
рами, але вони далеко не завжди роз�
раховані на масового споживача. Ска�
жімо, в деяких мегамаркетах постійно�
му покупцеві видають дисконтну кар�
тку, якщо він одноразово придбав то�
варів на 2 – 3 тисячі гривень. Надалі та�
кий покупець має змогу купувати там
товари зі знижкою. Але всім зрозуміло,
що така дисконтна програма – не для
пенсіонера з його скромними фінан�
совими можливостями. 

Зовсім інша річ – Програма зни�
жок для членів ВАП. У ній на сьогод�
нішній день беруть участь близько
1500 наших партнерів – аптек, медич�
них установ, стоматологічних кабіне�
тів, оздоровчих центрів, баз відпочин�
ку, санаторіїв, магазинів продоволь�
чих і промислових товарів, універса�
мів, хімчисток, пралень, перукарень,
нотаріальних контор, транспортних
агентств, закладів освіти й культури,
ремонтних майстерень, ательє, курсів
водіїв, автошкіл, автомагазинів, АЗС,
станцій технічного обслуговування ав�
томобілів, туристичних фірм, готелів,
кафе, ресторанів і багатьох інших під�
приємств, магазинів і служб сервісу. 

Вони надають знижки членам ВАП
протягом усього року, а не лише в се�
зон розпродажу. 

Фактично член ВАП має 1500
можливостей заощаджувати кошти
на придбанні товарів та послуг, і не
лише за місцем проживання, а скрізь,
де є партнери Всеукраїнської асоціа�
ції пенсіонерів, які беруть участь у на�
шій Програмі знижок. 

Зручність нашої програми ще й у
тому, що члену ВАП не потрібно купу�
вати 1500 дисконтних карток. Досить
мати при собі членську картку ВАП, і
він зможе отримати знижки у наших
партнерів у Києві й Севастополі, Дніп�
ропетровську й Одесі, у Вінниці й
Хмельницькому. А про адреси, теле�

фони, режим роботи потрібних йому
магазинів, аптек або пралень він дізна�
ється, відкривши каталог „Кроки на�
зустріч”, який Асоціація щороку пере�
видає і розповсюджує серед членів
ВАП безкоштовно. 

Хочете отримати знижку 
на передплату? 
Нема проблем! 

Якщо продовольчі та промислові
товари потрібні для життя матеріаль�
ного, то газети та журнали вже, зда�
ється, аж ніяк до цієї категорії не нале�
жать. Але ж і періодичні видання, що
не кажіть, потрібні для літньої людини.
Більше того, саме літнім газети та
журнали необхідні, мабуть, чи не біль�
ше, ніж молоді. Але, як кажуть, „ціни
кусаються”... Ось чому ВАП у своїй
програмі передбачила також і знижки
на передплатні видання. Тож тепер та�
кі періодичні видання, як газети „Шлях
перемоги”, „Проскурів”, „Кухня”, «Са�
дик�огородик», «Вышивка, вязание»„
„Исцеляющее слово”, „Мудрая ба�
бушка”, „Находчивый дедушка”, жур�
нал „Роксолана” стали доступнішими
для бюджету пенсіонера: редакції цих
видань надають знижки для членів
ВАП у розмірі від 30 до 50 %. 

Власникам авто: 
кожна двадцята заправка –
безкоштовно! 

У багатьох членів ВАП або у їхніх
дітей та онуків є власні автомобілі,
для яких потрібне паливо, а воно, на
жаль, надто дороге (і в найближчій
перспективі дешевшим не стане). 

Програма знижок передбачає на�
дання знижок на бензин та дизельне
паливо у розмірі 5 % від їхньої вартос�
ті. Що це означає? Виходить, що кож�
на двадцята заправка вам обійдеться
безкоштовно! 

А якщо вам доведеться скориста�
тися послугами станцій технічного
обслуговування автомобілів, то за не�
дешевий ремонт або технічне обслу�
говування член Вап має змогу запла�
тити на 5 – 10 % менше. 

У вас немає прав водія? І тут зав�
дяки Програмі знижок ви зможете за�
ощадити, сплативши за навчання в
автошколі чи на курсах водіїв від 10 до
24 % менше, ніж усі інші курсанти. 

Програма знижок на товари та послуги 
Цю програму було впроваджено в числі перших, і члени ВАП, котрі

вступили до Всеукраїнської асоціації пенсіонерів кілька років тому, вже
давно збагнули, як вигідно постійно користуватись тими перевагами,
які дає їм Програма знижок на товари та послуги. Це тепер відчувають
і нові члени ВАП. Адже програма з кожним днем набуває дедалі біль2
ших масштабів, охоплюючи широкий спектр товарів, ліків, послуг. 

Лише учасникам бойових дій та членам Всекраїнської асоціації пенсіонерів надається
максимальна знижка (до 15 %) у мережі аптек гормональних препаратів. 

СОЛОДОВНИК Володимир
Тимофійович, колишній
військовослужбовець: 

„ТІЛЬКИ НА ЛІКАХ
Я ЗАОЩАДИВ
60 ГРИВЕНЬ” 

Я вдячний керівництву Асоціації, її засновникам, ак�
тивістам за турботу про тих, хто потребує допомоги.

