АМАРАНТОВА ОЛ Я – В КОВ ЧН Л КИ
Показання до вживання
онкозахворювання
інфекційні, грибкові
захворювання
вірус герпесу
псоріаз
нейродерміт
экзема
атонічний дерматит
серцевосудинні
захворювання

захворювання
шлунковокишкового
тракту
захворювання печінки
ураження слизових
опіки
рани
пролежні
прищі
укуси комах

У косметичних цілях  для захисту, детоксикації,
зволоження, пом’якшення, живлення шкіри.
Амарантова олія має приємний запах та горіховий смак
У давнину амарант був емблемою
безсмертя для греків. І в ХХІ столітті
амарантова олія – запорука здоров’я.
ТОВ «Сквалєн», м. Хмельницький. Тел. (0382) 6&04&32

АКТИВОВАНІ ДІЮЧІ КОМПОНЕНТИ ЛІКАРСЬКИХ ТРАВ
+ СОРБЕНТ ПОТУЖНОЇ СИЛИ

Серія фітокомпозицій ФІТОСІЛ — це
 перша допомога при будьяких отруєннях (в т.ч. алкогольних), алергіях,
дерматитах, інфекційних захворюваннях, виразках, опіках, гнійних ранах
 очищення організму від шлаків
РЯТІВНИК
 імуностимуляція
 зондування, очищення від токсинів
М
ГЕПАНОР
і відновлення функцій печінки
 очищення судин, нормалізація
ФІТОВАЗІЛ
кров’яного тиску
 відновлення клітин слизової
ІЛ
оболонки шлунку,
ФІТОГАСТР
кишечника, сприяння
процесам травлення

Патент України 38675

ФІТОСІЛ

Перед вживанням проконсультуйтеся з лікарем

З питань оптових поставок ФІТОСІЛА звертайтесь за тел. (044) 565806849
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Всеукраїнська асоціація пенсі
онерів, яка сьогодні налічує майже
18 тисяч членів і має офіційно за
реєстровані (легалізовані) регіо
нальні відділення у Вінницькій,
Дніпропетровській, Одеській, Рів
ненській, Хмельницькій областях
та м. Севастополі, виходить на но
вий рівень свого розвитку.
Поперше, якщо ви ознайоми
тесь з матеріалами цього номера
журналу, вам одразу впаде в око
розмаїття програм ВАП, які ус
пішно витримали випробування
часом і активно діють, здобуваючи популярність серед чле
нів Асоціації. Якщо раніше літніх людей приваблювали в ос
новному ті вигоди, які пропонувала Програма знижок на то
вари та послуги, то тепер дедалі більше члени ВАП цікав
ляться тими перевагами, які їм надають Культурна програ
ма, Програма медичного страхування, „Швидка юридична
допомога” та інші.
Подруге, підготовлений і нещодавно опублікований у на
шій газеті „50 плюс” проект Закону „Про запобігання дис
кримінації літніх в Україні”, свідчить про активну громадян
ську позицію ВАП, яка вже має чіткий план дій і домовле
ність з деякими народними депутатами України щодо під
тримки нашої ініціативи і винесення проекту (після обгово
рення і доопрацювання) на розгляд Верховної Ради України.
Хотів би при нагоді сказати всім членам ВАП: НАША
ДОЛЯ – У НАШИХ РУКАХ! Не слід чекати, коли хтось
прозріє і почне захищати інтереси літніх громадян. За це
треба боротись, треба діяти, і однією з умов такої дієвості є
активна участь кожного з вас у обговоренні проекту.
Потретє, ми поглиблюємо співпрацю з органами місцевої
влади (там, де керівники виявляють добру волю і розуміння
того, що створення умов для громадської ініціативи – важли
вий стимул для поліпшення соціальних програм). Ми також
усе частіше відчуваємо увагу до діяльності Асоціації з боку
міжнародних громадських організацій і навіть урядів окре
мих країн. Доказом цього може стати і цей номер журналу
„Наше покоління”, виданий за сприяння Посольства Канади
в Україні, за що ми щиро вдячні Надзвичайному і Повноваж
ному Послу і Уряду Країни Кленового Листя.
Отже, ми ростимо, набуваємо нової якості і бачимо добру
перспективу для нашої організації. А це – не так уже й мало!
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Кроки зростання
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Від задуму  до діла
ТРОХИ ІСТОРІЇ
Як швидко спливає час! Здається,
зовсім недавно, а точніше – 30 червня
2000 року, група ентузіастів зібралася
для того, щоб обговорити ідею ство
рення нетрадиційної організації для
літніх людей – такої, якої ще не знала
соціальна сфера життя нашого сус
пільства. Що це буде за організація? Як
вона має діяти? На яких засадах? Як фі
нансуватиметься? Якою буде її струк
тура? Яким має бути членський квиток?
Усі присутні – літні люди і ще зовсім
молодий автор ідеї створення громад
ської організації, фахівець з економіки
та фінансів Володимир Дзьобак – зій
шлися на тому, що це має бути поза
партійне громадське об’єднання, яке
має стати організацією конкретної дії,
щось на зразок „профспілки пенсіоне
рів”, яка б, з одного боку, відстоювала
інтереси літніх громадян, а з другого –
боролася б за їхні права не на барика
дах, не на велелюдних мітингах, а шля
хом конструктивної роботи, розробки
таких заходів і документів, які б забез
печували реальний захист прав літньої
людини, реально поліпшувала якість
їхнього життя.
Найстарший серед присутніх –
членкореспондент НАНУ, генеральний
директор фірми „Квазар” Лев Гассано
вич Гассанов. Саме йому, відомому
вченому й інженеру, авторитетному
фахівцю в галузі інформатики, Володи
Всеукраїнська асоціація пенсіонерів

мир Дзьобак запропонував очолити
створювану організацію.
– Ні, – пожартував Лев Гассано
вич. – Тут треба багато бігати, щоб
щось вибігати. Я для цього вже старий.
А ось тобі якраз і „карти в руки”: моло
дий, енергійний та ще й підприємли
вий. Саме такий і потрібен для цієї
справи. Тож – уперед! А „стара гвар
дія” допомагатиме.
– Підтримую, – сказав Владлен Ге
оргійович Шермаревич, досвідчений
інженер і талановитий учений, близь
кий друг і колега Гассанова.
– Ми теж – за! – підхопили юрист
Лариса Гнатівна Скиба і промисловець
Вячеслав Семенович Куліш.
Інші учасники зібрання вирішили:
„Ось ця п’ятірка хай і підпише заяву до
Мін’юсту про реєстрацію заснованої
нами організації”.
– Давайте запросимо до числа спів
засновників академіка Миколу Михай
ловича Амосова, — запропонував хтось
із присутніх. – Адже він – один із най
мудріших серед літніх людей!
– Пропозиція слушна, – відповів Во
лодимир Васильович Дзьобак. – Та, на
жаль, він відмовляється, каже, що ні в
які партії чи асоціації вступати не хоче.
– Нічого, заяву ми можемо подати й
без нього, – сказав Гассанов. – А ось
після того, як Асоціація буде зареєс
трована, я Миколу Михайловича спро
бую переконати приєднатися до нас.
Це я беру на себе.
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Всеукраїнська громадська організація
«Всеукраїнська асоціація пенсіонерів» (ВАП)
була зареєстрована 17 жовтня 2000 року, і
Міністерство юстиції України видало свідоц!
тво №1504.
Що ж таке ВАП? Відповідно до статуту,
Асоціація є добровільним, самоврядним,
недержавним, позапартійним, неприбутко!
вим громадським об’єднанням, створеним
для задоволення та захисту соціальних, еко!
номічних, творчих, вікових, національно!!
культурних, спортивних та інших інтересів
пенсіонерів. Самі інтереси ми розглядаємо
у досить широкому контексті: від плануван!
ня свого пенсійного майбутнього молоддю
до забезпечення матеріальних і духовних
потреб людини в літньому віці.
Всеукраїнська асоціація пенсіонерів –
це організація, що відстоює незалежність та
інтереси своїх членів і всіх жителів України,
допомагає їм створити умови для здорово!
го, безпечного і гідного життя. ВАП розроб!
ляє і здійснює програми, спрямовані на ре!
альну допомогу кожному члену Асоціації.
Всеукраїнська асоціація пенсіонерів до!
бивається, щоб наболілі для більшості на!
селення проблеми захисту особистих прав,
зайнятості, підвищення якості та гаранту!

вання доступності медичного обслугову!
вання, пенсійного забезпечення, комуналь!
них послуг, телефонного зв’язку, особливо
для літніх людей, стали пріоритетними в ук!
раїнському суспільстві й державі.
В основі нашої діяльності лежить принцип
індивідуальної допомоги на рівні особистих
контактів, коли люди мають можливість об’єд!
натися для поліпшення якості свого життя.
Основні статутні положення:
1. Пенсійний вік – соціальний і фізіологіч
ний етап у житті кожної людини, а тому будь
хто, навіть молоді люди, мають бути зацікавле
ні у створенні для себе майбутніх комфортних
умов життя.
2. Кожен пенсіонер в Україні має право на
статок: гідні і відповідні трудовому внеску пен
сії, збереження своїх заощаджень, соціальні
пільги й гарантії, які мають літні люди в усьому
цивілізованому світі.
3. Кожен пенсіонер в Україні має право на
пільги по охороні здоров’я, на необхідний набір
безкоштовних і ефективних медичних послуг.
4. Кожен пенсіонер в Україні має право на
належну повагу з боку держави; його законні
права повинні суворо дотримуватися. Непри
пустиме зневажливе ставлення до пенсіонерів
та їх дискримінація.

Цитата номера
Владислав Вікторович БЕЗРУКОВ,
директор Інституту геронтології АМН України:
Не можна забувати про хворих, зокрема, літніх людей, для яких жа
люгідна пенсія не дає можливості пристойно жити, харчуватись, ку
пувати необхідні ліки тощо. Не забувайте, що старість, якщо вам по
таланить, це ваше майбутнє. Програма “Здоров’я літніх людей”мала
фінансуватись 5 років. Передбачалось виділити з Держбюджету
близько 21 млн. гривень – менш як півгривні на рік на кожну літню
особу. Але... урізане фінансування розпочалось з запізненням на
2 роки, а припинилось, зрозуміло, своєчасно... Опікування літніми
людьми не може обмежуватись лише спеціальною державною прог
рамою, але це – знак того, що держава, місцеві органи влади не за
були своїх літніх громадян, пам’ятають про їхні потреби та проблеми.
З виступу на парламентських слуханнях 21 травня 2003 року.
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***
Сьогодні в Україні близько 14,5 млн.
пенсіонерів – фактично кожен четвертий. Це
величезна частина населення, від соціаль!
но!економічного становища якої багато в
чому залежить загальна економічна ситуація
в країні.
ВАП є широким соціальним рухом, своє!
рідною «профспілкою пенсіонерів», об’єд!
наних у першу чергу економічними, а не по!
літичними інтересами. ВАП відстоює інтере!
си пенсіонерів. Це передбачає роботу з вла!
дою на всіх рівнях, лобіювання відповідних
рішень, громадський контроль за їх вико!
нанням; надання допомоги членам Асоціа!
ції, освітню роботу (освіта дорослих), бо!
ротьбу за гендерну рівність, вивчення спе!
цифічних проблем пенсіонерів та інформу!
вання суспільства про них, видавничу діяль!
ність, питання охорони здоров’я, освіти,
культури.
Ми вважаємо, що найважливішим у жит!
ті літньої людини має бути «свобода». Сво!
бода від нестатків, від страху втратити здо!
ров’я, потрапити в залежність від своїх дітей
або бездушних чиновників. Літні люди ма!
ють жити у власному будинку чи власній
квартирі, мати комфортні умови, можли!

вість спілкуватися з людьми та використову!
вати свій вільний час на корисні для сус!
пільства справи – виховання дітей, настав!
ництво молоді, надання допомоги немічним,
одиноким, інвалідам.
Девіз ВАП: „Допоможи собі сам!” Не
сподіватись на „добрих правителів”, не вип!
рошувати пільг у держави, а дбати про свій
добробут самим, розв’язувати громадою ті
наші насущні проблеми, які уряд сьогодні
ще не може або не вважає за потрібне
розв’язувати. Разом ми зможемо зробити
багато! Разом ми – сила!
Повертаючись до історії створення
ВАП, слід звернутися до документів. Ось –
копія заяви співзасновників – Л. Г. Гасса!
нова, В. Г. Шермаревича, В. В. Дзьобака,
В. С. Куліша, Л. Г Скиби – до Міністерства
юстиції України про створення нової гро!
мадської організації. А ось – заява акаде!
міка М. М. Амосова про вступ до Асоціації.
Зверніть увагу на те, як ця видатна люди!
на, відомий усьому світові хірург, учений,
філософ, заповнюючи бланк заяви, скром!
но написав про себе: „пенсіонер”... Ма!
буть, у Льва Гассановича Гассанова знай!
шлися переконливі аргументи на користь
ВАП, якщо „переконаний нігіліст” таки по!

Лев Гассанович Гассанов (1936 – 2002),
член!кореспондент НАНУ,
засновник ВАП
упродовж 20 років очолював наукововиробниче об’єднання
«Сатурн»; був громадським діячем, керував творчою спілкою
радіотехніки, електроніки і зв’язку ім. Попова, а потім 15 ро
ків – президент Союзу наукових інженерних товариств м. Ки
єва. Брав участь у розробці стратегічних і тактичних планів
розвитку електронної промисловості СРСР. Після розвалу
Союзу зайнявся підприємництвом, створив фірму „Квазар”.
Шермаревич Владлен Георгійович (1936 – 2002),
кандидат технічних наук,
засновник ВАП
разом зі своїм другом Л. Г. Гассановим закінчив Київський
політехнічний інститут; упродовж 30 років працював у
наукововиробничому об’єднанні «Квант», де очолював одну
з провідних дослідницьких лабораторій; брав активну участь
у громадській роботі, залучався до розробки планів науково
технічного прогресу. Останні роки життя працював у фірмі
„Квазар” технічним директором.
Всеукраїнська асоціація пенсіонерів

МИ І МІСЦЕВІ ОРГАНИ ВЛАДИ
У своїй діяльності Всеукраїнська асоці!
ація пенсіонерів розраховує насамперед на
власні сили, але й не відмовляється від
співробітництва з місцевими органами
влади. Щоправда, не завжди ми знаходимо
розуміння з боку керівників областей, міст,

районів, а часом і відверте зневажання гро!
мадської організації. Скажімо, коли йдеть!
ся про оренду приміщень для наших регіо!
нальних відділень, або під наші медичні
центри.
Та є й позитивні приклади, і про це ми з
радістю скрізь (через засоби масової ін!
формації, на конференціях, семінарах то!
що) розповідаємо, бо переконані, що зреш!
тою нас почнуть „помічати” навіть ті, хто
сьогодні не бажає йти на контакт. Ми отри!
мали підтримку у міського голови Одеси
Руслана Борисовича Боделана, у першого
заступника голови Севастопольської місь!
кої державної адміністрації Івана Івановича
Кулікова, у голови державної адміністрації

Куліш Вячеслав Семенович (народ. 1952 р.),
військ. інженер,
засновник ВАП
має вищу військову освіту, полковник запасу; після виходу на
пенсію спільно з товаришамиофіцерами створив Фонд вій
ськовослужбовцівпенсіонерів та службовців Збройних Сил Ук
раїни „Співчуття”, де він працює виконавчим директором; взяв
активну участь у відродженні підприємств легкої промисловос
ті; за вмілу та ефективну організацію роботи був висунутий на
посаду генерального директора корпорації „ТекстильУкраїна”.
Скиба Лариса Гнатівна (народ. 1938 р.), пенсіонерка,
засновник ВАП
має вищу юридичну освіту (закінчила юридичний факультет
Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка); пра
цювала головним спеціалістом юридичного відділу Укооп
спілки, начальником юридичного відділу республіканської
бази „Укроптбакалія”, заступником генерального директора
юридичної компанії „Ді еМ Ді”; нагороджена медаллю „Вете
ран праці”, відзнакою „Відмінник споживчої кооперації”.

Дзьобак Володимир Васильович (народ. 1967 р.),
кандидат історичних наук,
засновник ВАП
має вищу гуманітарну та вищу економічну освіту (закінчив істо
ричний факультет Київського педагогічного університету ім.
Драгоманова та фінансовий факультет Київського економічно
го університету); працював у фінансових установах, підприєм
ницьких структурах; брав активну участь у створенні Всеукраїн
ської асоціації пенсіонерів, з дня заснування якої є головою Ра
ди ВАП. У 2002 році захистив кандидатську дисертацію.
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годився приєднатися до Всеукраїнської
асоціації пенсіонерів.
На жаль, уже немає ні Миколи Михайло!
вича, ні Льва Гассановича, ні Владлена Геор!
гійовича – невблаганна смерть забрала їх у
нас. Але пам’ять про них назавжди зали!
шиться в серцях нашого покоління.
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Засновники ВАП (зліва направо): В. С. Куліш, Л. Г. Скиба, В. В. Дзьобак. 2004 р.

Радивилівського району Рівненської облас!
ті Сергія Віталійовича Шевченка та деяких
інших офіційних представників місцевих ор!
ганів влади.
Щиро вдячні їм, а також усім, хто розу!
міє важливість тієї роботи, яка проводиться
Всеукраїнською асоціацією пенсіонерів, хто
словом і ділом підтримує наші зусилля щодо
розвитку програм, спрямованих на підви!
щення якості життя літніх людей.
Особливу вдячність висловлюємо на!
чальнику управління по роботі з пенсіонера!
ми, ветеранами та інвалідами Севастополь!

ської міської державної адміністрації Любові
Іванівні Биковській, яка не просто підтри!
мує, а активно допомагає організації та ста!
новленню Севастопольського регіонально!
го відділення ВАП.
Не за горами той час, коли таке ставлен!
ня місцевої влади до нас стане нормою, а не
приємним винятком із правила.
Вже є у ВАП прихильники і у вищих ор!
ганах влади, і ми вдячні народному депу!
тату України Миколі Харитоновичу Шершу!
ну, який лобіює інтереси літніх людей у
парламенті.

ЗРОСТАННЯ

Склад ВАП
тис. чол. (на 1 січня кожного року)

Протягом 2000 – 2004 років ВАП
розвивалася і кількісно, і, що
особливо важливо, якісно. Для чи
тачів „Нашого покоління” будуть
цікавими деякі показники зрос
тання організації.

Чисельність ВАП
тис. чол. (на 1 січня кожного року)

15,1 17,9
1,1

4,3
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Учасники розширеного засідання Ради ВАП

РОЗШИРЕНЕ ЗАСІДАННЯ РАДИ ВАП
В

ідбулося розширене засі
дання Ради ВАП, у роботі
якого взяли участь голова
Ради В. В. Дзьобак, заступники го
лови О. О. Кравченко та М. Д. Хода
ківський, помічник голови ВАП Н.
В. Кучеренко, директор Інституту

Кількість діючих програм

10
1

2

5

Кількість легалізованих
регіональних
відділень
6
5
1

2

геронтології Академії медичних на
ук України В. В. Безруков, началь
ник управління соціального захис
ту населення Севастопольської
державної адміністрації Л. І. Биков
ська, а також керівники регіональ
них відділень Всеукраїнської асоці
ації пенсіонерів: Вінницького –
Т. М. Казімірова, Рівненського –
А. В. Фаєвська, Хмельницького –
В. П. Гладинюк. Одеські члени ВАП
були представлені заступником ке
рівника обласного відділення Асо
ціації Г. О. Грановською.
Учасники зібрання підбили під
сумки роботи за 2003 рік, проаналі
зували хід реалізації програм
ВАП, обговорили перспективи по
дальшого розвитку Асоціації, зат
вердили плани на 2004 рік. Всеук
раїнська асоціація пенсіонерів нині
налічує майже 18 тисяч членів. З
нами співпрацює 1200 партнерів –
підприємств, організацій, установ
усіх форм власності, які надають
знижки на товари та послуги чле
нам ВАП.
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Михайло ХОДАКІВСЬКИЙ,
заступник голови Ради
Всеукраїнської асоціації пенсіонерів:

„КОЖНА ПРОГРАМА ВАП –
УНІКАЛЬНИЙ ПРОДУКТ”
– Михайле Дмитровичу! Нинішній
стан соціального захисту людей пе
редпенсійного та пенсійного віку не
дає змоги забезпечити більшменш
пристойне життя. Ось що пише до ре
дакції пенсіонерка Марія Василівна
Ковальчук: „Тих нещасних пенсіонерів
так затюкали, що дехто з моїх колег у
компанії незнайомих людей навіть
приховують те, що вони – пенсіонери:
соромляться!..” У розвинутих країнах
літня людина живе повноцінним жит
тям, не соромлячись своєї сивини. А в
Україні, як бачимо, саме поняття пен
Всеукраїнська асоціація пенсіонерів

сіонер уже стало „незручним” для ба
гатьох. Бо права літніх людей у нас, на
жаль, не забезпечуються належним
чином. Бо – ніде правди діти – дискри
мінація за віком має місце! Бо, на
жаль, немає у нас закону про захист
прав літніх людей. Бо дедалі більше
руйнуються споконвічні традиції укра
їнського народу, засновані на високій
повазі до батьків, до старших узагалі.
Та не лише в законодавчому і мораль
ному плані скривджені сивочолі вете
рани – і в матеріальному їм скрутно, як
нікому! Чим же реально може допо

розглядати кожну програму Асоціації як
унікальний продукт, що може водночас
мати і соціальний, і економічний, і культур!
ний характер, а також може значно відріз!
нятися за регіональною специфікою.
– Будь ласка, розкажіть про прог
рами! Що конкретно вони дають члену
ВАП?
– Однією з перших була впроваджена
Програма знижок на товари та послуги,
або, як її ще називають, – дисконтна прог!
рама. Ті члени ВАП, які нею активно ко!
ристуються, щороку економлять у серед!
ньому 100!150 гривень, купуючи ліки в ап!
теках, товари в магазинах, користуючись
послугами медичних центрів, стоматоло!
гічних клінік, перукарень, хімчисток тощо.
А окремі „вапівці” заощаджують протягом
року до 300 гривень і більше. Звичайно,
знижки їм надають не всі підприємства,
організації, установи, а лише ті, з якими
Асоціація уклала відповідні договори про
співробітництво. Якось я разом із моїм
знайомим – членом ВАП, зайшов до апте!
ки, що на вулиці Маршала Тимошенка в
Києві. Той купив для хворої дружини до!
рогі ліки, які коштують 116 гривень. Він
пред’явив свою іменну картку члена ВАП і
отримав знижку – понад 16 гривень. Це –
помітна економія для літньої людини.
Програма “Банк одягу для пенсіоне!
рів” діє поки що лише у Вінницькому відді!
ленні ВАП, але ми переконані, що вона
пошириться і на інші регіони.
Програма “Діалог поколінь” сприяє
гармонізації відносин між різними вікови!
ми групами населення. Вона зажила доб!
рої слави, наприклад, у Рівненському ре!
гіональному відділенні ВАП.
Медична програма, Програма медич!
ного страхування, Програма інформацій!
ного забезпечення, Культурна програма –
про них можна прочитати в журналі “Наше
покоління” та на сайті ВАП в Інтернеті.
Програма “Швидка юридична допомо!
га” має на меті допомагати членам Асоці!
ації відстоювати свої права в судах, дер!
жавних установах, де до літніх людей, на
жаль, не завжди ставляться шанобливо.
Існують ще й інші програми, але зі ска!
заного вже можна скласти уявлення про
діяльність Всеукраїнської асоціації пенсі!
онерів.
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могти літнім громадянам України Все
українська асоціація пенсіонерів? Яки
ми політичними, економічними, соці
альними, культурними програмами
вона керується у своїй діяльності?
– Питання, яке досить часто дово!
диться чути насамперед від пенсіонерів.
На жаль, це факт: літніх в Україні “затюка!
ли”, дезорієнтували настільки, що вони
замість того, щоб користуватися тими
правами й можливостями, які надає чин!
не законодавство, увесь час запитують:
звідки ж їм чекати допомоги?
На нашу думку, питання треба ставити
не про очікування допомоги, а про забез!
печення гідного життя літніх у країні, еко!
номічну міць, багатство якої створювали
саме нинішні літні. Це не заклик до війни
поколінь. Це – засада нормального фун!
кціонування та розвитку будь!якого сус!
пільства.
Гасло, під яким розпочала свою діяль!
ність Всеукраїнська асоціація пенсіоне!
рів – “Допоможи собі сам”. Ми – не відділ
соціального забезпечення райдержадмі!
ністрації. Ми – не відділення Пенсійного
фонду. Ми не маємо владних повнова!
жень. Ми об’єдналися для того, щоб гур!
том, „толокою”, не чекаючи, коли прийде
хтось добрий і допоможе літнім, узялися
самі за діло, суть якого – у поліпшенні
якості життя членів Асоціації. Насправді
виходить, не Асоціація допомагає пенсіо!
нерам, а самі пенсіонери, об’єднавшись у
громадську організацію, допомагають со!
бі. Асоціація лише створює умови, є
структурою, що перетворює енергію та
прагнення літніх у функціональні механіз!
ми поліпшення їхнього життя.
Відповідно і всі програми, які започат!
ковує Асоціація, будуть дійовими і відчут!
ними, якщо чисельність людей, які ними
користуються, буде якомога більшою, а
саме користування – активнішим.
Що ж до здійснюваних Асоціацією
програм, то я не розділяв би програми за
напрямками. Скажімо, забезпечення без!
коштовного відвідування театру членами
Асоціації – це культурна програма чи все ж
таки соціальна? А, можливо, й економічна!
Адже безкоштовне (або за символічну ці!
ну) відвідування театру економить бюджет
пенсіонера, чи не так? Тому я пропоную
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Юрист ВАП
Вікторія
Бугаєць
консультує
97літнього
члена
Асоціації
Петра
Івановича
Кравця

– Серед програм, які Ви назвали, є
й „Швидка юридична допомога”. Як
відомо, юридичні послуги нині кошту
ють недешево. Чи справді доступні
вони членам Асоціації? Наскільки ре
альними є оприлюднені в пресі наміри
ВАП ініціювати прийняття законопро
екту про захист прав пенсіонерів? Чи є
подібні закони в інших країнах?
– Я є куратором програми “Швидка
юридична допомога”. Коли ми її започат!
ковували, то виходили саме з того, що
юридичні послуги сьогодні є надзвичайно
дорогими для пенсіонерів. Це – з одного
боку. А з іншого, законодавство змінюєть!
ся такими темпами, що навіть професійні
юристи іноді не встигають на ці зміни реа!
гувати, не кажучи вже про літніх людей.
Наша програма здійснюється на двох
рівнях. Перший рівень – це інформування
про найактуальніші правові проблеми чле!
нів Асоціації на сторінках видань ВАП,
роз’яснення їхніх прав, відповіді на запи!
тання. Другий – безпосередня правова до!
помога членам Асоціації, яка сьогодні
можлива лише в Києві і лише у вигляді кон!
сультування. Два юристи Асоціації просто
фізично не в змозі представляти кожного з
18 тисяч членів ВАП у підприємствах, уста!
новах, організаціях.
Сподіваємося, що проблему розв’яже
створення Юридичної клініки спільно з
одним із вузів м. Києва, де студенти!
правники здобуватимуть необхідну юри!
дичну практику, а також учитимуться ша!
нобливому ставленню до літніх, а пенсіо!
нери – отримуватимуть безкоштовну пра!
вову допомогу.
Всеукраїнська асоціація пенсіонерів

Працюємо ми також над створенням
„гарячої телефонної лінії”, за допомогою
якої можна буде з будь!якого населеного
пункту в Україні безкоштовно зв’язатися з
юридичним відділом Асоціації і отримати
необхідну юридичну консультацію.
Що ж до другої частини Вашого запи!
тання, то ми справді підготували законоп!
роект “Про запобігання дискримінації літ!
ніх”, який був опублікований у газеті ВАП
„50 плюс”, а також уміщений на нашому
сайті в Інтернеті. Ми ініціюємо громад!
ське обговорення законопроекту, резуль!
тати якого висвітлюємо на сторінках на!
ших видань. Користуючись нагодою, хочу
запросити до такого обговорення всіх,
кому небайдужі проблеми літніх людей.
Будемо вдячні за висловлені пропозиції,
доповнення, зауваження.
– У наш час як в Україні, так і в бага!
тьох країнах світу, спостерігається тен!
денція старіння населення. За прогнозом
Відділу з питань народонаселення ООН
(United Nations Population Division) серед!
ній вік людства на Землі через 50 років
підвищиться більш як на 12 років. У Євро!
пі чисельність людей, старших за 60 років,
зросте з 20 до 35 %. Водночас у нас, як і в
усій Європі, має місце масове витіснення
літніх людей зі сфери державного управ!
ління, законодавчої та виконавчої влади,
місцевого самоврядування. Як Ви стави!
тесь до цієї проблеми? Що робить Асоці!
ація для її розв’язання?
– Проблема, з якою зіткнулися літні
в галузі державного управління, а мова
йде про вікове обмеження перебування
на службі для державних службовців,

всіх пенсіонерів. Тому в нас ніколи не буде
привілейованих членів ВАП, які мають,
скажімо, “золоту” чи “платинову” член!
ську картку і беруть участь у специфічних
програмах. Ми орієнтуємося на мінімаль!
ний розмір пенсії і тому встановили міні!
мально можливий рівень членських внес!
ків – 18 грн., що становить півтори гривні
на місяць. За ці гроші ми повинні і виго!
товляти членські картки, і сплачувати за
оренду приміщення та комунальні послу!
ги, і виплачувати заробітну плату (та по!
датки з цієї заробітної плати) постійним
працівникам ВАП, без яких не можна сьо!
годні здійснити жодної програми, і прид!
бати папір для видань ВАП, а також опла!
чувати послуги поліграфічних підпри!
ємств, пошти і так далі – перелік витрат
можна ще довго продовжувати.
Витрати, які несе ВАП у своїй діяль!
ності, істотно перевищують надходжен!
ня від членських внесків. Тому ми збіль!
шили їх розмір для працюючих – до
27 грн. Вимушені ми звертатися і за
грантовою підтримкою, до благодійних
організацій тощо.
– Які перспективи медичного стра
хування пенсіонерів?
– Перспективи у медичного страху!
вання є, адже за цими принципами живе
весь цивілізований світ. І в нас немає ін!
шого шляху, ніж запровадження таких
принципів у нашій країні. Тоді й наше жит!
тя стане подібним до того, яке зараз, на
жаль, ми спостерігаємо лише на екрані
телевізора.

У виконавчій
дирекції
Всеукраїнської
асоціації
пенсіонерів
менеджер
з культурних
програм Олена
Іванівна Лаврова
(праворуч)
знайомить члена
ВАП Ларису
Гнатівну Скибу
з програмами
столичних театрів
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на жаль, не вичерпується тільки цим
питанням. Вона є набагато ширшою і
мову потрібно вести про глобальне ви
тіснення літніх на узбіччя суспільного
життя. Виникає парадоксальна ситуа
ція: чисельність літніх у суспільстві
збільшується, а їх вага в суспільному
житті – зменшується! Причина цього,
як мені здається, в апатії пенсіонерів, в
очікуванні допомоги, про що ми гово
рили на початку нашої розмови.
Сама діяльність нашої Асоціації, всі
здійснювані програми спрямовані на
розв’язання цієї проблеми. Згадуваний
вище законопроект є кроком у цьому нап!
рямку. Сподіваюсь, ми знайдемо механіз!
ми, щоб і Конституційний суд висловився
з цього приводу.
– Які особливості членства у ВАП?
Чи враховуєте Ви соціальну неоднорід
ність населення? Скажімо, чи встанов
лені диференційовані розміри член
ських внесків для працюючих і непра
цюючих пенсіонерів, для здорових і ін
валідів? Або, наприклад, для тих, хто
ще не досяг пенсійного віку і для прес
тарілих громадян. Та й розміри пенсій
теж мають значення. Наприклад, є пен
сії 1500–2000 гривень, а є й 90. Хіба
можна порівнювати їхні можливості?
– Пенсії у розмірі 1500!2000 гривень –
це винятки. Абсолютна більшість пенсіо!
нерів має мізерну пенсію. Для нас не має
значення, скільки отримує пенсіонер.
Важливо зробити програми Асоціації
ефективними, якісними, доступними для

Від нашого власного кореспондента
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ÎÄÍ² ÁÀ×ÀÒÜ
ІНШІ –
Олена КОВАЛЕНКО, власний кореспондент
„Нашого покоління” у Вінницькій області

Довідка про автора:
Олена Володимирівна
Коваленко,
народилася 18
березня 1948 р.
у Львові. Закінчила
факультет
журналістики
Львівського
державного
університету ім. Івана
Франка. Працювала
кореспондентом у
Вінницькій обласній
телерадіокомпанії,
редактором радіогазет
на провідних
підприємствах міста.
Нині – заступник
головного редактора
“Вінницької газети”.
Лауреат обласної
журналістської премії
ім. М.Грішина,
володар почесного
звання “Золоте перо”,
визнана “Кращим
журналістом 2001
року” і, власне,
відтоді не перестала
ним бути.

Про Асоціацію пенсіонерів “Поділля”
ми вже писали,
коли ця громадська організація
уклала угоду з Всеукраїнською
асоціацією пенсіонерів
про співробітництво та колективне
членство у ВАП. Відтоді минуло
більше півтора року. За цей час
у Вінницькій області було створене
регіональне відділення ВАП. Досвід
роботи вінничан у соціальній сфері
збагатився різними формами
і методами, які можуть зацікавити інші
регіони України.
І ось – іще одна новина: стала
до роботи власний кореспондент
„Нашого покоління” у Вінницькій
області Олена КОВАЛЕНКО,
матеріал якої ми публікуємо
в цьому номері журналу.

Всеукраїнська асоціація пенсіонерів

СЯЙВО ЗІРОК !
Про старість у молодому віці ми за!
мислюємося рідко. Але роки злітають... І
хочемо ми чи ні – закони природи невбла!
ганні: всі ми свого часу станемо пенсіоне!
рами. На Вінниччині нині мешкає 557 ти!
сяч людей, які вже зіткнулися з проблема!
ми старості.
Добре, якщо біля старої людини є тур!
ботливі молодші – діти, онуки, племінники
чи добрі сусіди, готові допомогти, підтри!
мати, порадити, виконати нехитру до!
машню роботу. А якщо немає? На чию під!
тримку розраховувати тим, кому не тільки
нізвідки чекати допомоги, але й словом
перекинутися ні з ким?
Здавалось би, що робити пенсіонеру?
Сиди собі, відпочивай заслужено, отри!
муй пенсію... Та все не так просто у житті
українського пенсіонера. Непевно він се!
бе почуває нині.
І ось тут варто розповісти про досвід
вінницьких ентузіастів, які спростували
думку про те, що після 60 життя людини
поділяється на періоди – від пенсії до пен!
сії. Діє у Вінниці організація, ініціатори
створення якої та численні члени довели
ділом, що пенсіонери в нашій країні є на!
йактивнішими громадянами. Вони, нез!
важаючи на всі негаразди, голови не схи!
ляють і рук не опускають: не лише беруть
участь у суспільних процесах та заходах,
але й ініціюють їх. Це – створена у 1999
році обласна Асоціація пенсіонерів “По!
ділля”, яку вже 5 років очолює Тетяна Ка!
зимірова. Головною місією для себе чле!
ни Асоціації визначили піклування та за!
хист законних прав, соціальних, економіч!
них, творчих, правових інтересів усіх без
винятку пенсіонерів.