Тільки на придбанні медикаментів у аптеці я заоща�
див 60 гривень згідно з програмою знижок на товари та

послуги. А ще ж економлю і в стоматологічних клініках, магазинах, перукарнях, хім�
чистках тощо. Хай і небагато, але в цілому набігає відчутна економія, що для нас,
пенсіонерів, дуже важливо. 

Я – колишній військовослужбовець. Ставши членом ВАП, переконавшись у дієвості
її програм, я привів в Асоціацію всю свою сім’ю. Тепер і моя дружина, і син – члени ВАП. 

САМКО Сергій Іванович, директор
приватного підприємства: 

„Я – І ЧЛЕН ВАП, 
І ЇЇ ПАРТНЕР” 

Приватне підприємство Ж. Х. Асатряна, в якому я пра�
цюю, надає знижки членам ВАП на послуги з консультацій
та лікування захворювань опорно�рухового апарату. Тож і
я – учасник тієї масштабної роботи, яку проводить ВАП
спільно з підприємствами�партнерами. Приємно бачити
вдячних громадян, які отримали в нас різноманітні послу�
ги (консультації, різні види масажу, мануальна та рефлек�
сотерапія, фізіопроцедури, інші види ортопедичної допомоги) зі знижками 10 – 20 %. 

Але я і на власному досвіді відчув, що таке програми ВАП. У моїй родині є
тяжкохвора людина, для лікування якої ми змушені купувати багато дорогих лі�
ків. Так ось, я підрахував, що за кілька місяців, купуючи ліки в аптеці гормональ�
них препаратів, де членам ВАП надаються максимальні знижки (до 15 %), мені
вдалося зекономити близько 500 гривень. 

Говорять члени ВАП 
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Програми ВАП діють

У мальовничому куточку Закарпат�
тя, в оточенні найвищих вершин Украї�
ни, на злитті кришталево чистих річок
Лазещини та Чорної Тиси розкинулось

гуцульське селище Ясіня.
Здавна Ясіня – найпопуляр�

ніший центр узимку гірсько�
лижного, а влітку пішохідного
туризму.

Звідси прокладено найкорот�
ші туристичні маршрути на найвищу

вершину Карпат – Говерлу, Свидовецький
хребет, звідки відкривається чудовий кра�
євид на триглаву вершину г. Близниця.

Оздоровчий комплекс „Високі Кар�
пати” розташований у центрі Ясіня. Роз�
рахований на 200 туристів. Кімнати 2�,
3�місні, зі зручностями.

До послуг гостей затишна їдальня,
оздоблена майстрами різьбарства. Тут
Вас почастують смачними стравами
традиційної гуцульської кухні (бануш,
куліш та ін.).

При комплексі діє бар, колиба�шаш�
лична, сауна з гідробасейном, масажні та
фітоінгаляційні кабінети, фітобар, бювет.

Функціонує гірськолижний підйом�
ник довжиною 4500 м., а в прокатному
пункті турбази Ви зможете підібрати со�
бі гірськолижне спорядження і поката�
тися на лижах під керівництвом досвід�
чених інструкторів.

Улітку комплекс запропонує для
Вас цікаві пішохідні оздоровчі прогу�
лянки. В околицях оздоровчого ком�
плексу ростуть хвойні ліси, де багато
грибів, ягід, а чисте гірське повітря
очистить Ваші легені. 

До послуг туристів – цікаві автобусні
екскурсії. Ви зможете покупатись у цілю�
щій воді Солоних Озер, побувати в Геог�
рафічному Центрі Європи, купити
пам’ятні сувеніри.

Приїжджайте (влітку можна з діть2
ми, онуками)! Оздоровчий комплекс
чекає на Вас!

Запрошує оздоровчий комплекс 

„Високі Карпати”

Україна, 295803, Закарпатська область, Рахівський район, смт Ясіня, вул. Грушевського, 11, оздоровчий комплекс „Високі Карпати” тел./факс (03132) 42 014

Для членів ВАП –

знижка 50%

„Віланель” – це практичність,
елегантність, скромність 

В одному з куточків старовинного По�
долу, на вулиці Нижньоюрківській,
31, поруч із стрічко�ткацькою фаб�

рикою, працює магазин жіночого одягу,
який, без перебільшення, можна назва�
ти еталоном сучасної вітчизняної торгів�
лі для громадян із середніми достатка�
ми. Це – фірмовий магазин „Віланель”
дочірнього підприємства корпорації
„Холдинг підприємств швейної промис�
ловості „Український одяг”. 

Не лише найкрасивіший і найзручні�
ший жіночий одяг виробляє фірма „Віла�
нель”, а ще й найдешевший. Спритні
підприємці не даремно ж замовляють
тут 30 – 40 костюмів або блузок, а потім
продають їх у центрі столиці вдвічі до�
рожче. Вигідно! 

Директор „Віланелі” Любов Василів�
на Шебардіна без вагань погодилася ук�
ласти договір про співробітництво з
ВАП, надавши членам Асоціації макси�
мальну знижку – 20 %. Тож тепер „вапів�
ці” мають змогу на одному костюмі зао�
щадити одразу 50 – 70 гривень! 

Привітні, усміхнені працівники „Ві�

Для членів ВАП –
знижка 20%

ланелі” завжди порадять, який фасон
або колір більше пасує кожній жінці, а в
разі потреби можуть швидко підігнати
виріб по фігурі. 