Мікропроекти
з макрорезультатом
Щоб краще виконувати поставлені пе!
ред собою завдання, пані Тетяна та її од!
нодумці почали вчитися обґрунтовувати
проблеми і розв’язувати їх. Першим здій!
сненим мікропроектом, який дав згодом
без перебільшення макрорезультат, був
організований при Асоціації “Демокра!
тичний клуб пенсіонерів”, створення яко!
го стало можливим за підтримки програ!
ми мікропроектів Європейської ініціативи
з розвитку демократії та захисту прав лю!
дини.
Це був лише початок шляху, на якому
пенсіонери отримували високоякісну гро!
мадянську освіту: слухали лекції з права,
брали участь у тренінгах, засіданнях за
“круглим столом”, отримували кваліфіко!
вані консультації, які їм надавали правоз!
навець Іван Гончар, юрист Подільського
центру прав людини Іван Кокотко та інші
фахівці.
Ті ветерани, які за станом здоров’я чи
через фізичні обмеження не могли прийти
до клубу, отримували консультаційну до!
помогу, поради вдома і мали змогу реалі!
зувати свої права. Можливостями, перед!
баченими проектом, скористалися понад
5 тисяч пенсіонерів, які залишилися задо!
воленими та вдячними організаторам та!
кої корисної справи.
Був у цього проекту ще один ніби й
непомітний, але надзвичайно позитив!
ний нюанс: самотні, безпорадні, зневіре!
ні у своїх силах і майбутньому старенькі
люди знайшли розраду в новій сім’ї, нав!
чилися заходити до свого клубу просто
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на чашечку чаю, на кілька добрих слів, но!
вини послухати. Для багатьох було прос!
то щасливим відкриттям, що є в них рідні
добрі душі, готові вислухати, поспівчува!
ти біді чи разом порадіти за удачу. І це бу!
ло значною перемогою над старечою
безпорадністю й інертністю. Чимало пен!
сіонерів просто повернулися до активно!
го життя.
Наступним випробовуванням сил ак!
тивістів Асоціації було створення “Банку
одягу”. Тетяна Казимірова та її команда,
до якої входили вже не лише літні люди,
але й волонтери, на початку проекту про!
понували ремонтувати вживаний одяг.
Але ця послуга не мала широкого попиту
серед пенсіонерів. Вони й самі могли зро!
бити нехитрий ремонт.
І тоді члени Асоціації взялися до спра!
ви по!іншому. Обладнали приміщення зі
спеціальними жердинами, плечиками
для одягу, розставили столи й стільці.
Провели інформаційну кампанію у широ!
кій громаді, в засобах масової інформа!
ції, випустили бюлетені, буклети. Збира!
ли вживані одяг, взуття, і двічі на тиждень
запрошували пенсіонерів по “обновки”.
Кажуть у народі, що перший млинець і в
найкращої господині не виходить. Якщо
відштовхуватися від цієї аксіоми, то пре!
зидент Асоціації пенсіонерів “Поділля”
Тетяна Казимірова – господиня не прос!
то хороша, а віртуозна, бо “випікає” свої
спрямовані на соціальний захист найу!
разливішої категорії нашого суспільства
(пенсіонерів) млинці!проекти бездоган!
но. Так було з ініційованим та розробле!
ним нею проектом “Банк одягу”, коли
сотні малозабезпечених людей отримали
змогу одягнутися і взутися, а інші подо!
ляни – цивілізовано позбутися ще доб!
ротних, але не потрібних у господарстві
речей.
За час існування цієї “інституції” пос!
лугами “Банку одягу” скористалися понад
4 тисячі пенсіонерів з Вінниці та Вінниць!
кої області.

“Млинець” – як сонечко
За п’ятирічний термін існування на те!
ренах області цієї Асоціації, яка діє на во!
лонтерських засадах, таких млинців на!
пекла Тетяна Михайлівна зі своєю енер!
Всеукраїнська асоціація пенсіонерів

гійною та невтомною командою багато. І
довела ця команда всій громаді, що ста!
новище у суспільстві можна змінити на
краще, якщо не сидіти, а засукавши рука!
ви щось добре робити, тоді й життя кра!
щим здасться.
Коли Асоціація підбивала підсумки ре!
алізації ще одного проекту – “Банк мила”,
що тривав упродовж 5 місяців за підтрим!
ки Фондів Ч.С.Мотта та ІСАР “Єднання” у
рамках програми “Шлях у майбутнє”, то
зрозуміли: задумана справа вдалася.
Діяльність цього “Банку” була спрямо!
вана на надання самотнім пенсіонерам з
мізерною пенсією, мешканцям інтернатів
для людей похилого віку, дітям!сиротам
та іншим верствам населення, які потре!
бують підтримки, засобів особистої гігіє!
ни та можливості безкоштовно помитися
у лазні. Організатори проекту, ще не віря!
чи в успіх задуманого, взялися організо!
вувати благодійні дні у міських лазнях,
вручали тим, хто приходив, щоб взяти
участь у незвичних акціях, пакуночки з ту!
алетним і господарським милом, шампу!
нем, пральним порошком, мочалками та
свіжими рушничками.
А напередодні отих “чистих четвергів”
довелося їм провести нелегку роботу,
щоб знайти охочих благодійників, котрі
погодились би або фінансувати безкош!
товне для людей користування послугами
лазень, або виділити дещицю мийних за!
собів з власних запасів.
Спонсорів у проекту виявилося не так
вже й мало. І хоч офіційне фінансування
проекту фонди!благодійники припинили,
рада Асоціації “Поділля” пообіцяла, що на
волонтерських засадах постарається
продовжити життя “Банку мила”. Занадто
вже сподобалася пенсіонерам така фор!
ма турботи про них. У книзі відгуків стіль!
ки прохань не закривати цього “Банку”,
що на них не можна не відгукнутися.
Тепер активісти Асоціації перейма!
ються організацією наступного завдання:
невдовзі в багатьох магазинах, закладах
побутового обслуговування планують
поставити скриньки для збору пожертв. З
такими ж скриньками підуть по вулицях
міста, по ринках волонтери, збираючи
копійку до копійки, щоб мати можливість
продовжувати започатковані проекти.

На знімку: актив Асоціації; у першому ряду четверта зліва – голова Асоціації
пенсіонерів „Поділля”, ініціатор створення Вінницького обласного
відділення ВАП Тетяна Михайлівна Казимірова.

Пенсіонери йдуть у гімназію
Неосвіченість людей похилого віку в
національному правовому полі нерідко
призводить до їх неспроможності про!
тистояти посяганням на свої права і май!
но. Тому, за даними правоохоронних ор!
ганів, найчастіше жертвами злочинів і
зловживань з боку шахраїв стають саме
пенсіонери.
Через незнання елементарних відмін!
ностей між заповіданням і даруванням,
скажімо, квартири чи хати, люди похилого
віку втрачають житло, а також земельні
паї та інше цінне майно. Повернути втра!
чене можна не завжди, і до того ж витра!
тивши чималі кошти, яких бракує.
Державні установи, з якими дово!
диться контактувати престарілим, не зай!
маються правовою освітою пенсіонерів, а
програми на радіо й телебаченні готують!
ся у формі, малозрозумілій для цієї кате!
горії населення. У результаті пенсіонери в
більшості своїй безпорадні немов діти –
непочатий край “роботи” для нечистих на
руку і совість ділків і навіть прямих родичів
стареньких.
Детально вивчивши цю проблему, її
розв’язання знайшла рада Асоціації “По!
ділля”. З ініціативи все тієї ж енергійної та
невгамовної Тетяни Михайлівни Казимі!
рової Асоціація створила “Правову гімна!
зію” для пенсіонерів, у якій літнім людям

допомагатимуть дізнатися про їхні права
у доступній формі і тим самим запобігати!
муть можливих посягань на їхню влас!
ність. Адже попередити можливу помилку
легше, ніж потім її виправляти. До цієї
справи залучені професійні юристи, пра!
вознавці, що спеціалізуються на наданні
консультаційних і просвітницьких послуг.
Серед методів роботи проекту – роз!
повсюдження інформаційних матеріалів з
цивільного законодавства, встановлення
стендів у місцях, найбільш відвідуваних
пенсіонерами у Вінниці та деяких районах
області.
Отже, тепер пенсіонери знають: пе!
ред тим, як прийняти важливе рішення,
вони можуть проконсультуватися зі спеці!
алістами, причому безкоштовно. У штаб!
квартирі Асоціації “Поділля” їх з радістю
приймуть, вислухають, дадуть правильну
пораду.
А тим часом непосидючі пенсіонери з
Вінницького обласного відділення ВАП
обдумують нові цікаві проекти, здатні по!
ліпшити життя найнезахищеніших соці!
ально вінничан, разом з тим, не привчаю!
чи їх до споживацтва, а розширюючи коло
активістів, оптимістів, які починають помі!
чати у брудній калюжі не болото, а сяйво
зірок.
Олена КОВАЛЕНКО,
влас. кор. „Нашого покоління”.
Вінницька область
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Учиться
мужеству
и милосердию
(друкується мовою оригіналу)
Сергей СЫСОЕВ, соб.корр. «Нашого
покоління». Днепропетровская область

В марте 2002 года Герои Советского Союза и Герои Социалисти
ческого Труда г. Днепропетровска создали Благотворительный
Фонд «Патриот» – фонд социальной защиты, поддержки и помощи
выдающихся граждан города и членов их семей, чтобы сообща
решать социальные проблемы, общаться друг с другом, переда
вать свой опыт и секреты жизнелюбия всем, кому они интересны.
К сожалению, возраст берет свое: с
годами все меньше Героев посещают
мероприятия Фонда, все больше им
требуется не просто лечение, а ежед!
невный уход. Только среди Героев!
днепропетровцев половина – лежачие
больные. Их жены тоже пожилые и не!
мощные люди. Да и дети – пенсионеры.
23 февраля, в День защитника Оте!
чества состоялась дружеская встреча
правления Фонда «Патриот» с Героями
Советского Союза и Героями Социа!
листического Труда, почётными граж!
данами г. Днепропетровска. Ветераны
войны и труда вспоминали те памятные
годы своей жизни, слушали музыку и
песни военных лет.
От имени Всеукраинской ассоциа!
ции пенсионеров председателем реги!
онального отделения ВАП – Тамарой
Валентиновной Загребельной были
сделаны памятные подарки ветеранам,
а также выданы наборы медикаментов
каждому члену Фонда «Патриот».
– Всеукраинская ассоциация пен!
сионеров на деле показала, как надо
Всеукраїнська асоціація пенсіонерів

помогать пожилым людям, – говорили
участники встречи, благодарившие Та!
мару Загребельную за подарки. – Мы
воочию увидели, что есть и в наше су!
ровое время организации, где не разу!
чились уважать друг друга, где слова не
расходятся с делом, где не спешат от!
делаться «очередными фразами по
случаю», а умеют быть искренними,
действовать от всей души.
Мужество и величие ветеранов вой!
ны и труда – членов Фонда «Патриот» –
несомненны, как и мера их ответствен!
ности перед младшими поколениями,
как способность к самопожертвованию.
Они – Герои Советского Союза и Социа!
листического Труда. Наша земля поли!
та кровью солдат и офицеров Великой
Отечественной – и их кровью, а многие
материальные ценности созданы их
умом и руками. И это не поэтическое
преувеличение. Это правда жизни. Их и
нашей. Спросите у себя: смогли бы мы
так – всю жизнь в строю, всю жизнь – с
готовностью в любую минуту выйти на
передовую и не отступить? Возможно,
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нынче кому!то ветераны кажутся наив!
ными детьми, поверившими в пафос!
ные легенды о себе, детьми, которые
заблудились во времени. Однако во все
времена именно такие люди способны
на поступок, способны быть мужествен!
ными и созидательными.
Их все меньше на этой земле. Вре!
мя неумолимо! Почти всем ветеранам,
кто живет среди нас, идёт девятый де!
сяток. Казалось бы, военные годы –
незначительная часть их биографии,
которую при иных обстоятельствах
можно было бы не учитывать. Но для
каждого из них то время священно.
Ведь именно в годы военного лихоле!
тья и послевоенного возрождения

страны закалились их души, а сердца
научились любить и ненавидеть, отли!
чать зерна от плевел. И вся дальнейшая
жизнь прошла для них под знаком исти!
ны, которую они осознали в грозные го!
ды войны.
Да, их осталось немного. Но пока
они среди нас, мы еще имеем возмож!
ность быть признательными и мило!
сердными.
Надо нам успеть рассказать о каж!
дом из героев и их подвиге, пока еще
есть живые свидетели боевой и трудо!
вой славы.
Мы должны помнить о своих героях,
брать с них пример, учиться у них мужес!
тву, жизнелюбию и созидательности.

Цитата номера
Грег МакТАГГАРТ,
керівник проекту «Впровадження пенсійної
реформи в Україні»:
Щоб отримати державну пенсію у Великобританії,
я мушу платити внески впродовж 44 років, причому
можу отримати її тільки при досягненні 65річного
віку. У той же час в Україні як чоловік я мав би
платити внески 25 років і отримав би пенсію в 60.
(Британські жінки щодо цього знаходяться у ще більш
невигідній ситуації порівняно з українками.)
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Керівник
Дніпропетровського
обласного
відділення ВАП
Тамара Загребельна
вручає ветерану
Андрію Моїсейовичу
Плохому набір
медикаментів.

Розвиток співробітництва

МІЖНАРОДНІ КОНТАКТИ ВАП

Наводимо
мости
Ìè íàäàºìî âåëèêîãî çíà÷åííÿ óòâåðäæåííþ ïîçèòèâíîãî ³ì³äæó ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é Óêðà¿íè íà ì³æíàðîäí³é àðåí³. ×àñ óæå ïîêëàñòè êðàé òèì
õèáíèì óÿâëåííÿì, ÿê³ ñêëàëèñÿ ïðî äåÿê³ íàø³ îðãàí³çàö³¿, ùî, ìîâ ÷îðí³ ä³ðè”, ïîãëèíàþòü ãóìàí³òàðíó äîïîìîãó, ô³íàíñîâ³ ãðàíòè ³ çíîâó é çíîâó
éäóòü äî ³íîçåìö³â ç ïðîñòÿãíóòîþ ðóêîþ.
Ñë³ä çàóâàæèòè, ùî ìè íå ðàç ïîì³÷àëè ñïðàâæí³é ³íòåðåñ, à ÷àñîì íàâ³òü
çäèâóâàííÿ ³íîçåìíèõ êîëåã, êîëè âîíè ç’ÿñîâóâàëè, ùî ìè íå çáèðàºìîñÿ ó
íèõ ùîñü ïðîñèòè.
Òàê, íàì ùå äóæå âàæêî ðîçâèâàòè ñâî¿ ïðîãðàìè ñàìîòóæêè, íàì íå çàâàäèëè á äåÿê³ ô³íàíñîâ³ âëèâàííÿ ï³ä íàéá³ëüø ïåðñïåêòèâí³ ïðîãðàìè. Àëå ìè
ïåðåêîíàí³ â òîìó, ùî çìîæåìî äîñÿãòè ïîñòàâëåíî¿ ìåòè é âëàñíèìè ñèëàìè
(õàé íàâ³òü ³ ç çàï³çíåííÿì íà äâà-òðè ðîêè). Îñü ÷îìó íàñ ñïðèéìàþòü íà Çàõîä³ íå ÿê ïðîõà÷³â, à ÿê ð³âíîïðàâíèõ ïàðòíåð³â.
Ïðèêëàäîì ñïðàâæíüîãî ³íòåðåñó äî íåóðÿäîâèõ, íåêîìåðö³éíèõ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ç áîêó ïðåäñòàâíèê³â àíàëîã³÷íèõ îðãàí³çàö³é ªâðîïè òà
Àìåðèêè ìîæå ñòàòè, ñêàæ³ìî, òîé ôàêò, ùî ïðåçèäåíò ªâðîïåéñüêîãî ñîþçó
ïåíñ³îíåð³â äîêòîð Áåðíõàðä Âîðìñ ïðè¿çäèâ íà äâà äí³ äî Êèºâà ñïåö³àëüíî
ëèøå äëÿ òîãî, ùîá îçíàéîìèòèñÿ ç íàøîþ ä³ÿëüí³ñòþ, ïåðåêîíàòèñÿ â òîìó,
ùî íàø³ ïðîãðàìè ä³þòü. Ñàìå ï³ñëÿ öüîãî â³çèòó ïàí Âîðìñ îñîáèñòî ³í³ö³þâàâ ïðèéîì ÂÀÏ äî ªâðîïåéñüêîãî ñîþçó ïåíñ³îíåð³â.
Îñü ê³ëüêà ³íøèõ ïðèêëàä³â ïë³äíî¿ ñï³âïðàö³ ÂÀÏ ç ³íîçåìíèìè êîëåãàìè,
ì³æíàðîäíèìè îðãàí³çàö³ÿìè.
Зустрічі в Чікаго
На запрошення Американської асоці!
ації пенсіонерів (AARP) голова Ради ВАП
Володимир Дзьобак узяв участь у ком!
плексі заходів, присвячених 45!й річниці
цієї могутньої організації, що налічує 35
мільйонів членів. Ці урочистості відбулися
торік у Чікаго за участю численних гостей
Всеукраїнська асоціація пенсіонерів

з Великобританії, Канади, Японії, бага!
тьох інших країн Європи, Азії, Африки,
Австралії.
Серед проведених заходів — навчан!
ня, в ході якого фахівці AARP ділилися
досвідом багатогранної роботи, відпові!
дали на запитання присутніх, демонстру!
вали фільми тощо, а також велика вистав!
ка, семінари, культурна програма.
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HalpAge International і ВАП

Володимир Дзьобак виступив перед
іноземними колегами, розповів про те,
що вдалося за три роки від дня заснуван!
ня ВАП зробити для літніх людей України,
коротко окреслив основні напрями робо!
ти по захисту прав літніх, підвищення
якості їхнього життя. Виступ, проголоше!
ний англійською мовою, викликав жвавий
інтерес присутніх і супроводжувався оп!
лесками.
Нас визнала FIAPA
Наша діяльність
ще дуже мало висвіт!
люється в вітчизня!
них ЗМІ. По!перше,
тому що (як уже було
сказано вище) не всі
органи влади бажа!
ють нас „помічати”.
По!друге, через від!
сутність у Асоціації
вільних коштів для самореклами. І все ж
вихід журналу „Наше покоління”, газети
„50 плюс”, а пізніше – англомовного ва!
ріанту сайту ВАП в Інтернеті – не зали!
шилися непоміченими. Якось до офісу
Асоціації прийшов лист від Міжнародної
федерації асоціацій літніх людей (FIAPA),
в якому містилося звернення з прохан!
ням надати додаткову інформацію про
програми ВАП.
Так зав’язалося листування, яке пе!
реросло у реальні наміри та пропозиції.

Нам імпонує кон!
кретність і наближе!
ність до „грішної зем!
лі”, до нелегкого жит!
тя мільйонів бідних та
немічних людей похи!
лого віку, які прита!
манні роботі такої
солідної міжнарод!
ної організації, якою
є HalpAge Internatio!
nal. Тому ми вже не перший рік підтриму!
ємо постійні контакти з іноземними ко!
легами, пропагуємо досвід їхньої роботи
в наших виданнях. І вони, в свою чергу,
підтримують нас, зокрема, надрукував!
ши інформацію про програми ВАП у сво!
єму журналі Ageways.
Ми вдячні головному редактору цьо!
го видання пані Селії Тілл за справжнє
розуміння тих проблем, які прагне
розв’язувати ВАП.
Контактуємо з Age Concern England
Дедалі ширшими
стають зв’язки ВАП з
міжнародними гро!
мадськими організа!
ціями, закордонними
колегами. У головно!
му офісі ВАП у Києві
побувала співробітниця Англійського
Національного Об’днання літніх ! Age
Concern England ! пані Джеккі Спредбе!
рі. Вона ознайомилася з програмами
ВАП. Ще один міст з’єднав колег з бере!
гів Темзи з нашою Асоціацією ! приїзд
гості з Англії засвідчив, що нам є що
розповісти одне одному. Зустріч у го!
ловному офісі ВАП у Києві була корис!
ною для обох організацій.
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Керівництво FIAPA запропонувало ВАП
вступити до цієї поважної міжнародної
громадської організації.
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V Конгрес
Європейського
Союзу Пенсіонерів
Бонн, 27–29 квітня 2004 року

Є

вропейський Союз пенсіонерів
(ЄСП) створений 7 листопада 1995
року. Нині це – помітна сила в Євро!
пі, що покликана відстоювати права літніх
громадян у 30 країнах.
Президентом ЄСП на IV Конгресі в
Брюсселі був обраний доктор Бернхард
Вормс, який водночас очолював Союз пен!
сіонерів Німеччини. Його переобрали на но!
вий срок Президентом і на V Конгресі, що
відбувся у Бонні наприкінці квітня 2004 року.
Про те, яку увагу приділяють у Німеччині
питанням поліпшення соціально!політично!
го життя літніх людей, свідчить той факт, що
в роботі Конгресу взяли участь колишній
канцлер Гельмут Коль (до речі, давній друг
Бернхарда Вормса), відома громадська ді!
ячка Анжела Меркель, мер Бонна Піа Хек!
кес, Генеральний секретар ЄСП доктор Кон!
рад Шрьодер, депутат Європарламенту, ке!
рівник фракції Європейської Народної партії
професор Ганс!Герт Поттерінг та інші відомі
політичні і громадські лідери.

Із усіх держав СНД на цьому представ!
ницькому форумі була представлена лише
Україна в особі голови Ради Всеукраїнської
асоціації пенсіонерів Володимира Дзьоба!
ка. І це не випадково: адже доктор Бер!
нхард Вормс особисто ініціював прийом
ВАП до ЄСП.
У своїй доповіді Б. Вормс підкреслив,
що ЄСП здобула визнання в Європарламен!
ті. Він відзначив важливе значення прийня!
того торік базового документу – „Великої
Хартії Вольностей”, що визначає напрями
соціальної політики щодо літніх громадян.
„Ми маємо рухатись, — сказав доповідач, —
від історичної традиції до такого суспільс!
тва, в якому чотири покоління житимуть ра!
зом”. Делегати та гості Конгресу аплодува!
ли Бернхарду Вормсу, коли він заявив: „Ми
сповнені рішучості і зробимо все можливе,
щоб запобігти будь!яким формам вікової
дискримінації, чи то в державі, чи в сфері ви!
робництва, у торгівлі, загалом у суспільстві,
чи навіть у сім’ї!”

Цитата номера
Гельмут КОЛЬ, видатний державний
і громадський діяч, колишній канцлер ФРН
Уряд Німеччини і я особисто вважаємо,
що подальший розвиток Української
демократичної держави з ринковою
економікою є важливим фактором
для створення нової системи європейської
безпеки.
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Рада Всеукраїнської асоціа
ції пенсіонерів висловлює
щиру вдячність Посольству
Федеративної Республіки
Німеччини в Україні та
Міжнародним Авіалініям
України за сприяння у здій
сненні поїздки представни
ка ВАП до Бонна для участі у
V Конгресі Європейського
Союзу пенсіонерів.

Виступає доктор Бернхард Вормс.

Президія Конгресу вітає Гельмута Коля.

Голова Ради ВАП В.В. Дзьобак (за другим столом
ліворуч) серед делегатів і гостей Конгресу.
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V Конгрес ЕСП. На трибуні – Анжела Меркель.

Завершуючи роботу Конгресу, Прези!
дент ЄСП сказав: „Як на мене, нашим вели!
чезним викликом є „Роль літніх у старіючо!
му суспільстві”. Дуже важливо не викликати
жодного конфлікту між поколіннями, а нато!
мість вести діалог лише мовою аргументів,
щоб подолати наслідки тієї ситуації, в якій
опинилося наше суспільство”.
Голова Ради ВАП В. В. Дзьобак мав ряд
зустрічей з представниками громадських
організацій різних країн Європи, які опіку!
ються проблемами літніх людей. Він подяку!
вав Бернхарду Вормсу за надану можливість
взяти участь у роботі Конгресу, вивчити дос!
від боротьби за права літніх, зустрітись з та!
ким видатним державним діячем сучасності,
як об’єднувач Німеччини Гельмут Коль.
На завершення свого перебування в
Бонні голова Ради ВАП запросив Б. Вор!
мса відвідати Київ і ознайомитись з робо!
тою Всеукраїнської асоціації пенсіонерів,
проведеною за час, що минув після його
приїзду у 2002 році.

ПРАВА ЛІТНІХ
Всеукраїнська
асоціація пенсіонерів (ВАП)
послідовно виступає
за законодавче забезпечення
прав літніх громадян.

Всеукраїнська асоціація пенсіонерів
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червня 2003 року) опублікувала по
відомлення Пресслужби ВАП про
те, що Асоціація звернулася до Кон
ституційного суду України з про
ханням дати відповідь на запитання:
чи відповідає Конституції законо
давство в тій його частині, що обме
жує вік перебування на державній
службі? У згаданій публікації, зок
рема, було сказано: „Ми не проти
омолодження кадрів, але це не має
стати самоціллю. Адже ми знаємо з
історії багато прикладів того, як літ
ні люди успішно виконували свої
обов’язки на високих державних по
садах... Не за віком, а за реальними
ділами, розумом і досвідом слід виз
начати професійну придатність того
чи іншого працівника до виконання
відповідальних обов’язків”. І ще:
„Всеукраїнська асоціація пенсіоне
рів рішуче засуджує будьякі дії,
спрямовані проти конституційних
прав громадян похилого віку, про
тестує проти вікової дискримінації...
Штучне вилучення досвідчених

кадрів зі сфери державного управ
ління призводить до серйозних по
милок і збочень в економічній, соці
альній і культурній політиці”.
Ось чому ВАП ініціювала і прак
тично забезпечила розробку проек
ту Закону України про запобігання
дискримінації літніх в Україні. Він
був опублікований у № 1 (5) газети
ВАП „50 плюс”, а також розміщений
на
сайті
ВАП
в
Інтернеті
www.uarp.org
В обговоренні проекту беруть
участь учені й домогосподарки, фа
хівці з економіки та інженериви
робничники, освітяни й політики,
працюючі пенсіонери та інваліди.
Ось і в цьому номері ми вирішили
надати слово тим, кому не байдужі
проблеми літніх, хто рішуче висту
пає на захист їхніх прав.
Соціальне забезпечення людей
старшого покоління не є благодій
ним актом. Тим більше – актом ввіч
ливості, що може бути виконаним чи
не виконаним за бажанням якогось
державного чиновника. Повага до
старших за віком – це не тільки ви
яв рівня вихованості тієї чи іншої

Цитата номера
Отто фон БІСМАРК,
Рейхсканцлер Німеччини, «батько»
так званого «договору поколінь» – солідарної
системи пенсійного забезпечення:

Культура нації визначається ступенем
її турботи про пенсіонерів.
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дамо скривдити наше по
«Н екоління!»
– під таким заго
ловком газета „50 плюс” (№ 3 від 30
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особи, надто державного мужа, це –
святий обов’язок кожного на Землі.
Не слід забувати, що старше по
коління десятиліттями тяжко пра
цювало не лише для власного добро
буту. Воно спорудило своєю нелег
кою працею той фундамент, на яко
му будують нове життя молодші по
коління. Воно побудувало електрос
танції, заводи, фабрики, шахти, лі
карні, школи, створило машини і
плуги, сівалки й комбайни, трактори
та ткацькі верстати, кораблі й танки,
літаки й ракети, медтехніку й музич
ні інструменти, шкільні підручники,
наукові монографії, радіоприймачі,
телевізори, побутові прилади та ще
тисячі потрібних для життя речей.
А ще старше покоління – це по
коління тих, хто врятував світ від
нацизму, хто незважаючи на голод і
холод, у найсуворіших випробуван
нях вижив сам і дав життя новим
поколінням, хто відбудовував краї
ну після жорстокої руйнівної війни,
хто розробляв передові технології і
підкорював космос, творив вітчиз
няну культуру й науку, сіяв хліб і
вчив дітей та онуків.
Повагу до себе з боку суспільс
тва, пристойну пенсію, гідні людини
умови життя та відпочинку ветера
ни заслужили. Вони не мають вип
рошувати у держави, суспільства
поваги їхніх прав. Ветерани не по

винні терпіти вікової дискримінації.
Повага до ветеранів, реальне забез
печення їхніх потреб – ознака циві
лізованості держави.
А що ж ми спостерігаємо в ре
альному житті?
Правами літньої людини часто
густо нехтують і в сім’ї, і на вироб
ництві, і у сфері державного управ
ління. Права мільйонів пенсіонерів
порушені, скажімо, у постанові Каб
міну України від 20 листопада 2003
року № 1783 „Про заходи щодо по
ліпшення пенсійного забезпечення
громадян”, у якій, зокрема, має міс
це втручання у сферу повноважень
Верховної Ради.
Більше того, навіть Верховна Ра
да, вищий законодавчий орган Ук
раїни, всупереч Конституції, попри
норми міжнародного права узако
нює акти, які є порушенням прав
людини. Прикладом може бути За
кон про державну службу в Україні,
згідно з яким права літніх людей об
межено за віковим цензом.
Хто найчастіше підпадає під
скорочення штатів? Кого нинішня
влада планомірно усуває від участі
у сфері державного управління?
Кому роботодавці відверто відмов
ляють у роботі, не соромлячись у
засобах масової інформації демонс
трувати вікові обмеження? Літнім
людям. І це – ганьба для держави,

Цитата номера
Бернхард ВОРМС,
президент Європейського Союзу
пенсіонерів:
„Одним із завдань нашого Союзу пенсіонерів ми бачи
мо всебічне роз’яснення як серед політиків, так і се
ред широкої громадськості тієї простої істини, що не
використовувати такий величезний інтелектуальний
потенціал – значить не тільки завдати шкоди розвитку
своєї країни, але й порушити права людини”.
„Наше покоління”, 2003, № 1 (4).
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яка підписалася під Конвенцією з
прав людини!
Звичайно, ми розуміємо, що цей
проект ще потребує доопрацюван
ня, що від ідеї до прийняття будь
якого закону – „дистанція величез
ного розміру”. Але починати треба,
готувати громадську думку вкрай
необхідно, і тому ми наважились
репрезентувати цей документ у га
зеті й на сайті ВАП і готові прийня
ти як слова схвалення, так і критич
ні зауваження. Ми будемо вдячні
всім, хто візьме участь у подальшо
му обговоренні проекту, а переду
сім – кожному, хто внесе конструк
тивні пропозиції щодо його вдоско
налення.
Нас надихають слова підтримки,
які ми отримали від Президента Єв
ропейського Союзу пенсіонерів Бер
нхарда Вормса, колишнього посла
США в Україні Стівена Пайфера,
директора департаменту зовнішніх
зв’язків Американської асоціації
пенсіонерів Ненсі Лемонд.
Пані Лемонд люб’язно погоди
лась прокоментувати зміст запро
понованого нами проекту.
Рада Всеукраїнської асоціації
пенсіонерів висловлює вдячність
усім, хто підтримує нас у здійсненні
програм, спрямованих на захист
прав літніх, на підвищення якості
життя наших співвітчизників.
Після обговорення запропоно
ваного нами законопроекту ми ма
ємо намір звернутися до тих на
родних депутатів, які прагнуть до
помогти людям старшого поколін
ня, з проханням внести законопро
ект на розгляд Верховною Радою
України.

„Вікова дискримінація в законо
давстві була у США проголоше
на поза законом ще у 1967 ро
ці. Наше законодавство покла
ло край тому становищу, при
якому майже половина всіх ва
кансій у приватних установах
була закрита для тих, кому за 55,
а чверть вакансій була недос
тупною навіть для 45літніх. У
1990 році законодавство про
захист пенсій літніх було допов
нене положеннями, які стали га
рантією захисту громадян стар
шого покоління від проявів ві
кової дискримінації щодо одер
жання субсидій по безробіттю,
а також проти несправедливих
відмов у деяких правах. Над пи
таннями захисту прав літніх роз
мірковують у багатьох країнах.
Дуже добре було б мати зако
ни, які б захищали всіх від віко
вої дискримінації. Кілька країн
прийняли такі закони. Амери
канська асоціація пенсіонерів
підтримує і аплодує зусиллям
українців, які роблять прогре
сивні кроки в напрямку розвит
ку законодавства щодо запобі
гання вікової дискримінації!”
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Ненсі ЛЕМОНД,
директор департаменту зовнішніх зв’язків
Американської асоціації пенсіонерів:
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Çàêîí,
ÿêîãî ÷åêàþòü ì³ëüéîíè
В Україні за роки незалежності прийнято чимало
законодавчих актів, які визнають політичні,
економічні, соціальні та культурні права літніх
людей, а також право на гідний спосіб життя. Проте
відсутність в нашій державі закону щодо запобігання
дискримінації літніх людей є, на мою думку, великою
прогалиною в законодавчому забезпеченні прав цієї
багатомільйонної частини суспільства. Тому з
цікавістю ознайомився з законопроектом “Про
запобігання дискримінації літніх в Україні”, який з
власної ініціативи підготували працівники
Всеукраїнської асоціації пенсіонерів.
Всеукраїнська асоціація пенсіонерів

к на мене, цей документ мо
же слугувати основою для
Я
підготовки повноцінного законоп
роекту з наступним розглядом його
в парламенті.
Водночас хочу висловити деякі
пропозиції, котрі, на мою думку, бу

Так зафіксована у чинному законодавстві України
нерівноправність громадян щодо права на розмір пенсії :

№п/п

Показники

1

Стаж роботи,
років

2

Пенсія як частка
від заробітку, %

3

Розмір пенсії за
один рік стажу,
% заробітку

4

Максимальний
розмір пенсії
як частка від
заробітку, %

Пільгові категорії
громадян за окремими
законодавчими актами
(держслужбовці, судді,
прокурори, народні
депутати та інші)
20 (жінки)
25 (чоловіки)
80

Жінки – 4.0
Чоловіки – 3.2

90

Звичайні
громадяни
за Законом
“Про пенсійне
забезпечення”
20 (жінки)
25 (чоловіки)
20 – 25

Жінки – 1,0
Чоловіки – 1,0

40 – 50
(теоретично)

Отже, як бачимо, при однаковому стажі пенсія у пільгових ка
тегорій громадян значно перевищує розміри пенсій всіх інших ка
тегорій.
Нерівність прав громадян на пенсійне забезпечення суперечить
Основному Закону. Так, ст. 24 Конституції України проголошує,
що громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є
рівними перед законом. Також не може бути привілеїв чи обмежень
у правах громадян за будьякими ознаками (ст. 24), крім випадків,
передбачених Конституцією (ст. 64).
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ло б доцільно розглянути під час до
опрацювання цього документа.
Як відомо, у чинному законодавс
тві існують проблеми дискримінації та
нерівноправності громадян щодо пра
ва на розмір призначених пенсій. Це
можна простежити у такій таблиці:
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Дотримання рівноправності грома
дян у соціальному забезпеченні має
знайти відображення в законопроекті,
який ми тут обговорюємо. До речі, цьо
го вимагають і міжнародноправові
акти, до яких приєдналася і Україна.
Так, Європейська соціальна хартія від
18.10.61. (підписана Україною 02.05.96.)
та переглянута Європейська соціаль
на хартія від 03.05.96. (підписана Ук
раїною 07.05.99.) поклали на Україну
зобов’язання щодо забезпечення
ефективного здійснення прав грома
дян на соціальне забезпечення без
будьякої дискримінації.
Міжнародний пакт про економічні,
соціальні та культурні права, який
відповідно до положень ст. 9 Консти
туції України є частиною національ
ного законодавства, визнав право
кожної людини на соціальне забезпе
чення, зокрема соціальне страхуван
ня. Україна, як учасник цього Пакту,
зобов’язалася гарантувати здійснення
проголошених у Пакті прав без жод
ної дискримінації (частина 2, ст. 2).
Як цивілізованим шляхом можна
здійснити вилучення пільгових пенсій
із державної системи пенсійного за
безпечення?
Уряд намагається зберегти пільго
ві пенсії, переклавши фінансовий тя
гар щодо їх фінансування із страхо
вих внесків на Державний бюджет.
Але зміна джерела фінансування
пільгових пенсій не вирішує питання
рівності конституційних прав грома
дян у пенсійному забезпеченні. Тому
це питання необхідно, на нашу думку,
вирішувати шляхом заміни пільгових
пенсій на систему недержавного пен
сійного забезпечення через професій
ні пенсійні фонди. Оскільки держава
виступає працедавцем по відношенню
до державних службовців, вона мати
ме право брати участь у фінансуванні
їхніх індивідуальних пенсійних ра
хунків при створенні системи недер
жавного пенсійного забезпечення. При
скасуванні законодавства щодо піль
гових пенсій потрібно також передба
чити певний перехідний період збере
ження права на пенсію для осіб перед
Всеукраїнська асоціація пенсіонерів

пенсійного віку, які вже “заробили”
собі пільгову пенсію.
Заміна системи пільгових пенсій на
систему професійних фондованих пен
сій у довгостроковій перспективі сприя
тиме зміцненню фінансової стабільності
солідарної державної пенсійної системи
і водночас дасть змогу уникнути дис
кримінації мільйонів літніх людей.
Наступне питання, котре не знай
шло відображення у законопроекті, є
законодавче закріплення здійснення
права на організацію. Що це означає?
Відповідно до Конвенції Міжнародної
організації праці № 87 працівники
(включаючи і колишніх працівників) з
метою забезпечення захисту своїх ін
тересів мають право на створення (за
власним вибором) організацій, а також
вступати в такі організації або створю
вати федерації та конфедерації, всту
пати до міжнародних організацій тощо.
Стаття 11 зазначеної Конвенції надає
гарантії на вільне здійснення права на
організацію, тобто на допуск своїх
представників в органи управління,
котрі здійснюють соціальний захист
населення тощо. Скажімо, Всеукраїн
ська асоціація пенсіонерів могла б де
легувати до складу правління Пенсій
ного фонду чи іншого фонду загальноо
бов’язкового державного соціального
страхування своїх представників для
забезпечення реалізації права на орга
нізацію, якби вимоги Конвенції МОП
були втілені в життя через національне
законодавство. Отже, майбутній закон
України про запобігання дискримінації
літніх в Україні повинен містити поло
ження щодо участі представників
об’єднань та асоціацій, подібних ВАП,
у роботі органів управління самовряд
них та інших організацій, які працю
ють на засадах соціального партнерс
тва. Це сприятиме запобіганню дис
кримінації людей літнього віку та ре
альному становленню громадянського
суспільства в Україні.
Борис Надточій,
кандидат економічних наук, консуль
тант Комітету Верховної Ради України
у справах пенсіонерів, ветеранів та ін
валідів.
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Софія ДЕВ’ЯТОВА, ветеран праці, член ВАП,
Герой Соціалістичної Праці

К

оли хтось із ваших знайомих, за!
давлених бідністю, скаже: „Мені
нічого не треба, аби тільки грошей було
більше” – знайте: то не вся правда. Гли!
боко в душі в кожної людини жевріє на!
дія, що колись настане час, коли можна
буде відчути себе особистістю. Так, для
бідних така мета видається недосяж!
ною. Але і багатим не завжди вдається її
досягти, навіть за дуже великі кошти. Бо,
як сказано в Біблії, „Хто любить срібло,
той не насититься сріблом”. Не даремно
жартують, що багаті духом – це бідні ро!
дичі бідних духом.
Тож не тільки розміром доходів мож!
на в людині пробудити особистість.
Людська гідність – це той скарб, який
вартий мільйонів.
А що таке Закон? Це гарантія держа!
ви, що тебе не можуть принизити ні за
які гроші. Коли ж у самих тих законодав!
чих актах „благословляють” нерівність
громадян, тоді і підвищення зарплат та
пенсій не принесе повного задоволення.
А у нас, на жаль, нерівність (читай: дис!
кримінація) узаконена, і це ніколи не
принесе злагоди в суспільство. Чому,
наприклад, жінки, які становлять більшу
частину населення України, чисельно
значно менше представлені в органах
влади? Чому державний службовець,
якому виповнилось 65 років, позбавле!
ний права займати посади у сфері дер!
жавного управління? Хіба це не дискри!