Постійно діюча виставка�продаж
виробів „Віланелі” називається „Кла�

сичний жіночий костюм та блуза”. Про
режим її роботи можна довідатися за
телефонами: 417274265, 417202226. 

Той, хто хоч раз побував тут, стає
вже постійним клієнтом і надалі віддає
перевагу одягу з маркою „Віланель”. 
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Я працюю в Інституті ендок�
ринології та обміну речовин.
Більш як півтора року тому

ми познайомилися з ВАП. Дуже
вдячні працівникам організації
за їх увагу та активну діяльність,
спрямовану на підвищення
якості нашого життя. Завдяки
ВАП ми користуємося знижками
не лише на товари та послуги –
нам також стали доступними й
квитки до театрів, філармонії, на
концерти, які влаштовує Україн�
ське філармонійне товариство в
Андріївській церкві. А як чудово,
що ВАП забезпечує відвідання
концертів у Національному бу�
динку органної і камерної музи�
ки, в оперній студії при Націо�
нальній музичній академії імені
П. І. Чайковського. 

Хочеться подякувати Наталії
Володимирівні Кучеренко та
Олені Іванівні Лавровій за їхню
чуйність, невтомну працю. Зав�
дяки старанням Олени Іванівни
ми торік разів 10�15 ходили до
театрів � це майже стільки, скіль�
ки нам поталанило побувати в
театрах за попередні 10 років! 

Дуже хотілося б, щоб ми, чле�
ни ВАП, мали змогу десь зустрі�
чатися разом, щоб поспілкувати�
ся між собою, щоб привселюдно
подякувати тим людям, які пра�
цюють для того, аби нам було
комфортніше жити, щоб ми не
почувалися кинутими напризво�
ляще, нікому не потрібними. 

Більш як півтора року тому
до нас на профспілкові збори
прийшла Наталія Володимирів�
на Кучеренко. Вона дуже дохід�
ливо, якскраво і зацікавлено
розповіла нам про ВАП. Подару�
вала газети та журнали. Нас�
тільки душевно, і з таким блис�
ком в очах Наталя Володимирів�
на розказувала про роботу ВАП,
що наші працівники зацікави�
лись і на роботі створили групу
членів ВАП. 

Олена Іванівна піклується
про те, щоб члени ВАП мали
змогу відвідати якомога більше
театрів та концертів. Ми вже
були в Національному Акаде�
мічному театрі ім. Івана Фран�
ка, в Національній опері, в Мо�
лодому театрі, театрі „Колесо”,
Театрі�на�Подолі, театрі „Су�
зір’я”, Театрі�на�Липках, в
оперній студії, Національній фі�
лармонії, Національному бу�
динку органної і камерної музи�
ки, театрі Драми та комедії на
Лівому березі Дніпра, театрі
„Срібний острів”. 

Відчуваємо себе людьми!..
Зараз квиток у середньому кош�
тує 10�15 грн., а ми буваємо в
театрах приблизно раз на тиж�
день, тож кожен мав би витра�
тити 100�150 грн. на квитки.
Такого, звичайно, дозволити со�
бі пенсіонери не можуть. Тож ве�
лика подяка Асоціації за її тур�
боту про літніх! 

СИДОРЕНКО Нінель Володимирівна,
старша медсестра Інституту ендокринології:

„Члени ВАП – справжні театрали!”

У культурній
програмі ВАП 
беруть участь: 

32 театри
та концертні зали
України; 
35 музеїв,
картинних
галерей,
виставкових залів; 
5 кінотеатрів. 

Культурна програма

Динаміка
відвідувань
театрів 
і концертних
програм
членами ВАП 

Якось уже так повелося, що в засобах масової інформа�
ції переважна кількість публікацій на теми культури і мистец�
тва мають одну читацьку (глядацьку, слухацьку) аудиторію:
молодь. Нібито про літніх громадян уже й згадувати не варто
– хіба що з приводу Дня людей похилого віку або якогось
благодійного концерту. 

Зовсім інша ситуація серед членів Всеукраїнської асоціа�
ції пенсіонерів. Завдяки реалізації Культурної програми ВАП
вони мають змогу відвідувати театри, музеї, картинні галереї,
концертні зали, при цьому квиток на дві особи їм обходиться
або за 2–3 гривні, або ж надається безкоштовно. Тому й не
дивно, що в той час, як мільйонам пенсіонерів, громадянам
передпенсійного віку мистецтво практично стало недоступ�
ною мрією, для членів ВАП воно стало реальністю. Для них

відкриті двері 32 театрів України, 35 музеїв, картинних галерей та виставкових залів. 
Як співає душа ветеранів війни і праці, коли вони мають змогу доторкнутися до ча�

рівного світу музики й вокального мистецтва, на власні очі побачити гру улюблених ак�
торів, зустрітися з майстрами живопису, скульпторами, графіками! 

Вагомий вклад у розвиток і реалізацію культурної програми внесла завідуюча відді�
лом культури Олена Іванівна Лаврова. Саме завдяки їй у 2004 році кількість відвідувань
членами ВАП – киянами театрів і концертних залів зросла майже в півтора рази порів�
няно з попереднім роком. Про таких, як О. І. Лаврова, члени Асоціації кажуть: „Ось –
зразок справжнього активного довголіття!” 

Чимало зроблено для здійснення Культурної програми і в регіональних відділеннях
ВАП у Севастополі і Хмельницькому, Одесі і Дніпропетровську. 

Слід наголосити, що члени ВАП – не лише споживачі, а й творці мистецьких заходів. Так,
уже протягом багатьох років успішно виступає самодіяльний ансамбль „Мрія” на чолі з чле�
ном ВАП, Героєм Соціалістичної Праці Софією Іванівною Дев’ятовою. Середній вік учасників
ансамблю уже проминув сьомий десяток, але вік – не перешкода, коли душа співає!
На знімку: завідувачка відділу культури Олена Іванівна Лаврова – активний пропагандист те�
атрального і музичного мистецтва, блискучий організатор і „мотор” Культурної програми ВАП.

Коли душа співає!.. 



М іжнародний благо�
дійний фонд „Карі�
тас” відомий у всьо�

му світі. Програми фон�
ду спрямовані на
конкретну квалі�
фіковану допо�
могу тяжкохво�
рим, немічним
самотнім людям,
безпритульним ді�
тям. Ті, хто спів�
працює з цією по�
важною організа�
цією, знають, що
„Карітас” має без�
доганну репутацію. 

М і ж н а р о д н и й
благодійний фонд
„Карітас України” –
це офіційна організа�
ція Української Греко�Католиць�
кої Церкви, заснована в 1994 ро�
ці. Нині він об’єднує 11 регіональ�
них організацій. 

„Карітас України” працює за такими
напрямками: 

соціальна опіка та медична опіка над
самотніми та малозабезпеченими людьми
похилого віку, а також над недієздатними; 

„Діти вулиці” (опіка над дітьми з неб�
лагополучних та малозабезпечених сі�
мей); 

протидія негативним міграційним
явищам і торгівлі жінками; 

допомога людям з особливими проб�
лемами; 

протидія поширенню СНІДу. 
На прохання редакції газети „50 плюс”

Дзвенислава Чайківська – національний
координатор по Україні програм „Каріта�
су” „Домашнє здоров’я” та „Домашня опі�
ка” – розповіла, що у 2004 році „Карітас
України” здійснив низку видань на допо�
могу членам сім’ї тяжко хворих та неміч�
них і медсестрам, у яких популярно і на ви�
сокому професійному рівні подано реко�

мендації по догляду за
особами похилого віку. 

Надзвичайно цінним
виданням є ілюстрований

довідник „Основи
м е д с е с т р и н �

ського дог�
ляду”, що,

без перебіль�
шення, міг би

стати в пригоді
практично кож�

ній сім’ї, де є літні
люди, оскільки він

містить дуже багато
конкретних порад з

опіки та медсестрин�
ської практики на всі

випадки життя. 
Важко переоцінити ту

користь, яку принесе ве�
ликий довідник німецьких

фахівців І. Бардена, А. Фоге�
ля та Г. Водрашке „Домашня
опіка хворих та немічних”, по�

пулярний не лише в Німеччині. Переклад ук�
раїнською мовою здійснено „Карітасом Украї�
ни”. Як облаштувати життєвий простір хворо�
го? Як зробити, щоб хворий добре почувався в
ліжку? Як спостерігати за шкірою та запобіга�
ти пролежнів, запалення легенів? Як зміцню�
вати м’язи хворого? Як і чим годувати хворо�
го? Як правильно застосовувати медикамен�
ти? Що таке прихильне ставлення до хворо�
го? Як доглядати людину, котра вмирає? Що
таке тілесні зміни? На ці та багато інших пи�
тань дає відповідь цей корисний довідник –
незамінний порадник тим, хто доглядає не�
мічних людей. 

„Карітас України” випустив також брошу�
ри „Основні засади післяінсультної реабіліта�
ції” (в них дається опис прийомів опіки крок за
кроком), „Ранні прояви хвороби Альцгеймера”,
„Лікування пролежнів” та інші. Видавці подба�
ли про те, щоб підготувати і брошури для фа�
хівців (медсестер, соціальних працівників), і
варіанти для членів сім’ї літнього хворого. 
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Тисячі дачників уже „від�
правили у відставку” звичні
знаряддя та виконують увесь
комплекс робіт виключно
плоскорізами Фокіна. Новин�
ка сподобалась і прихильни�
кам американського агроно�
ма Миттлайдера. Особливо
доречним прийшовся плос�
коріз для тих, хто використо�
вує ЕМ�технологію (тобто із застосуванням ефек�
тивних мікроорганізмів).

Городники пишуть: „Навряд чи яке городне зна�
ряддя можна порівняти за універсальністю з плос�
корізом Фокіна... Ми використовуємо плоскорізи
вже 3 роки і за цей час майже забули про сапку й
лопату. І що дивно, на неораній і некопаній грядці
чудово ростуть і морква й буряк. А цибулі такої ми
раніше взагалі не вирощували!”

Брошуру „К земле с наукой”, у якій викладена
надлегка технологія городництва, радимо вивчити
досконало. Без неї плсокоріз від Фокіна використо�
вують лише на третину. При цьому люди надто ди�
вуються тільки фантастичній легкості роботи на
грядках. А хто виконує всі рекомендації брошури,
той приємно вражений і високими врожаями.