мінація? Чому в оголошеннях про роботу
в пресі, по радіо, телебаченню стало
звичним явищем привселюдно демонс!
трувати дискримінаційний підхід робо!
тодавців до найму: встановлюється об!
меження у віці (не старше 25 років, до 35
років і т. д.), хоча всі чудово розуміють,
що це – не що інше, як дискримінація
людей старшого віку.
Тому я підтримую ідею нашої Асоціа!
ції пенсіонерів щодо законодавчого за!
безпечення прав літніх людей. Це дасть
змогу на практиці гарантувати суспільне
неприйняття дискримінації за віком. Ми
тільки тоді відчуємо себе повноправни!
ми громадянами, коли замість демаго!
гічних запевнянь у повазі матимемо за!
конні гарантії проти будь!яких спроб об!
межити права літньої людини.
У законі треба передбачити такий
порядок роботи державних установ,
щоб не літні люди оббивали пороги чи!
новників для одержання тих чи інших до!
кументів, а сама система державної
служби забезпечувала ОБСЛУГОВУВАН!
НЯ пенсіонерів тими ж чиновниками.
Ми прожили нелегке життя, працю!
вали багато й тяжко, і тепер для нашого
покоління, яке пережило на своєму віку
і голод, і холод, і жахливу війну, і хаос
розвалу радянської системи, потрібні
повага всього суспільства та державні
(законодавчі) гарантії поваги людської
гідності.
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НІ–

СОЦІАЛЬНІЙ
ІЗОЛЯЦІЇ
ЛІТНІХ!

Жорж ПАЛІЄНКО,
кандидат економічних наук

Немає, мабуть, більшого приниження людської
гідності, ніж демонстративне ігнорування
людської думки. Це ми маємо змогу
спостерігати щодня в нашому суспільстві, де
старість не тільки не поважають, а відверто
зневажають. На всіх рівнях, починаючи
сімейними відносинами і закінчуючи сферою
державного управління, у нас дедалі більше
утверджується тенденція посилення соціальної
ізоляції людей похилого віку. При цьому, якщо
проаналізувати ситуацію у світі, така тенденція
властива практично для всіх країн Європи та
Америки. Не даремно ж канадсько−
американський письменник і педагог Лоренс
Пітер писав: „Старість – це коли знаєш відповіді
на всі запитання, але ніхто тебе не питає”.
У зв’язку з тим, що Всеукраїн
ська асоціація пенсіонерів підго
тувала і оприлюднила проект За
кону „Про запобігання дискримі
нації літніх в Україні”, вважаю за
необхідне висловити кілька влас
них думок з цього приводу, не
претендуючи на глибокий аналіз
запропонованого законопроекту.
Такий закон, безумовно,
потрібен нашому суспільс
тву і нашій державі. І що швидше,
то краще. Бо зволікання з його
прийняттям може призвести до

1.

Всеукраїнська асоціація пенсіонерів

того, що одного ранку країна про
кинеться і раптом з’ясує, що все у
нас робиться не так, як треба.
Серед тих статей, які пот
ребують особливої уваги,
слід виділити таку: „Гідність літ
ньої людини є непорушною. При
ниження гідності літніх є злочи
ном і карається згідно з законом”.
Слід передбачити також покаран
ня посадових осіб за будьякі акти
насилля та спроби соціальної ізо
ляції літніх як у суспільному жит
ті, так і в сімейних відносинах”.

2.
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3.

4.

5.

ше – пенсійного) віку вважаються
неперспективними, навіть якщо
вони в розквіті своєї професійної
майстерності і ще фізично повніс
тю працездатні.
Нарешті є ще одна думка, що
може стати „ложкою дьогтю” в
цій чудовій акції ВАП щодо зако
нодавчого забезпечення прав літ
ніх. Якщо врахувати, що і в розви
нутих країнах Заходу проблема
дискримінації літніх все ж існує,
можна зробити такий висновок: у
ринковому суспільстві запобіган
ня дискримінації літніх – справа
дуже непроста. Якщо в СРСР ми
спостерігали (у сфері державного
управління) одну крайність (зга
даймо членів Політбюро 80х ро
ків минулого століття), то на по
чатку XXI століття маємо іншу
крайність, коли у розквіті сил
потрапляють у соціальну ізоля
цію державні діячі, політики, фа
хівці у галузях фінансів, вироб
ництва, культури, в тому числі і в
Західній Європі.
Але ця думка ні в якому разі
не повинна перекреслювати все
задумане. Навпаки! Чим гострі
шою є проблема, тим нагальнішою
стає потреба суспільства у її
розв’язанні.

Цитата номера
Стівен ПАЙФЕР,
Колишній Посол США в Україні:
„Я вражений тим, чого досягли Ви, чого досягли
члени Вашої Асоціації! Ви правильно вважаєте, що
здорове суспільство має дбати про пенсіонерів, які
протягом багатьох років своєю працею зробили
вагомий внесок у великі досягнення України.
Прийміть мої щирі побажання тривалого успіху!”
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Обговорюємо проект Закону

Законом необхідно перед
бачити порядок державно
го забезпечення освіти літніх для
оволодіння ними сучасними техно
логіями
та
комунікаціями
(комп’ютерні технології, користу
вання Інтернетом, мобільним
зв’язком тощо). Адже багатьом
фірмам і компаніям набагато ви
гідніше навчати 20літніх, бо у сво
їх бізнеспланах вони виходять не
з інтересів держави в цілому, а
виключно з власних інтересів.
Варто подумати й над та
ким питанням, як гаран
тування безпеки літніх (у тран
спорті, на пішохідних переходах,
від крадіжок та насилля, від шах
райства, жорстокості тощо). Ска
жімо, конструкція транспортних
засобів має бути розрахована як
на молодих пасажирів, так і на
людей похилого віку.
Більш детально і одноз
начно слід сформулювати
ті статті Закону, які стосуються
запобіганню вікової дискримінації
щодо займання державних посад
та просуванню на державній
службі. Це ж ні для кого не є таєм
ницею, що в кадровій політиці все
побудовано таким чином, що лю
ди передпенсійного (а тим біль

Офіційні роз’яснення

СПРАВИ ПЕНСІЙНІ. ДОКУМЕНТИ. КОНСУЛЬТАЦІЇ

Кратність вражає, але...
на засіданнях
Національного
пресклубу реформ

На засіданнях, що
регулярно відбува
ються у Національно
му пресклубі ре
форм, можна зустрі
тись з видатними по
літиками, державни
ми діячами, міністра
ми, які розповідають
журналістам про ак
туальні проблеми у
житті країни, відпові
дають на запитання.
Ось і недавно пред
ставники ЗМІ мали
змогу поспілкуватися
з міністром праці і со
ціальної
політики
Михайлом Папієвим,
головою Пенсійного
фонду України Бори
сом Зайчуком, голо
вою Державної комі
сії з регулювання
ринків фінансових
послуг України Вікто
ром Сусловим та ін
шими офіційними
особами, причетними
до пенсійної рефор
ми в Україні.

Гості Пресклубу розповіли про те, що вдалося
зробити за 100 днів від початку пенсійної реформи,
навели цікаві статистичні дані, які дають уявлення
про те, що ця реформа – справа не одного місяця, не
одного року і навіть не одного десятиліття.
Тож на засіданні йшлося лише про першу фазу ре
форми, про яку деякі занадто спритні і нетерплячі га
зетярі встигли написати як про факт, що відбувся.
Оскільки всіх пенсіонерів насамперед цікавлять
реальні результати, а не далекосяжні прогнози, слід
відзначити, що середній розмір пенсій станом на 1
січня 2004 року порівняно з 1 січня 2003 року збіль
шився зі 133 до 185 гривень, або на 39 %.
Принциповими відмінностями пенсійної реформи
в Україні (на противагу багатьом іншим країнам світу)
є те, що у нас не підвищився вік виходу на пенсію. За
таких умов зростання середнього розміру пенсій аж
на 39 % — це неабиякий крок уперед. Другою відмін
ністю є залізне правило, якого дотримуються органі
затори реформи: жодному пенсіонеру при перера
хунку не зменшувати розмір пенсії. Третя (за ліком, а
не за важливістю!) особливість: кожна така реформа
розрахована не на тих, хто пенсіонером є на даний
момент, а на тих, хто стане ним через багато років; а
ось в Україні знайшли можливим підвищити пенсії й
нам, „нині діючим” пенсіонерам.
Можна, звичайно, чимало знайти й інших пози
тивних моментів (особливо, якщо маніпулювати ста
тистичними даними), але нам не личить удаватися до
ейфорії і сурмити в сурми – до справжнього процві
тання нашому брату ще дуже далеко!
Кореспондент „Нашого покоління” поставив кіль
ка запитань гостям Пресклубу. Сьогодні ми публіку
ємо відповіді на них.
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Михайло ПАПІЄВ:

Урядом Ук
раїни спільно з
нашими соці
альними пар
тнерами, тобто
профспілками
та роботодав
цями, опрацьо
вано
проект
Закону Украї
ни про поетап
не наближення
мінімальної
заробітної плати до розміру про
житкового мінімуму. Попередньо
погоджено термін (коли вони зрів
няються) – 2007 рік. Відповідно до
доручення Президента України ми
опрацьовуємо аналогічний проект
закону про наближення мінімаль
них соціальних гарантій та міні
мальних соціальних стандартів до
прожиткового мінімуму. І ми очіку
ємо, що в результаті впровадження
комплексу заходів згідно з таким
законом після 2007 року у нас не
буде пенсіонерів, які б отримували
пенсії, нижчі за прожитковий мі
німум.
Запитання до голови Пенсійного фон
ду України Бориса Зайчука:
Рівень пенсійного забезпечен%
ня дуже різний у різних катего%
рій населення. У одних він значно
нижчий за прожитковий мінімум, а в



інших перевищує його на кілька по%
рядків – у 10, 20, 50, 100 і навіть
більше разів. Яка ж кратність, на Ва%
шу думку, має місце у нас у серед%
ньому? Коли ми наблизимось до
більш цивілізованої кратності в цьо%
му розриві між мінімальними та мак%
симальними пенсіями?
Борис ЗАЙЧУК:

Для того,
щоб ми випла
тили
міні
мальну пенсію
у розмірі про
житкового мі
німуму (тобто
268 гривень),
заробітна
плата має до
сягати в се
редньому
близько 800
гривень. Ось і порахуйте, коли
можна очікувати таких показників.
Відносно кратності скажу: у нас є
одна (підкреслюю: одна!) пенсія, що
досягає понад 15 тисяч гривень. Хто
її одержує? Це – льотчиквипробу
вач, інвалідчорнобилець 1 групи.
От і вся кратність.
Михайло ПАПІЄВ:

Хотів би додати: є пенсії і по 14,
12, 9 тисяч гривень. У питанні про
вирівнювання, зменшення розриву
між мінімальною та максимальною
пенсіями ми також зробили пер
ший крок. Поперше, ми ввели об
меження максимальної заробітної
плати, з якої справляються внески
до фондів соціального страхування.
Це – 2660 гривень. І пенсія не може
перевищувати максимальний роз
мір зарплати, з якої вносяться
внески. Подруге, ми будемо підтя
гувати мінімальні пенсії до серед
нього рівня, але робитимемо це, як
НАШЕ ПОКОЛІННЯ | № 12 (67) ’ 2004
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Запитання до міністра праці і соціаль
ної політики Михайла Папієва:
З початком пенсійної реформи
зменшився розрив між середнім
розміром пенсій та прожитковим міні%
мумом. Але ж усі розуміють, що життя
поза прожитковим мінімумом – це мі%
німум життя. Коли планується довес%
ти рівень середніх пенсій до прожит%
кового мінімуму?

Офіційні роз’яснення
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я вже сказав, поетапно. Передусім
почнемо піднімати розмір пенсій
тих громадян, хто проживає в сіль
ській місцевості, а також учителів,
лікарів, інших працівників бюд
жетної сфери та тих громадян, які
з різних причин отримували дуже
низьку зарплату, і яким відповідно
були нараховані дуже малі пенсії.
Ще один напрям діяльності уряду
– здійснення комплексу заходів,
які б дали змогу збільшити питому
вагу заробітної плати в собівартос
ті продукції та питому вагу зар
плати у внутрішньому валовому
продукті. У нас сьогодні заробітна
плата становить 8—10 % у собівар
тості продукції, а треба довести її
до 40 %. Такі, суто економічні важе
лі, дадуть змогу підвищити і заро
бітну плату, і пенсії наших гро
мадян.
Запитання до голови Державної комі
сії з регулювання ринків фінансових
послуг України Віктора Суслова:
Сьогодні контроль за діяльністю
недержавних пенсійних фондів,
яким будуть довірені мільярди гривень
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пенсійних грошей працюючих грома%
дян, покладено на трьох юридичних
осіб, у тому числі й на очолювану Вами
Державну комісію. Пам’ятаючи про
сумний досвід трастів, хотілося б по%
чути Вашу думку щодо такого розпо%
рошення відповідальності контролю%
ючих органів. Чи не спричинить це
повторення трастових афер, тільки в
багато разів більших? І чи не вийде у
нас так, як говориться у відомому ро%
сійському прислів’ї: „У семи нянек ди%
тя без глазу»?
Віктор СУСЛОВ:

Запитання
слушне, і я
вже не раз
публічно вис
ловлював
думки щодо
такої (потрій
ної) відпові
дальності
контролюю
чих суб’єктів.
Так, я вважав
би за доціль
не, щоб відповідальність була пок

певні недоліки відповідного закону.
Треба було б передбачити такі схе
ми, при яких виключалися ситуа
ції, коли всі запитуватимуть: „А
хто ж винен у тому, що активи неп
равильно розміщені, погано зкеро
вувались і були втрачені?” Тоді і
вийде, що в чомусь винен один, у
чомусь – другий, третій. Відпові
дальність має бути персоніфікова
на дуже конкретно. Тож маємо кон
статувати певний недолік закону.
***
Що ж, пенсійна реформа – це
грандіозна і довготривала акція,
що не припинятиметься багато де
сятилітть. І у нас ще немає такого
досвіду, як у багатьох розвинених
країнах. Тож не слід боятися по
милок – вони неминучі. Але за по
милки хтосьтаки конкретний має
відповідати. І тому ми всі, 14 міль
йонів пенсіонерів України мусимо
бути пильними, щоб не дати себе
ошукати новоявленим трастам чи
фондам.
Олег КРАВЧЕНКО,
„Наше покоління”.
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ладена на одну організацію. Але
вирішено, що відповідатимуть три,
і тепер треба виконувати закон, до
магаючись, щоб діяла чітка систе
ма контролю і водночас не знижу
валася відповідальність кожної із
контролюючих сторін. У багатьох
країнах світу відповідальний один,
але все ж головне не в кількості
контролюючих органів, а в ефек
тивності системи контролю.
Надійність вкладання коштів до
пенсійних фондів залежить пере
дусім від того, як вони будуть роз
міщені, у які активи, а також від
того, як здійснюватиметься управ
ління цими активами. І тут маємо
різні органи нагляду. Якщо, скажі
мо, адміністратори пенсійних фон
дів повністю підконтрольні нам, то
компанії з управління активами
перебувають під наглядом Комісії
по цінних паперах. Дуже багато за
лежатиме від взаємодії різних ре
гуляторів органів нагляду. З моєї
точки зору, якби одному регулято
ру були б повністю передані всі
функції нагляду, система працю
вала б ефективніше. У цьому я бачу

Пенсійна реформа і перерахунок пенсій
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такими запитаннями звертають
ся сотні ветеранів праці – членів
ВАП, яких розчарували результати
розрекламованої вітчизняними засоба
ми масової інформації пенсійної ре
форми. Пенсіонер М. О. Ковальчук пи
ше до редакції: „Я розумію, що від зрів
нялівки потрібно було відмовитись. Але
ж не можна впадати в іншу крайність:
робити прірву між окремими пенсіоне
рами, нарахувавши одним пенсії в кіль
ка тисяч, а іншим – у 100–170 гривень.
Добре, не будемо про тих, у кого кілька
тисячна пенсія – таких, зрештою, не так
уже й багато, порівняно з 14 мільйонами
наших ветеранів. Але чому при перера
хунку пенсій прибавка в одних – 50–300
гривень, а в інших – 2–3 гривні?! І та
ких – мільйони! Поясніть, чи є якісь
можливості виправити цю диспропор
цію? Можливо, для громадян, які вий
шли на пенсію 10–15 років тому і яким
при оформленні пенсійних документів
пояснювали, що стажу в них вистачає, а
для максимально можливого розміру

пенсії досить взяти для підрахунку
будьякий період роботи, тепер слід пе
реглянути свої доходи за роками і взяти
не будьякий, а найбільш „грошови
тий”? Чи ще не пізно це зробити?”

?
?
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Так, отримані у перші місяці 2004
року суми виплат лише частині гро
мадян принесли задоволення. А
більшій частині – смуток і розчару
вання.
Ми вже не раз інформували
членів ВАП про марність надто ве
ликих сподівань на пенсійну ре
форму, особливо для ветеранів. Ад
же багатоступінчастий механізм
реформи розрахований передусім
на перспективу, тобто на тих, хто
сьогодні лише починає свою трудо
ву біографію і досягне пенсійного
віку через 30–40 років. Цей меха
нізм передбачає пряму залежність
розміру пенсії від рівня заробітної
плати та сплачених страхових
внесків з неї. І те, що він увійшов у

?
Цитата номера

Олександр КВАСЬНЕВСЬКИЙ,
Президент Польщі:
„Не можна недооцінювати рівня невдоволеності змінами,
що відбуваються в Польщі останні 12 років. Ми розділили
Польщу на людей успіху та людей без перспектив. Це не
безпечно, і нам доводиться діяти таким чином, щоб розгуб
лені, невдоволені люди могли відчути сенс того, що відбува
ється в Польщі, та брати участь у цьому. Всі останні уряди, всі
останні міністри фінансів та економіки працювали на цей
результат”.
Gazeta.pl, 24.09.2001
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лише у 4,2 %. Для них з січня цього
року прибавка становитиме 12 %.
Як заявив Прем’єрміністр Украї
ни Віктор Янукович, ветерани мо
жуть розраховувати на те, що всі
недоліки пенсійної реформи в міру
їх виявлення виправлятимуться
Кабінетом Міністрів. Уряд перед
бачає також поетапне зменшення
розриву між малими та великими
пенсіями. Йдеться, звичайно, не
про повернення до зрівнялівки, а
про регулярне підвищення трудо
вих пенсій.
А подруге, тим пенсіонерам, які
при оформленні пенсійних справ не
додали до них усіх документів про
доходи (бо, як слушно зауважив ав
тор листа до редакції, максимальний
розмір пенсії тоді практично не за
лежав від того періоду роботи, кот
рий брався за основу для розрахун
ків), тепер слід спробувати поверну
тися до підрахунку за „найбільш
грошовиті роки”. Перерахунок до
кінця року зробити ще не пізно.
Нарешті є ще й категорія працюю
чих пенсіонерів, які також мають змо
гу подати для перерахунку пенсій до
кументи про доходи, виходячи з роз
міру заробітків за останні два роки.
Можете не сумніватися: за на
явності відповідних підстав ваша
пенсія буде перерахована і збіль
шена.

деяку суперечність з надіями вете
ранів на істотне підвищення їхнього
добробуту, аж ніяк не означає, що
не треба було ліквідовувати зрівня
лівку в пенсійному забезпеченні.
Тепер слід вести мову не про те,
чи заслуженою є висока пенсія гро
мадян, котрі мали високі заробітки,
а про те, як усе ж таки підвищити
розмір пенсій тим, хто залишився
обділеним увагою держави.
Можна зрозуміти тих ветеранів,
хто віддавав усі сили та здоров’я на
освітянській ниві, хто працював у
бібліотеках, кінотеатрах чи сіль
ських клубах, у лікарнях, поліклі
ніках, будинках для престарілих,
отримуючи надто скромну зарпла
ту. Адже освіта, культура, система
охорони здоров’я у минулі часи (та,
на жаль, ще й тепер!), як відомо,
фінансувалися за залишковим
принципом. І то не їхня провина,
що вони отримували у 5–6 разів
менше, ніж шахтарі, металурги або
машинобудівники. Як їм тепер про
жити на пенсію, що вдвічі менша
навіть від офіційно встановленого
прожиткового мінімуму? Тут є над
чим замислитись...
І все ж не слід впадати в розпач,
бо, поперше, уряд уже вживає за
ходів щодо повторного перерахун
ку пенсій і їх підвищення для тих
громадян, які отримали прибавку
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Науковцям
пенсію розрахують

поновому

Шановні панове! У попередньому номері журналу „Наше поко%
ління” був надрукований матеріал під назвою „Про наукову пен%
сію”. А тепер, коли розпочалася кампанія з перерахунку пенсій, ка%
жуть, що законодавство у цій сфері змінилося, але ніде не можна
прочитати про всі зміни і водночас ознайомитись з офіційними до%
кументами. Тим більше, що протягом останніх років було прийнято
багато нових законів та підзаконних актів, і коли говориш з молоди%
ми, малодосвідченими працівниками у районному управлінні Пен%
сійного фонду, відчуваєш, що й вони не про всі ті зміни мають пов%
не уявлення.
Чи не могли б Ви опублікувати і всі зміни в Законі, і постанову
Кабінету Міністрів України щодо переліку посад, перебування на
яких дає право науковцям отримувати відповідну до загального
трудового і наукового стажу пенсію? Переконаний, що серед чита%
чів журналу знайдеться багато пенсіонерів, яких цікавлять питання
перерахунку наукових пенсій.
Михайло Григорович Л.,
ветеран праці, член ВАП, кандидат технічних наук.
м. Київ.
Від редакції
Ми й справді отримуємо чимало те
лефонних і письмових запитів щодо
змін у законодавстві про наукові пенсії. А
згаданої автором листа урядової постанови
взагалі більшість наукових працівників не бачи
ла, хоча цей нормативноправовий документ має
велике значення як для тих, хто вже отримує пенсію,
так і для майбутніх пенсіонерів.
На жаль, обмежена журнальна площа не дає змоги надру
кувати весь Закон зі змінами. Ось чому ми вирішили опубліку
вати постанову Кабінету Міністрів. Крім того, читачі журналу „На
ше покоління” можуть ознайомитись ще й з коментарем фахівців.
Що ж до тексту Закону з усіма змінами, то такої можливості, на жаль,
ми не маємо через обмеженість журнальної площі.
Всеукраїнська асоціація пенсіонерів
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ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
від 4 березня 2004 р. N 257

Кабінет Міністрів України
постановляє:
Затвердити перелік посад
наукових (науковопедаго
гічних) працівників підприємств, ус
танов, організацій, вищих навчаль
них закладів III–IV рівнів акредита
ції, перебування на яких дає право
на призначення пенсії та виплату
грошової допомоги у разі виходу на
пенсію відповідно до статті 24 Зако
ну України «Про наукову і науково
технічну діяльність» (далі  перелік),
що додається.

1.

До наукового стажу, який
дає право на призначення
пенсій та виплату грошової допомо
ги у разі виходу на пенсію відповід
но до статті 24 Закону України «Про
наукову і науковотехнічну діяль
ність», зараховується час роботи на
укових (науковопедагогічних) пра
цівників на посадах, зазначених у
статті 118 Кодексу законів про пра
цю України, якщо цій роботі безпо
середньо передувала і після неї слі
дувала робота на посадах, передба
чених переліком, та час роботи осіб,
які мають науковий ступінь, на по
садах за спеціальністю відповідно до
групи спеціальностей галузі науки,

2.

з якої присуджено науковий сту
пінь, з дня зайняття посади за цією
спеціальністю; час навчання в аспі
рантурі або ад’юнктурі за денною
(очною) формою навчання випус
кників аспірантури, ад’юнктури.

3.

Визнати такими, що втрати
ли чинність:

постанову Кабінету Міністрів
України від 22 листопада 2001 р.
№ 1570 «Про реалізацію частини
другої статті 24 Закону України
«Про наукову і науковотехнічну
діяльність» (Офіційний вісник
України, 2001 р., № 47, ст. 2102);
постанову Кабінету Міністрів
України від 22 листопада 2001 р.
№ 1571 «Про затвердження пе
реліку посад наукових (науково
педагогічних) працівників дер
жавних підприємств, установ,
організацій, перебування на яких
дає право на призначення пенсій
та виплати грошової допомоги у
разі виходу на пенсію відповідно
до статті 24 Закону України «Про
наукову і науковотехнічну ді
яльність» (Офіційний вісник Ук
раїни, 2001 р., № 47, ст. 2103).
Прем’єрміністр України
В. ЯНУКОВИЧ
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Про затвердження переліку посад
наукових (науковопедагогічних) працівників
підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III  IV рівнів
акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та випла
ту грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно
до статті 24 Закону України «Про наукову і науковотехнічну діяльність»
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ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 березня 2004 р. № 257

Наукові пенсії

ПЕРЕЛІК

посад наукових (науковопедагогічних) працівників підприємств, ус
танов, організацій, вищих навчальних закладів III  IV рівнів акреди
тації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та випла
ту грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24
Закону України «Про наукову і науковотехнічну діяльність»
Підприємства,
установи,
організації

Найменування посади

1. Президії Національ!
ної академії наук, Укра!
їнської академії аграр!
них наук, Академії ме!
дичних наук, Академії
педагогічних наук, Ака!
демії правових наук,
Академії мистецтв

президент; перший віце!президент; віце!президент; академік!секретар
(його заступники); головний учений секретар, учений секретар та їх зас!
тупники; член президії академії наук; керівник (завідуючий, начальник),
заступник керівника (завідуючого, начальника) наукового підрозділу (уп!
равління, відділення, відділу, секції, сектору, бюро, групи);
головний науковий співробітник; провідний науковий співробітник; стар!
ший науковий співробітник; науковий співробітник; науковий співробіт!
ник!консультант; молодший науковий співробітник

2. Вищі навчальні закла!
ди III ! IV рівнів акреди!
тації, наукові підрозділи
в їхньому складі

керівник (ректор, президент, начальник тощо); перший проректор; про!
ректор з науково!педагогічної, наукової роботи; декан; завідуючий ка!
федрою; професор; доцент; директор бібліотеки; науковий працівник
бібліотеки; старший викладач; викладач, асистент;
керівник (завідуючий, начальник, директор), заступник керівника (завіду!
ючого, начальника, директора) наукового підрозділу (інституту, частини,
відділу, лабораторії, сектору, бюро, групи);
головний науковий співробітник; провідний науковий співробітник; стар!
ший науковий співробітник; науковий співробітник; молодший науковий
співробітник

3. Наукові установи та
організації (їх філіали,
відділення тощо)

керівник (президент, генеральний директор, генеральний конструктор,
директор, начальник); заступник керівника (віце!президент, заступники
генерального директора, генерального конструктора, директора, на!
чальника) з наукової, науково!технічної роботи; головний учений секре!
тар, учений секретар та їх заступники;
головний конструктор (інженер, технолог тощо) та їх заступники з основ!
ного напряму діяльності наукової установи, організації;
провідний конструктор (інженер, технолог тощо) з основного напряму ді!
яльності наукової установи, організації;
керівник (завідуючий, начальник), заступники керівника (завідуючого, на!
чальника), головний конструктор (інженер, технолог тощо), провідний
конструктор (інженер, технолог тощо) наукового підрозділу (відділення,
відділу, комплексу, центру, лабораторії, сектору, бюро, групи); головний
інженер (конструктор, технолог, архітектор) проекту;
головний науковий співробітник; провідний науковий співробітник; стар!
ший науковий співробітник; науковий співробітник; науковий співробіт!
ник!консультант; молодший науковий співробітник; докторант

4. Підприємства, уста!
нови, організації, не
зазначені в пунктах 1 ! 3
цього переліку

керівник (завідуючий, начальник), заступники керівника (завідуючого, на!
чальника), головний конструктор (інженер, технолог тощо), провідний
конструктор (інженер, технолог тощо) наукового підрозділу (відділення,
комплексу, центру, відділу, лабораторії, сектору, бюро, групи);
головний науковий співробітник; провідний науковий співробітник; стар!
ший науковий співробітник; науковий співробітник; молодший науковий
співробітник
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Законодавство про наукові пенсії коментують
і на запитання читачів відповідають фахівці
мене 24 роки науковопедаго
 Угічного
стажу. Але протягом

кількох років моя зарплата була ду
же малою. Чи можна не враховувати
цей період при нарахуванні наукової
пенсії? За які місяці чи роки (підряд)
береться заробіток при обчисленні
розміру пенсії?
Коли йдеться про обчислення роз
міру пенсії, слід враховувати страхо
вий стаж. Для обчислення наукової
пенсії враховується заробітна плата за
період, визначений ст. 40 Закону Ук
раїни „Про загальнообов’язкове дер
жавне пенсійне страхування”, а саме:
за будьякі 60 календарних місяців
страхового стажу підряд до 1 липня
2000 року, незалежно від перерв, та за
весь період страхового стажу, почина
ючи з 1 липня 2000 року.
За вибором особи, яка звернулася
за призначенням пенсії, з періоду, за
який враховується заробітна плата
(дохід) для обчислення пенсії, виклю
чається до 60 календарних місяців
підряд за умови, що зазначений пері
од становить не більше ніж 10% від
тривалості страхового стажу. Тобто за
наявності 24 років страхового стажу
(288 календарних місяців) можна вик
лючити 28 календарних місяців.

римував значно вищу зарплату, ніж
раніше (до виходу на пенсію)? Чи ма
ють право відмовити в перерахунку
пенсії, якщо є додаткові (нові) доку
менти, котрі засвідчують мої більш
високі заробітки після виходу на пен
сію? Наприклад, у мене не хочуть
приймати додаткові документи з міс
ця роботи за контрактом. Який тут іс
нує порядок?
Ні, ніхто не має права відмовити в
перерахунку пенсії, і в разі таких пору
шень, про які Ви повідомляєте, Ви має
те право оскаржити дії посадових осіб у
встановленому законом порядку. Якщо
Ви працювали більш як два роки за кон
трактом уже після виходу на пенсію на
посаді наукового (науковопедагогічно
го) працівника, отримуючи більш висо
кий заробіток, ніж той, з якого була об
числена Ваша пенсія, Ви маєте право
подати заяву і документи для перера
хування розміру пенсії. Але слід заува
жити, що при цьому береться не будь
який період роботи після виходу на пен
сію, а два роки підряд. Якщо у Вас після
виходу на пенсію було, скажімо, півроку
роботи за контрактом, а потім кілька мі
сяців перерва в роботі і – знову кілька
місяців роботи, то береться не весь пері
од роботи, а лише той, що становить 2
роки безперервного трудового стажу.

чином враховується стаж
 Яким
роботи науковця після його ви
передбачено перерахунок
 Чи
ходу на пенсію (для працюючого пен
пенсій тим науковотехнічним
сіонера), якщо за контрактом він от

працівникам, які працювали на обо
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ронних підприємствах до виходу на
пенсію? До кого звертатися, якщо та
ке підприємство ліквідоване, а право
наступника не визначено?
Пенсійний фонд України згідно з
Законом опрацьовує Порядок фінан
сування та виплати різниці між сумою
пенсії, призначеної науковим (науко
вопедагогічним) працівникам згідно із
Законом України „Про наукову і нау
ковотехнічну діяльність”, та сумою
пенсії, обчисленою відповідно до інших
законодавчих актів, на яку мають пра
во зазначені особи. У разі ліквідації
або зміни власника підприємства, ус
танови, організації фінансування та
виплата різниці між сумою пенсії,
призначеної науковим (науковопеда
гогічним) працівникам державних
бюджетних установ і організацій, нау
ковим (науковопедагогічним) праців
никам державних (не бюджетних) під
приємств і організацій згідно із Зако
ном України „Про наукову і науково
технічну діяльність”, та сумою пенсії,
обчисленої відповідно до інших зако
нодавчих актів, на яку мають право
зазначені особи, здійснюється за раху
нок коштів їх правонаступників. У разі
відсутності правонаступника органи
Пенсійного фонду подають відповідно
му органу, що призначає пенсії, пропо
зиції щодо виплати пенсіонерові пен
сії, яка фінансується за рахунок кош
тів Пенсійного фонду. Виплата пенсії в
цьому разі провадиться за окремою ві
домістю, а фінансування здійснюється
за рахунок коштів Пенсійного фонду
України.
оформляв пенсію у 1997
 Коли
році, у мене відмовилися взяти

довідку про отриманий мною грант.
Якби ту суму доходу (від отриманого
гранта на наукові розробки) тоді вра
хували, у мене середній заробіток був
би значно вищим, а відповідно, і пен
сія була б більшою. Чи передбачено
тепер враховувати суму гранта в до
ходи при обчисленні пенсії науковця?
Так, згідно з чинним законодавс
твом сума гранта, наданого Міністерс
твом освіти, враховується при визна
Всеукраїнська асоціація пенсіонерів

ченні заробітку, з якого обчислюється
пенсія наукового (науковопедагогіч
ного працівника). Це – одна з принци
пових відмінностей нової редакції За
кону, що дає змогу науковцям збіль
шити суму свого середнього заробітку.
передбачається обмеження
 Чи
розмірів наукових пенсій?