Плоскорізи Фокіна – новинка світового класу:
чотири патенти РФ на винаходи та три медалі Між�
народних виставок 1998 – 2000 рр. 

Після телевізійної передачі, публікацій у пресі
(„Наука и жизнь”, „Нива Кубани”, „Земля�кормили�
ца”, „Труд”) плоскорізи Фокіна стали такою сенса�
цією, що дачники купують навіть підробки.

От що написав Ф.Т. Моргун, доктор с/г наук,
академік, член�кор. Міжднародної слов’янської
академії інформаційних процесів і технологій, Ге�
рой Соціалістичної праці, соратник Т.С. Мальцева і
А.І. Бараєва: „... Статті про ручний плоскоріз Фокі�
на, легкий городній інструмент, читав із захоплен�
ням, професійним інтересом та радістю: як дуже
легко працювати новим інструментом, що замінює
лопату, мотику, граблі, вили, косу, тобто увесь са�
дово�городній інвентар!.. Невдовзі приїхав до ви�
нахідника, переконався у легкості виконання руч�
ним плоскорізом двох десятків городніх робіт...
Справді, все швидко, просто і легко!”

Плоскорізи 2�го покоління (комплект №2) – з
додатковими різальними кромками, у тому числі
радіусними. Можна працювати будь�якою сторо�
ною, менше затуплюються... До комплекту №2 вхо�
дять: 1 великий плоскоріз + 1 малий + 4 болти з
гайками + брошура „К земле с наукой” = 42 грн.
Держак (9 грн. з сосни, 13 грн. з дуба/ясеня) у ком�
плект не входить. Спеціальні плоскорізи: „Крепыш”
для цілини та важких грунтів – 29 грн., „Могущник”
для високого підгортання – 33 грн. Полотики вели�
кий та малий для швидкої прополки – 38 грн.

Плоскорізи Фокіна можна придбати:
т. (044) 572�1638; 233�4878; м. Київ, просп.

Григоренка, 31, 1�й поверх (ст. м. „Позняки”).
Для замовлень післяплатою: а/с 51, м. Київ,

02140. Інтернет: http: //ploskorez.nm.ru

Як дуже важка робота 
стала під силу інвалідові
Знаєте, скільки землі потрібно превернути ло2
патою, щоб виростити врожай на шести сот2
ках? До 200 тонн! А якщо „роки не ті”, „переніс
інфаркт”, „радикуліт”... Чим замінити лопату?

РУЧНИМ ПЛОСКОРІЗОМ ФОКІНА! 

Для вашого здоров’я

Інформуємо всіх членів Асоціації, що Ме�
дичний центр, який надає знижки членам ВАП
(пункт 105 каталогу „Кроки назустріч”), змі�
нив свої назву та адресу. 

Віднині членам ВАП пропонує свої послуги
Медичний центр „Консиліум”, який міститься
за адресою: м. Київ, Повітрофлотський прос�
пект, 58. Телефон 242�06�00. 

Працює без вихідних з 9 до 21 години. 
Розмір знижок: 

імаго�діагностика – 30%; УЗО – 20%; 
гінеколог – 10%; уролог – 10%; 
невропатолог – 10%; масаж – 20%;
кардіолог – 10%; 
проктолог – 10%; 
інформаційно�хвильова терапія – 20%.

Домашня опіка
для хворих та немічних 

Книжкова полиця 

Оголошення
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Для дому, для сім’ї

Водоочисники можна придбати: у фірми-виробника НВФ „Ековод” ст. м. „Політехн.
�н-т”, вул. Старокиївська, 27. Т. 236-02-10, 270-26-52, www.ecowod.com.ua, e-mail: ecovod@ukr.net
У магазинах: „СВCТ ЗДОРОВ’Я”: вул. Софіївська,1/2, т. 229-30-64;      вул. Ревуцького, 40, т. 568-04-53; 

вул.Щусєва, т. 467-09-09; вул. Г. Сталінграда, 10-А, т. 230-89-35; 
„ХЕЛЬГА” вул. Володимирська, 37. т. 229-06-43; „СВCТ ЕКОЛОГCЇ”, вул. Лагерна, 36, т. 455-65-43; 
„ТОВАРИ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я” Бесарабський ринок, т.234-30-71; „ЗДОРОВ’Я”, вул. Толстого, 22, т. 244-22-66

ВОДООЧИСНИКИ „ЕКОВОД” – 
кращий подарунок для дому

Електроактивація – це унікальний спосіб одер�
жання „живої” та „мертвої” води. Весь бруд, у тому
числі солі важких металів випадають в осад. Ви
кожний раз бачите кількість осаду та виливає�
те його в каналізацію.

Важливою перевагою апаратів фірми „Еко�
Вод” є те, що вони не потребують ніяких вит�
ратних матеріалів протягом усього терміну ви�
користання.

Отримання питної води, яка утворюється при
змішуванні „живої” та „мертвої” – являється голов�
ним призначенням апарату.

Цю питну воду п’ють без кип’ятіння при повній
гарантії харчової безпеки. Постійне вживання та�
кої води (готування перших страв, напоїв і т.д.) по�
зитивно впливає на здоров’я.

Цікавим є те, що чай, кава, екстракти з трав готу�
ються також без кип’ятіння при температурі до
60–70 °С .

„Жива” і „мертва” вода дозволяє успішно дола�
ти такі недуги:

важкі форми простатиту, які офіційна медици�
на ліквідує хірургічним шляхом;
зубний біль, пародонтоз, стоматит;
екзему, міжпальцевий і нігтьовий грибок, мо�

лочницю, лишай, лупу.
Користувачу такого апарату не страшні ангіна, епі�

демія грипу та інші простудні захворювання. Така во�
да допоможе гіпертонікам, гіпотонікам, а також при
тромбофлебіті, трофічних язвах, гастриті, коліті.

Детальніше – у книзі НВФ „ЕкоВод” „Жива вода,
кремній і Здоров’я”.

Страви української кухні
Смачного!

Салат з печінки по2ківерцівськи
115 г яловичої або телячої

печінки, 13 г ріпчастої цибулі,
1/10 яйця, 16 г майонезу, сіль,
спеції.*

Печінку відварити, подріб�
нити на грубій тертці, додати

обсмажену цибулю, перець, ма�
йонез, усе ретельно вимішати й
скласти в салатник. Полити
зверху майонезом, оздобити по�
січеним яйцем.

Риба по2гельмязівськи
250 г риби хек, 3 картопли�

ни, 1/3 цибулини, 3 чайні ло�
жечки вершкового масла, 2 ст.
ложки сметани, сіль, перець.

Підготовлену рибу розплас�
тувати на філе й обсмажити.
Також обсмажити пошатковану
півкільцями цибулю, картоплю,
нарізану великими кубиками,
скласти продукти в горнятко,
зверху накрити рибою, залити
сметаною і запекти в духовці.

Каша по2олександрійськи
80 г пшона, 30 г цибулі, 40 г

сала, 1 яйце, 15 г вершкового
масла.

Пшоно двічі�тричі промити,
засипати в підсолений окріп і
варити на легкому вогні. Сало
обсмажити з цибулею до золо�
тистого кольору і додати в кашу.

Кашу зварити до напівготовнос�
ті, влити збите яйце й постави�
ти на 10–15 хв. на легкий во�
гонь. Готову кашу заправити
вершковим маслом.

Суп зі стручкової квасолі
120 г квасолі стручкової кон�

сервованої або 150 г свіжої, 40 г
сметани, 10 г борошна, 10 г вер�
шкового масла, 3 г оцту, перець
червоний мелений, кріп, сіль.

Обчищену свіжу або консер�
вовану стручкову квасолю зва�
рити до готовності в підсоленій
воді. Борошно підсмажити на
вершковому маслі золотистого
кольору, охолодити й розміша�
ти зі сметаною до однорідної
маси. За 5–6 хв. до кінця варін�
ня суп заправити сметаною. Як
подавати на стіл, посипати по�
січеною зеленню петрушки.

Запіканка “Полісся”
0,5 кг сиру, 2 жовтки, 3 ст.

ложки вершкового масла, 3 ст.
ложки манки, сіль, ванілін.

Поєднати ці продукти зі зби�

тими білками. Викласти на ско�
вороду, змащену маслом і поси�
пану сухарями. Зверху поклас�
ти терті яблука, журавлину, змі�
шані з однією ст. ложкою вер�
шкового масла і 0,5 ст. ложки
цукру і запекти. Можна додати
родзинки, цедру лимона.

Пиріжки картопляні 
по2уманськи

5 картоплин, 1 чайна ложеч�
ка вершкового масла, 1/4 яйця,
1 чайна ложечка борошна.

Фарш: 120 г свіжої білоголов�
кової капусти, 1 чайна ложечка
олії, 1 чайна ложечка смальцю, 2
чайні ложечки вершкового масла.

У варену протерту картоплю
додати сіль, вершкове масло, си�
ре яйце і добре вимішати до ут�
ворення однорідної маси. Сфор�
мувати коржики. На середину
кожного покласти тушковану
капусту, сформувати пиріжки,
запанірувати в борошні й обс�
мажити у фритюрі.

* Примітка: всі рецепти розраховані 
на 1 порцію.

Весняний мед, за словами про�
давця і пасічниці Ольги Полотнянко,
здебільшого вживають із зеленим
чаєм. Його найбільше люблять діти,
оскільки він має м’який смак. Ран�
ній весняний мед допомагає при лі�
куванні запалення легенів, нирок,
бронхітів. 

Мед з буркуну та різнотрав’я ра�
дять вживати людям з хворим сер�
цем. 

Квітковий мед сприяє підви�
щенню гемоглобіну та заспокоює
нервову систему. 

Гречаний мед містить багато
мікроелементів: залізо, йод, марга�
нець. Тому мед з гречки, як і квітко�
вий, добре вживати для підвищення
рівня гемоглобіну, а також для пок�
ращення роботи шлунково�кишко�
вого тракту. Його рекомендують
людям, хворим на язви та коліти.
Розпізнати справжній гречаний мед
можна за тим, як каже О. Полотнян�
ко, що від нього першить у горлі. 

Андрій ЯРКУН, 
Вінницька область.

Кому який мед їсти?
Весняний — дітям, 
гречаний — дорослим 



О дин із найпопулярніших театрів України – Київ�
ський державний академічний музичний театр
для дітей та юнацтва відкрив свій 23�й сезон.