Оскільки заробіток для обчислення
пенсії згідно з чинним законодавством
не може бути вищим за граничну суму
заробітку (доходу), з якої справляєть
ся збір на загальнообов’язкове дер
жавне пенсійне страхування, а це – 7
середніх заробітних плат (що стано
вить 2660 гривень), легко підрахувати,
що при 90 % від цієї суми буде значно
менший максимальний розмір пенсії,
ніж нараховувався донедавна окре
мим категоріям наукових і науково
технічних працівників. Отже, новий
порядок обчислення наукових пенсій,
з одного боку, ліквідував зрівнялівку,
а з другого, – створив передумови для
поступового зменшення розриву між
мінімальними і максимальними розмі
рами пенсій.
передбачає нове законодавс
 Чи
тво розмежування пенсійних

виплат залежно від відомчої належ
ності і форми власності наукової ус
танови або вищого навчального зак
ладу?
Принципово новим у новому по
рядку виплати наукових пенсій є те,
що відтепер науковим та науковопе
дагогічним працівникам, які працю
ють у державних бюджетних науко
вих установах, організаціях і вузах
ІІІ–IV рівнів акредитації, пенсії вип
лачуватимуться за рахунок бюдже
ту, працівникам державних наукових
установ і закладів та вузів ІІІ–IV рів
нів акредитації половину платити
муть із Держбюджету і половину – за
рахунок закладу. А виплата пенсій
працівникам недержавних наукових
установ, організацій та вузів ІІІ–IV
рівнів акредитації – обов’язок таких
установ, організацій чи навчальних
закладів.

а потім –
Більш як половина нагороджених ветеранів війни
й досі не отримали заслужених відзнак Президента!
«Де «блукають» политі кров’ю меда!
лі» – так називався матеріал, опублікова!
ний у “Робітничій газеті” 6 листопада 2003
року. У ньому йшлося про те, що ще в
1999 році з нагоди 55!ї річниці визволен!
ня України від фашистських загарбників
главою нашої держави було видано Указ
«Про нагородження відзнаками Прези!
дента України ветеранів Великої Вітчиз!
няної війни 1941–1945 років». Відтоді ми!
нуло чотири роки. Здавалося б, часу !
більш, ніж достатньо, аби цей важливий
документ був втілений у життя. Однак йо!
го виконання чомусь зволікалося. Як по!
казав моніторинг, проведений після чис!
ленних звернень ветеранів до Уповнова!
женого з прав людини Ніни Карпачової,
понад 50 відсотків ветеранів України й до!
сі не отримали заслужених нагород. А без
їх вручення їм не перераховували пенсії.
Аби покласти край тяганині, Ніна Кар!
пачова звернулася до Президента Украї!
ни зі спеціальним поданням. І, як повідо!
мила редакцію газети прес!служба ом!
будсмана, Глава держави доручив Кабіне!
ту Міністрів розробити механізм перера!
хування пенсій за особливі заслуги вете!
ранам, які ще не отримали нагород, виз!
начених Указом Президента від 14 жовтня
1999 року. Такий механізм Кабінетом Мі!
ністрів розроблено. Тепер кожному вете!
рану війни, нагородженому відзнакою
Президента, перерахування пенсій здій!

снюється незалежно від то!
го, отримав він президент!
ську відзнаку чи ні.
Документами, які під!
тверджують факт наго!
родження згідно з Указом
Президента, вважаються
посвідчення учасника бойо!
вих дій у Великій Вітчизняній війні та до!
відка про те, що ветеран має право на на!
городження «Орденом Богдана Хмель!
ницького» чи «За мужність».
Кабінет Міністрів, повідомляє прес!
служба Уповноваженого, пояснив зат!
римку з врученням заслужених відзнак
ветеранам недостатністю фінансування
для виготовлення орденів. Зокрема, у
2002 році на це було виділено 5 млн грн.
та залучено майже 1,6 млн позабюджет!
них коштів, а в бюджеті минулого року пе!
редбачено лише 2,5 млн при загальній
потребі близько 17 млн грн.
Але ветеранам від тієї «арифметики»
втіха мала. Життя таке, що нині їм куди
важливіше взяти до рук не так саму наго!
роду, як грошову надбавку, яка передба!
чена законом про пенсії за особливі зас!
луги. Будемо сподіватися, що цього року
политі кров’ю нагороди швидше знайдуть
своїх героїв, як і належні за них доплати
до ветеранських пенсій.
Наталія Андрусенко
«Робітнича газета»
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Кажуть, тепер доведеться сплачувати податок з виручки від
проданої картоплі, капусти, іншої сільгосппродукції, вирощеної
на власному городі або на дачній ділянці. Чи це правда? Мене і
моїх сусідів дуже турбує питання: чи варто тепер саджати щось
для продажу?

о
м
є
а
д
і
в
о
п
д
і
Запитуйте – в
В. Онищенко, м. Київ.

Чи платити податок
з проданої городини?
Законом України „Про
внесення змін до статті 4 За!
кону України „Про податок з
доходів фізичних осіб” (щодо
оподаткування доходів осо!
бистих селянських госпо!
дарств)”, що був опублікова!
ний 30 березня 2004 року в
„Урядовому кур’єрі” і вже наб!
рав чинності, справді перед!
бачене оподаткування таких
доходів, але при цьому слід пам’ятати, що
згідно зі згаданим Законом не включають!
ся до складу загального місячного та річ!
ного оподатковуваного доходу (і відповід!
но не підлягають оподаткуванню) доходи
від продажу сільгосппродукції, вирощеної
чи виробленої:
на земельних ділянках, наданих для
ведення особистого селянського госпо!
дарства, за умови, що їх розмір не був
збільшений в результаті отриманої в натурі
(на місцевості) земельної частини (паю);
на земельних ділянках, наданих для
будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд
(присадибних ділянок);
на земельних ділянках, наданих для
садоводства та індивідуального дачного
будівництва.
Отже, Ваша стурбованість передчас!
на. Хоча й не безпідставна. Адже чинним
Земельним кодексом України встановле!
но норми передачі земельних ділянок
громадянам. Так, для ведення особистого

селянського господарства надається не
більше 2,0 гектара землі. Тож турбуватися
про податок з доходів від продажу виро!
щеної сільгосппродукції слід лише тим, у
кого земельний наділ більший, ніж вста!
новлено Земельним кодексом.
Відповідно це можна сказати й про ін!
ших власників земельних ділянок. Слід
пам’ятати, що Земельним кодексом також
передбачено: для будівництва та обслуго!
вування житлового будинку, господар!
ських будівель і споруд (присадибних ді!
лянок) надавати: в селах – не більш як
0,25 га; у селищах – не більше 0,15 га; у
містах – не більше 0,10 га. Для садівниц!
тва та індивідуального дачного будівниц!
тва – не більш як 0,12 та 0,10 га відповідно.
Згаданим Законом передбачено, що
встановлена норма (щодо оподаткування
доходів від продажу сільгосппродукції,
вирощеної на перерахованих вище умо!
вах) застосовується щодо тих доходів, які
отримані, починаючи зі звітного (податко!
вого) періоду 2004 року.

?

Всеукраїнська асоціація пенсіонерів

Михайло Васильович М. (прізвище не вказую, бо незручно,
та й боюсь, що ЖЕК тоді помститься), м. Дніпропетровськ.

?

„Невже боржника можуть викинути з квартири?”
Примусово позбавити житла громадя!
нина України можна лише за рішенням су!
ду. Виселення допускається або на під!
ставі рішення суду, або в адміністратив!
ному порядку, коли, наприклад, громадя!
нин самочинно зайняв житлове примі!
щення, або мешкає в будинку, що може
обвалитися. Але для виселення в адмініс!
тративному порядку потрібна санкція
прокурора. Житловий кодекс передбачає
також такі підстави для виселення:
якщо квартиронаймач, члени
його сім’ї, інші особи, які з ним меш
кають в одній квартирі, систематично
руйнують житлове приміщення;

якщо житлове приміщення вико
ристовується не за призначенням
(наприклад, як майстерня, виробни
чий цех, хімічна лабораторія або са
рай для тварин);
якщо має місце систематичне
порушення правил співжиття, внаслі
док яких стає неможливим співжиття
з порушниками цих правил в одній
квартирі чи в одному домі. Такі особи
можуть бути виселені на вимогу
наймодавця або інших зацікавлених
осіб.
Якщо ордер на житлове приміщення
отриманий внаслідок неправомірних дій
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Моя мізерна пенсія не дає мені змоги звести кінці з кінцями, і при цьому
вчасно сплачувати квартплату. Не допомогли навіть субсидія та під%
робітки. А жити якось треба! Купити якісь харчі, одежину, взуття,
мило тощо. Ось і заборгував за квартиру, газ, воду, тепло. Нещодавно
приходив працівник із житлової контори і сказав, що скоро всіх бор%
жників виселятимуть. Я втратив сон, не знаходжу собі місця, нервую.
Невже й справді закон дозволяє викинути стару людину з квартири?
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громадян, він визнається недійсним, що
тягне за собою примусове виселення тих,
хто незаконно вселився у це приміщення.
Інших підстав для примусового висе!
лення громадян із житлових приміщень
чинне житлове законодавство не містить.
Отже, ЖЕК чи будь!хто інший не має права
позбавляти громадянина житла за борги з
оплати комунальних послуг. Якщо грома!
дянин постраждав унаслідок таких непра!
вомірних дій, він може оскаржити їх у суді.
У статті 47 Конституції України запи!
сано: „Кожен має право на житло. Держа!
ва створює умови, за яких кожний грома!
дянин матиме змогу побудувати житло,
придбати його у власність або взяти в
оренду. Громадянам, які потребують со!
ціального захисту, житло надається дер!
жавою та органами місцевого самовря!
дування безоплатно або за доступну для
них плату відповідно до закону. Ніхто не
може бути примусово позбавлений жит!
ла інакше як на підставі закону або за рі!

шенням суду”. Це положення зафіксова!
но також і в статті 9 Житлового кодексу
України.
Тож не слід нервувати: закон – на Ва!
шому боці. Та все ж варто пам’ятати й та!
ке: стаття 265 Цивільного кодексу Украї!
ни, де визначені обов’язки квартиронай!
мача (одним із них є своєчасна сплата за
користування майном), передбачає, що
наймач зобов’язаний їх виконувати на!
лежним чином і у встановлені терміни.
ЖЕК має право звернутися до суду з по!
зовом до боржника, і з громадянина, який
не виконує належним чином обов’язки
наймача житла, в судовому порядку може
бути стягнено 20 % його заробітної плати
на погашення суми боргу. Це правило мо!
же бути застосоване до квартиронайма!
чів як приватизованих, так і неприватизо!
ваних квартир житлового фонду.
Отже, якщо Ви – працюючий пенсіо!
нер, ЖЕК має право через суд стягнути з
Вас 20 % Вашої зарплати.

?

Шановна редакціє! Нині поховання – дуже дорога річ, бо вартість риту%
альних послуг стрімко зростає, а пенсії та зарплати – не дуже. Горе мо%
же спіткати будь%яку сім’ю, але коли воно сталося, людям не до того,
щоб розпитувати, до кого слід звертатися по допомогу і на яких під%
ставах. Коли не так давно помер мій родич, я бігала по різних соціаль%
них службах, щоб допомогти бідній удові отримати допомогу на похо%
вання. Одні кажуть, що є новий документ, котрий визначає суму допо%
моги. Інші нічого не чули про збільшення розміру допомоги. Та ніхто не
може сказати, що ж то за документ, на який можна посилатися. Так я
нічого й не вибігала. Чи не могли б Ви назвати цей документ? Чи правда,
що тепер сума допомоги на поховання збільшена? Яка вона?
Л. І. Марущак, м. Хмельницький.

Чи прибавили допомогу на поховання?
Постановою Правління Фонду
соціального страхування з тимчасо
вої втрати працездатності „Про
бюджет Фонду соціального страху
вання з тимчасової втрати працез
датності на 2004 рік” (№ 12 від
04.03.2004 р.) передбачено з 1 квітня

Всеукраїнська асоціація пенсіонерів
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2004 року підвищити розміри допо
моги на поховання з 380 до 400 гри
вень.
Згадана постанова набрала чин
ності 04.03.2004 р. В управліннях со
ціального захисту населення мають
знати про згадане збільшення.

Про порядок
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Я пенсіонерка, хворію, сил не маю ходити по різних кабіне
тах та судах, а тут така біда: у хату померлого батька, яка в
селі Куськівці Лановецького району Тернопільської облас
ті, не можу увійти, бо квартиранти не дають ключі, хоча
документи купівліпродажу ще не оформлені, а новий
„хазяїн” (квартирант) ще й не розрахувався зі мною,
та до того ж частину моїх речей невідомо куди подів,
каже, що нічого не знає. Зверталася до міліції –
марно, прокуратура радить звертатись до суду.
Скрізь – байдужість і бюрократизм.
Мені також належить за законом отримати
грошову компенсацію за померлих батьків, які
були остарбайтерами, бо вони так і не дочека
Шановна редакціє!
лися обіцяної допомоги. Але через бюрократич
Мені дісталися у спадок
ну тяганину я ніяк не можу одержати потрібну
від померлого брата буди
довідку від сільради в Тернопільській області.
нок, машина і деякі речі.
Ніхто не хоче допомогти! А то ж – моя спадщи
Оскільки ми жили в різних
на! Чи не вийде так, що хтось за фіктивними до
містах, я хотіла продати
кументами привласнить собі і майно моїх бать
спадщину, але мені сказа
ків, і ті гроші, які мали б полегшити їхнє життя,
ли, що це можна зробити
та так і не дісталися бідним остарбайтерам!
лише через півроку після
Невже так і не зможу отримати те, що мені нале
отримання свідоцтва. Є в
жить? Порадьте, що мені робити?
мене ще багато запитань,
Тамара Василівна ЦИМБАЛЮК,
які я навіть точно сформу
м. Хмельницький.
лювати не можу, бо не дуже
розуміюся в юридичних тон
кощах. Чи не могли б ви
опублікувати роз’яснення
про порядок успадкування?
Надія К., м. Вінниця.

?
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падщину можна отримати

С у разі смерті громадянина
або визнання його померлим у
встановленому законом порядку.
Успадкування, згідно із зако
ном, здійснюється у випадках: ко
ли спадкодавець (померла особа)
не залишив заповіту; коли заповіт
визнано недійсним у встановлено
му законом порядку; якщо всі

спадкоємці за заповітом відмови
лися від спадщини; якщо всі спад
коємці померли до відкриття спад
щини (тобто до смерті спадкоємця).
Якщо на майно складено запо
віт, має місце успадкування за за
повітом.
Можливе також водночас ус
падкування за законом і за запові
том. Це виникає, коли заповіт
НАШЕ ПОКОЛІННЯ | № 12 (67) ’ 2004
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складено не на все майно або є
спадкоємці, не вказані в заповіті,
але які мають право на обов’язко
ву частину, або якщо заповіт виз
нано частково недійсним.
Законодавство передбачає ви
падки переходу спадкового майна
до держави: якщо спадкодавець
заповідав державі все майно або
частину його; якщо у спадкодавця
немає спадкоємців ні за законом,
ні за заповітом; якщо всі спадко
ємці відмовилися від спадщини;
якщо всі спадкоємці позбавлені
права успадкування; якщо жоден
із спадкоємців не прийняв спад
щини.
Спадкоємцями можуть бути
особи, які були живі на момент
смерті спадкодавця, а також діти,
зачаті за його життя і народжені
після смерті спадкоємця, але якщо
вони народилися протягом дев’яти
місяців після його смерті.
Спадкоємцями не можуть бути
особи, які умисно позбавили жит
тя спадкодавця або будького зі
спадкоємців з метою отримання
спадщини, або вчинили замах на
їхнє життя.
Для усунення такого громадя
нина з числа спадкоємців у нотарі
альну контору надається копія ви
року суду, з якої видно, що злочин
скоєно з метою одержання майна
спадкодавця. Не можуть успадку
вати, згідно із законом, батьки піс
ля смерті дітей, якщо відносно них
вони були позбавлені батьківських
прав на будьяких підставах.
Успадкування за законом здій
снюється в порядку черговості.
До першої черги спадкоємців
належать діти (в тому числі уси
новлені, дружина та батьки (уси
новлювачі) померлого, онуки та
правнуки, якщо на момент від
криття спадщини немає в живих
того з батьків, який закликався б
до спадщини. Усі вони успадкову
ють майно в рівних частинах.

Всеукраїнська асоціація пенсіонерів

Якщо немає спадкоємців пер
шої черги або якщо вони не прий
няли спадщину, то до успадку
вання закликаються спадкоємці
другої черги: брати і сестри по
мерлого, його дід і бабуся з боку
матері та батька.
Особливою категорією спадко
ємців, за законом, є непрацездат
ні особи. До них належать особи,
які перебували на утриманні по
мерлого не менше одного року до
моменту його смерті і були непра
цездатними на момент його смер
ті. За наявності спадкоємців пер
шої або другої черги утриманці
успадковують нарівні зі спадко
ємцями тієї черги, яка заклика
ється до успадкування.
Порядок успадкування пред
метів домашньої обстановки і по
буту відрізняється від загальних
правил успадкування. Ці предме
ти передаються тим спадкоєм
цям, які проживали спільно зі
спадкоємцем не менше одного ро
ку до моменту його смерті, неза
лежно від їх черги та від їх части
ни в загальній масі спадкового
майна. До предметів домашнього
вжитку не належать предмети
розкоші та предмети, які мають
історичну, наукову або іншу цін
ність.
При успадкуванні за запові
том, заповіт має бути складено у
письмовій формі, підписано запо
відачем особисто і нотаріально
завірено. Не можна складати за
повіт через представника. Заповіт
має бути складено так, щоб роз
порядження заповідача не викли
кало непорозумінь або супереч
ливих тлумачень. За завірення
заповіту заповідач сплачує дер
жавне мито у розмірі 0,05 неопо
датковуваного мінімуму доходів
громадян.
Законодавство передбачає ви
падки, коли заповіти завіряються
певною категорією посадових осіб

?

?

?