Біля джерел створеного у 1982 році колективу сто�
яли директор Іван Дорошенко та відомі музиканти –
народні артисти України головний диригент Євген
Дущенко та головний хормейстер Михайло Крепко.
Перша прем’єра – опера класика української музи�
ки Миколи Лисенка „Зима і Весна” відбулася 1 лю�
того 1985 року. Всього ж за роки творчої діяльності
театр здійснив понад 80 постановок, серед яких
близько 40 першопрочитань. 

Власну сцену театр отримав лише в 1998 році, і
відтоді місце його „прописки” – в центрі Подолу, по�
руч із метро „Контрактова площа”, за адресою: ву�
лиця Межигірська, 2 (у приміщенні колишнього
міського центру мистецтв „Славутич”). 

У складі колективу – оперна та балетна трупи,
симфонічний оркестр, хор. Тут працюють обдаро�
вані, високопрофесійні музиканти – солісти�вока�
лісти, артисти хору та балету, інструменталісти, які
здобули освіту у консерваторіях, музичних академі�
ях та хореографічних училищах Києва, Москви,
Санкт�Петербурга, Львова, Ташкента та інших міст.
Серед них – чимало справжніх „зірок”, імена яких
відомі далеко за межами України. 

У репертуарі театру 50 вистав – опер, балетів,
мюзиклів, симфонічних та вокально�симфонічних
програм, розрахованих на глядачів різного віку – від
малюків�дошкільнят до юнацтва та дорослих. Тут
вам запропонують, зокрема, такі шедеври, як „Іо�
ланта” П. Чайковського, „Ріголетто” Дж. Верді,
„Казка про царя Салтана” та „Кощій безсмертний”
М. Римського�Корсакова, „Дитя і чари” М. Равеля.
Балетна класика представлена „Лебединим озе�
ром” та „Лускунчиком” П. Чайковського, „Жізеллю”
А. Адана, „Арлекініадою” Р. Дріго, „Баядеркою”
Л. Мінкуса, а сучасна хореографія – балетами „Ро�
мео і Джульетта” та „Попелюшка” С. Прокоф’єва,
„Візком тата Жюньє” на музику Р. Штрауса, „Гидким

каченям” О. Петрової, І. Цислюкевич та А. Микити,
„Кармен�сюїтою” Ж. Бізе – Р. Щедріна. Є в реперту�
арі і балети, поставлені на музику відомих компози�
торів�симфоністів – „Франческа да Ріміні” та „Сом�
намбула” на музику П. Чайковського, „Бал у Штрау�
са” на музику Й. Штрауса, „Панночка і Хуліган” на
музику Д. Шостаковича та інші. 

Можна з певністю сказати, що й діти, і їхні бать�
ки, й бабусі з дідусями отримають справжню есте�
тичну насолоду від зустрічі з прекрасним! 

Гідно представлені у творчому доробку КДАМТу
твори національного репертуару – опери „Зима і
Весна” М. Лисенка, „Івасик�Телесик, або Пастка
для Відьми” І. Щербакова, балет „Майська ніч”
Є. Станковича, мюзикл „Як козаки змія приборку�
вали” I. Поклада та інші. Популярними в наших гля�
дачів є такі перлини „дорослого” світового музич�
ного репертуару, як „Реквієм” В.А. Моцарта та „Рек�
вієм” А. Шнітке, „Стабат Матер” Дж. Россіні,
Дев’ята симфонія Л. Бетховена, сценічна кантата
„Карміна Бурана” К. Орфа, симфонічні концерти
„Музичний феєрверк” та „Музика сім’ї Штраусів”, а
також дві літературно�музичні композиції – „Лісова
пісня” на музику М. Скорульського та „Заметіль” на
музику Г. Свиридова. 

Мистецькими перемогами колективу стало
присудження театральних премій „Київська пекто�
раль”, які театр здобув за постановки балетів „Візок
тата Жюньє” на музику Р. Штрауса (1998) та „Мауг�
лі” О. Градського (2004), опери „Кощій безсмер�
тний” М. Римського�Корсакова (2003), мюзиклу „Як
козаки змія приборкували” І. Поклада (2002), а та�
кож Національна премія України ім. Т. Шевченка,
якої у 1999 році удостоєні автори вистави „Пастка
для Відьми” – композитор Ігор Щербаков та режи�
сер�постановник Микола Мерзлікін. Сьогодні в ко�
лективі понад 200 творчих працівників. Театр очо�
люють: директор і художній керівник, народний ар�
тист України Іван Дорошенко, головний диригент,
заслужений діяч мистецтв України Олексій Баклан,

На дозвіллі 

Театр для всіх поколінь
20 років тому Київський державний академічний музичний
театр для дітей та юнацтва показав свою першу виставу

головний режисер, народний артист України, лау�
реат Національної премії України ім. Т. Шевченка
Микола Мерзлікін, головний балетмейстер, народ�
ний артист СРСР, лауреат Національної премії Укра�
їни ім. Т. Шевченка Валерій Ковтун, головний хор�
мейстер Анжела Масленнікова, головний художник
Людмила Нагорна. Ці талановиті майстри створили
яскраві, неповторні за своєю художньою виразніс�
тю вистави, які здобули високу оцінку як вітчизня�
ної, так і зарубіжної преси.

Водночас із творчою роботою колектив КДАМТу
займається цілеспрямованою благодійницькою та
шефською роботою серед найменш соціально за�
хищених верств населення.

За кордоном КДАМТ активно пропагує націо�
нальне оперно�балетне мистецтво України, і тому
митцям із Києва аплодують у країнах Європи, Азії,
Латинської Америки, де колектив виступає на між�
народних музичних фестивалях і гастролях. 

Підіть на виставу театру зі своїми дітьми та ону�
ками, і вам відкриється чарівний світ музики, магія
театрального дійства! 

Ірина ЦЕБЕНКО, 
керівник літературної частини театру.

* * * 
Члени Всеукраїнської асоціації пенсіонерів

вже давно оцінили благородну добродійницьку
місію театру, який, ставши партнером ВАП,
зробив доступним для літніх громадян світ ви

сокого мистецтва. 

Дякуємо нашим партнерам по Культурній
програмі ВАП! 

На знімках: сцена із спектаклю на музику С. Прокоф’єва „Петрик і Вовк”; І. Ладіка (на передньому плані) у ролі Дитяти в спектаклі „Дитя і чари” на музику М. Равеля. Фото О. Путрова та Є. Чекаліна.  

Оголошення
Членам ВАП – квитки 
в усі театри столиці!
Б а ж а ю ч и м  с л і д  з в е р т а т и с я
до Олени Іванівни Лаврової
(центральний офіс Всеукраїнської
асоціації пенсіонерів, вул. Нижній
Вал, 21) щовечора, з 17 до 19 години. 

Телефони: 417�24�28; 417�52�60.
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У лікаря 
— Не хвилюйтесь! У вашої

дружини невроз, але з цією хво�
робою вона може прожити сто
років. 

— А я?.. 

* * * 
— Лікарю, три місяці тому ви

виявили в мене ревматизм і пора�
дили уникати вологості. 

— Так, пригадую. Ну то й
що ж? 

— Шановний, скажіть, можна
мені нарешті помитися? 

* * * 
— Приготуйтесь до найгір�

шого!..
— Що?! Я помру?! 
— Та ні, просто я виписую вам

найдорожчі ліки... 

У військових 
— Молодший лейтенант Ко�

вальчук! 
— Слухаю, товаришу капітан! 

— Хочете сьогодні отримати
старшого лейтенанта? 

— Так точно, хочу! 
— Тоді беріть оці документи і

отримайте старшого лейтенанта
Бугайця з міського витверез�
ника. 

* * * 
Копав солдат траншею, вто�

мився, кинув лопату, запалив ци�
гарку. Читає на пачці напис: „Мі�
ністерство охорони здоров’я по�
переджає: куріння шкідливе для
вашого здоров’я”. 

— Ну, гади! А на лопатах цього
не пишуть!.. 

* * * 
Син фермера пише листа до�

дому: „Ця військова служба –
справжня насолода! Тут можна
ніжитися в ліжку до шостої
ранку”... 

У школі 
Учитель викликав до дошки

Андрійка: „Ти вивчив розділ про
тваринний світ Африки?” 

— Так, Сергію Павловичу,
вивчив. 

— То скільки африканських
тварин ти можеш назвати? 

— А хоч би й сотню! 
— Молодець! Давай ми всім

класом будемо рахувати, а ти на�
зивай нам усю сотню. 

— Будь ласка! Дев’яносто па�
пуг, десять носорогів... 

* * * 
— Діти! – звертається учи�

телька до класу. – Що ви чули про
пенсії, які отримують щомісяця
ваші дідусі й бабусі? 

Мовчання. Потім руку підні�
має Вовочка. 

— Будь ласка, Вовочко! 
— А не лаятимете? 
— Якщо, звісно, не казатимеш

поганих слів... 
— Так отож бо й є! 

Анекдоти
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ГАЗЕТА
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ

АСОЦІАЦІЇ
ПЕНСІОНЕРІВ

ДЛЯ  ТИХ,  КОМУ
П'ЯТДЕСЯТ  І  БІЛЬШЕ

Малі похибки видаються великими, вияв�
ляючись у поведінці тих, кому довірено владу. 

* * * 
Наймаєтесь на роботу – йдіть до скупого.

Адже кажуть: скупий двічі платить!.. 

* * * 
Отримати посаду значно легше, ніж утри�

матись на ній. 

* * * 
Мистецтво управління полягає в тім, щоб

не дозволяти людині постаріти на її посаді.

* * * 
Кожен прагне жити довго. Але жоден не

бажає старіти. 

* * * 
Мафусаїл жив 969 років, але у 600 років

виглядав так молодо, що ніхто йому не давав
більш як 350. 

* * * 
Ремонт неможливо завершити. Його мож�

на лише припинити. 

* * * 
Бути повсюди вдома можуть лише королі,

повії та злодії. 

Посміхніться!

Афоризми 

Ó íàñ ó ãîñòÿõ æóðíàë 

– Кажуть, діду, ти самогон женеш? 
– Брешуть! Уже рік, як зав’язав! 
– Доведеться розв’язати. Мені треба літрів десять на день
народження. 
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– Я перейшов із партії зубастих у партію сірих! 

– А я – в партію зелених!