ється з моменту смерті спадко
давця або від дня визнання особи
померлою. Дії, що свідчать про
прийняття спадщини, – єдині як
для спадкоємців за заповітом, так
і спадкоємців за законом і можуть
бути проведені особисто спадко
ємцем або його представником.
Але спадкоємець, який прий
няв спадщину, не має права роз
поряджатися спадковим майном
(продавати, закладати, дарувати
тощо) до закінчення шестимісяч
ного терміну від дня відкриття
спадщини або отримання свідоц
тва про право на спадщину.
За видачу свідоцтва сплачу
ється держмито в розмірі 0,5% су
ми спадщини.
Після отримання свідоцтва
про право на спадщину спадкоє
мець може розпоряджатися май
ном на власний розсуд.
„Соціальна політика” № 51 (153),
18 грудня 2003 року
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і прирівнюються до нотаріально
завірених. У цих випадках спла
чується держмито у тому ж роз
мірі.
Заповіт може бути складено на
користь будьякої особи або кіль
кох осіб, на користь держави або
організації. Заповідач може запо
відати не все майно, а лише його
частину. Тоді частина майна, яка
не заповідалася, передається
спадкоємцям за законом.
Незалежно від переліку спад
коємців, яких визначає спадкода
вець у своєму заповіті, право на
частину в майні матимуть: непов
нолітні або непрацездатні діти
спадкодавця (в тому числі уси
новлені), непрацездатна дружи
на, непрацездатні батьки (уси
новлювачі) та утриманці помер
лого. Частина кожного з них буде
не меншою, як дві третини тієї
частини, яка належала б кожному
з них при успадкуванні за зако
ном (обов’язкова частина).
Заповідач має право в будь
який час змінити або скасувати
заповіт, склавши новий в тому са
мому порядку. Кожен наступний
заповіт скасовує попередній в
повному обсязі або в частині, в
якій він йому суперечить.
Заповіт може бути визнано
недійсним, якщо особа, яка
складала його, була недієздат
ною або не могла розуміти зна
чення своїх дій, що встановле
но в судовому порядку, або ж
не дотримана обов’язкова
письмова, нотаріально завіре
на форма заповіту.
Якщо заповіт визначається
недійсним у повному обсязі, то
спадкове майно переходить за
законом до спадкоємців, а за
їх відсутності – до держави.
Для того, щоб стати влас
ником спадкового майна, пот
рібно, щоб спадкоємець його
прийняв. Спадщина відкрива
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ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

БАРБАЙОД  ЦІЛЮЩИЙ СКАРБ
З МОРСЬКИХ ГЛИБИН
Препарат BARBA-йод:
нормалізує діяльність щитовидної залози
нейтралізує наслідки радіаційного ураження
сприяє м’якому очищенню організму
та підвищує його адаптивні можливості
знижує накопичення жиру та холестерину у тканинах
має антисклеротичну, антиалергенну, протипухлинну дію
запобігає передчасному старінню
при захворюваннях верхніх дихальних шляхів BARBAйод слід уживати для полегшення кашлю, очищення
бронхів від слизу
Препарат можна придбати в аптеках Києва

або звернутися за телефоном:
Всеукраїнська асоціація пенсіонерів

468-11-44
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Йододефіцит: як запобігти
його тяжким наслідкам?

и
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Людство з кожним роком зазнає
дедалі більших втрат від нестачі йо
ду в людському організмі. Йододе
фіцит за своїми наслідками стає в
один ряд із такими страшними хво
робами, як СНІД, туберкульоз, чу
ма, тиф або малярія. Йододефіцит
спричиняє тяжкі розлади здоров’я
як у дорослих, так і в дітей.
Так, неурядовою організацією
„Центр громадського здоров’я і роз
витку” для Дитячого Фонду ООН
(ЮНІСЕФ) у 2000 році були проведені
масштабні дослідження громадської
думки на території Росії, в результаті
чого виявилось, що практично всі
респонденти (опитані) бажали б мати
інформацію про йододефіцитні зах
ворювання – ЙДЗ – та про їх профі
лактику. Водночас з’ясувалося, що
майже всі вони нічого не знали про
тяжкі наслідки йододефіциту, зокре
ма про такі, як відставання в розумо
вому та фізичному розвитку серед ді
тей раннього віку та підлітків, невино
шування вагітності, народження мер
твого плоду, кретинізм дітей, народ
жених матерями, котрі опинилися під
згубним впливом йододефіциту.
Як доповіла директор Центру
Ф. Джатоєва, нині в Росії вже нема
територій, де б не зафіксували де
фіцит йоду!
Якщо 1520 років тому радянська
промисловість повністю забезпечу
вала потреби населення в йодованій
солі (а вживання такої солі практично
гарантувало безпеку організму від
ЙДЗ), то нині виробництво йодованої

солі знизилось у сотні разів, що приз
вело до масового поширення ЙДЗ.
За даними Ендокринологічного
наукового центру РАМН, пошире
ність ендемічного зобу серед дітей і
підлітків становить 15—20 %, а в де
яких районах сягає 40 %. Сільські ра
йони характеризуються найбільшою
поширеністю ЙДЗ.
За оцінками експертів, навіть
помірний йододефіцит спричиняє
зниження розумового потенціалу
нації на 10—15 %. За даними світо
вої статистики, від йододефіциту
потерпає третина населення зем
ної кулі, а щонайменше 5% людей
хворіють на зоб (воло).
А що ж маємо в постчорнобиль
ській Україні?

Для України ці показники набага
то вищі. Унаслідок Чорнобильської
катастрофи плями радіації утворили
ся практично на всій нашій території,
особливо потерпіли західні області. Як
свідчать обстеження, проведені в 1997
році, зоб виявлено у 54% дітей Києва і
38% дітей Жито
мира. У жінок
пухлини
щитовид
ної залози
розвива
ю т ь с я
вдвічі
частіше,
ніж у
чоло
віків.
Ужи
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вання хлорованої води створює додат
кові умови для йододефіциту.
Відомо, що функціональна актив
ність наших органів і систем, обмін
речовин регулюються за допомогою
гормонів тироксину та трийодтиро
нину, які виробляє щитовидна залоза.
До їхнього складу входить йод. Якщо
в кров потрапляє замало згаданих
гормонів, тобто ми з їжею одержуємо
недостатню кількість йоду, надхо
дить команда: “Збільшити кіль
кість!” – і щитовидна залоза починає
збільшуватися сама. Якщо вчасно не
вжити заходів, виникає небезпечне
захворювання – зоб з усім „букетом”
згаданих вище патологій та хвороб.
При йододефіциті потерпає і нервова
система.
Усім цим прикрощам легше запо
бігти, ніж їх усувати. Добова потреба
в йоді залежно від віку – від 50 до 200
мкг (найменша – у дітей та людей по
хилого віку). Цю кількість найкраще
одержати з морської водорості цисто
зіри. Ця водорість – справжня комора
потрібних організмові людини речо
вин, насамперед – йоду. Цистозіра
отримала свою назву від латинських
слів „цисто” – “клітина” та “зіро” –
“подібний”.
Якщо організм не одержить пот
рібної кількості чистого йоду, він буде
його засвоювати з харчових продук
тів, вирощених на ураженому радіа
цією ґрунті. Це небажано. А ось сиро
вину для виготовлення препарату
BARBAйод – водорості – добувають
у заздалегідь
перевірених
прибережних
водах Чорного
моря. Це йод із
живої клітини,
він чудово зас
воюється орга
нізмом. Двох
його таблеток
вистачить,
щоб задоволь
нити добову
потребу, – од

Всеукраїнська асоціація пенсіонерів

на таблетка містить 90 мкг йоду. Але
це ще не все.
До складу BARBAйоду входять
також необхідні для нашої життєді
яльності вітаміни В1, В2, В12, С, РР,
каротин, мікро та макроелементи
(калій, кобальт, бром, залізо, магній,
марганець, натрій, селен, цинк, ос
мій, цезій). Вони “відповідають” за
стан імунної системи, тобто протис
тоять виникненню серйозних хво
роб, пов’язаних із порушенням обмі
ну речовин. Наприклад, якщо вагіт
ній бракує кобальту, дитина може
народитися з ослабленою пам’яттю.
Окрім того, що препарат BAR
BAйод нормалізує діяльність щи
товидної залози, він також нейтра
лізує наслідки радіаційного ура
ження, сприяє м’якому очищенню
організму, підвищує адаптивні мож
ливості, знижує накопичення жиру
та холестерину в тканинах, має ан
тисклеротичну,
антиалергенну,
протипухлинну дію, запобігає пе
редчасному старінню. При захворю
ваннях верхніх дихальних шляхів
BARBAйод слід уживати для по
легшення кашлю, очищення бронхів
від слизу.
Як свідчать стародавні китайські
рукописи, бурі водорості люди вжи
вали ще в VII сторіччі до нашої ери.
Після війни у Севастополі рятували
ся від дистрофії, додаючи в хліб цис
тозіру. Ефективність препарату під
тверджено клінічними та експери
ментальними дослідженнями, прове
деними у се
ми вітчизня
них провід
них науково
дослідних
інститутах та
за кордоном.
У респуб
ліці Узбекис
тан препарат
BARBAйод
зареєстрова
ний як лікар
ська форма.
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ПРОГРАМА
МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ
к відомо, пенсіонерів страхувати
ніхто не поспішає. У кожній стра!
Я
ховій компанії існує певний „поріг” (вік
застрахованого), переступати через який
надзвичайно ризиковано для фінансово!
го добробуту страхувальника.
Тому навіть ті страхові компанії, які
спеціалізуються на страхуванні життя гро!
мадян, не можуть собі дозволити такі ри!
зики, як страхування людей похилого віку,
більшість із яких напевно мають численні
проблеми зі здоров’ям. На ринку страху!
вання життя існують вироблені відповідно
до реалій українського життя загально!
визнані критерії. Вони грунтуються на та!
ких макроекономічних засадах:
по!перше, вирішальним фактором
є рівень життя населення (немає потреби
пояснювати, якими пріоритетами керу!
ється літня людина, коли їй доводиться
зробити вибір: купити продукти, теплий
одяг на зиму, розрахуватися за комуналь!
ні послуги та електроенергію чи застраху!
вати себе або своє майно);
по!друге, рівень довіри громадян
України до державних і недержавних ком!
Всеукраїнська асоціація пенсіонерів

паній (держава вкрала в мільйонів своїх
громадян їхні заощадження, а трастові
компанії одурили сотні тисяч людей через
недосконалість державного контролю та
корумпованість чиновництва);
по!третє, нестабільність законо!
давства і відсутність гарантій з боку тієї ж
держави;
інфляція та її негативні наслідки (ще
живе в пам’яті гіперінфляція, її катастро!
фічний наступ на купівельну спроможність
населення України десятиліття тому).
Крім цих факторів, якщо не вдаватися
до деталізації, можна виділити кілька ін!
ших причин, чому абсолютна більшість
пенсіонерів в Україні не має жодного
страхового поліса (на відміну від грома!
дян США, Канади, Західної Європи, де
практично у кожного є по 5!7 і більше
страховок – життя, нерухомого майна, ав!
томобіля, власних речей, тварин тощо).
Серед згаданих причин насамперед слід
відзначити відсутність страхової культури
населення на пострадянському просторі.
Одним із напрямів Програми медич!
ного страхування, розробленої і впровад!

Одним із факторів успішного впро!
вадження Програми є та підтримка, яку
Всеукраїнська асоціація пенсіонерів от!
римує з боку місцевих органів державної
влади, зокрема від голови Радивилів!
ської районної державної адміністрації
С. В. Шевченка, а також з боку керівни!
ків місцевих підприємств, які дедалі
більше уваги приділяють соціальному
захисту своїх працівників, у тому числі й
тих, які досягли передпенсійного та пен!
сійного віку.
Істотним моментом у здійсненні зап!
ланованих заходів є комплексність та
системність у роботі як виконавчої дирек!
ції ВАП, так і регіональних відділень Асо!
ціації. Так, відповідно до Медичної прог!
рами регіональні відділення отримують
лікарські препарати, частину яких вико!
ристовують для надання адресної допо!
моги тим, хто її найбільше потребує, а ін!
шу частину передають медичним цен!
трам, що дає змогу підвищити ефектив!
ність використання ліків.
На знімку: лікарексперт медичного центру
при Радивилівській меблевій фабриці
(Рівненська область) Микола Руцький та
сімейний лікар Майя Нечипорук знайомлять
члена Ради ВАП, головного редактора
журналу „Наше покоління” Олега Кравченка з
ходом упровадження програми ВАП
медичного страхування.

Схема взаємодії програм ВАП
для забезпечення охорони здоров’я членів Асоціації
Програма ВАП „АКТИВНЕ ДОВГОЛІТТЯ”
МЕДИЧНА ПРОГРАМА ВАП
ПРОГРАМА ЗНИЖОК НА ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ ДЛЯ ЧЛЕНІВ ВАП
(в тому числі – на ліки та медичні послуги)
ПРОГРАМА МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ

НАШЕ ПОКОЛІННЯ | № 12 (67) ’ 2004

59

Програма медичного страхування

женої Всеукраїнською асоціацією пенсіо!
нерів, є створення комплексу взаємови!
гідних заходів зі створенням власного ме!
дичного центру, залученням юридичних
осіб та інших складових.
Член ВАП має змогу завдяки медич!
ному страхуванню при досить незначних
страхових внесках (7 грн. на місяць, тобто
84 грн. за рік) отримати (в разі необхід!
ності) кваліфіковану медичну допомогу на
суму 840 гривень, тобто в 10 разів більшу,
ніж сума річних внесків.
Звичайно, на початковому етапі впро!
вадження нашої Програми медичного
страхування її варто розглядати як допов!
нення до державних соціальних програм
(які поки що фінансуються з державного і
місцевих бюджетів вкрай незадовільно),
але у перспективі (коли чисельність і фі!
нансові можливості ВАП зростуть у бага!
то разів) не виключено, що літні люди від!
даватимуть перевагу саме медичному
страхуванню, а не безкоштовному медич!
ному забезпеченню.
Першими учасниками Програми ме!
дичного страхування ВАП стали члени Асо!
ціації в Рівненській області. Саме там від!
повідно до рішення Ради ВАП, за участю
Першої страхової компанії було відпрацьо!
вано і впроваджено всі основні елементи
Програми. Під керівництвом лікаря Миколи
Миколайовича Руцького там діє медичний
центр, у якому надається кваліфікована
медична допомога застрахованим.
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ПЕНСІОНЕРАМ ПРОПОНУЮТЬ

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ
Всеукраїнська асоціація
пенсіонерів разом з Першою
страховою компанією
започаткувала Програму
медичного страхування.
Розпочали в одній області –
Рівненській.
Про організацію лікування
за цією програмою
розмовляємо з Вікторією
БУКОВСЬКОЮ, лікарем
координатором Клініки
сімейного лікаря, яка
наглядає за дотриманням
правил медичного
страхування.

Всеукраїнська асоціація пенсіонерів

– Медичне страхування – зовсім
нове поняття для наших громадян. Це
бізнес, який має давати прибуток
страховій компанії за рахунок того,
що поліс купує не лише той, хто хво
ріє. З цього погляду медичне страху
вання пенсіонерів видається справою
абсолютно збитковою. Адже серед
них практично немає здорових. Що ж
спонукало Першу страхову компанію
до реалізації такої програми?
– По!перше, турбота про пенсіонерів,
підвищення якості життя літніх людей пе!
редбачені в статуті Асоціації. По!друге,
страхова компанія має близько десяти лі!
цензій на ведення інших, прибуткових ви!
дів страхування, за рахунок яких і нада!
ється медична допомога тим, кому вона
не завжди доступна.
– Як організовано надання медич
них послуг і скільки вони коштують?
– Нині розгорнуто дві програми: «Ап!
тека» і «Сімейний лікар» (амбулаторія). За
першою хворого забезпечують медични!
ми препаратами для лікування гострих
захворювань, ускладнень чи загострень
хронічних хвороб. Друга програма (амбу!
латорного лікування) передбачає органі!
зацію, контроль якості та оплату медич!
них послуг включно з наданням усіх необ!
хідних препаратів.
Вартість страховки за програмою
«Аптека» для всіх застрахованих встанов!
лено в розмірі 10–14 грн. на місяць, а для
членів Всеукраїнської асоціації пенсіоне!
рів – 5–7 грн., тобто вдвічі менше. За
програмою «Сімейний лікар», відповідно,
30!38 грн. і 15–25 грн. на місяць. Нато!
мість при настанні страхового випадку
члени Асоціації одержують послуги на су!
му, що в 10 разів перевищує їхні річні
внески.
– Розкажіть докладніше, як відбу
вається страхування і в який спосіб

поліклініки не може встановити діаг
ноз через відсутність потрібної апара
тури або не може на місці лікувати че
рез складний діагноз?
– На такий випадок укладено угоди з
установами в інших містах, обласному
центрі, зі столичними клініками, а також з
профільними інститутами та центрами. У
яку б гривню не вилилася подібна проце!
дура, все буде сплачено страховою ком!
панією. Про хід лікувального процесу
кожного застрахованого я, як координа!
тор асистуючої установи, постійно спілку!
юся з регіональним лікарем!координато!
ром, а він, у свою чергу, контактує з фахів!
цем, який безпосередньо лікує нашого
пацієнта. Про контроль якості лікування
нині можна говорити лише як про справу
сумління лікаря, а неформальний кон!
троль відбувається у спілкуванні з колега!
ми чи керівництвом медичного закладу. І
лікар, на чиїх руках опинився застрахова!
ний пацієнт, знає, що у будь!який момент
його може проконтролювати регіональ!
ний лікар!координатор.
– Чи є якісь проблеми на початко
вому етапі розвитку медичного стра
хування пенсіонерів?
– Проблемою, щоправда зовсім не
медичною, є стан оплати роботи лікарів
державних медичних установ. Якщо ліка!
рі!координатори одержують винагороду
від страхової компанії, то лікуючий лікар
має лише свій посадовий оклад. Загалом,
на мою думку, потрібно ширше популяри!
зувати діяльність медичних страхових
компаній, прищеплювати українцям куль!
туру страхування.
Світлана СОСНІНА, член ВАП
(„Новий кур’єр”)

Наша довідка:
висока ефективність програми
сприяє дедалі більшій її популяр
ності. Так, лише за останні місяці
приєднатися до цієї програми вия
вили бажання ще у трьох районах
Рівненської, у двох районах Сум
ської, а також у Львівській і Терно
пільській областях.
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має діяти застрахована особа при не
обхідності лікування?
– Людина, яка вирішила себе застра!
хувати, починає із заповнення «деклара!
ції про здоров’я», де вона вказує всі свої
хвороби, про які на той момент знає. Це
дуже відповідальний крок, бо якщо при
зверненні до лікаря виявиться, що зас!
трахована особа «забула» про якусь хро!
нічну хворобу, діагноз якої їй протягом
життя вже ставили, і не вказала її в дек!
ларації, то це не вважатиметься страхо!
вим випадком, тобто лікування не буде
оплачено.
Страховим випадком ми визнаємо
будь!який стан людини, який загрожує її
життю чи здоров’ю, а також первинне
встановлення діагнозу вже в процесі на!
дання медичної допомоги за відповідною
програмою.
Отже, занедужавши, застрахована
особа звертається до будь!якого лікаря
(наприклад, у своїй поліклініці), їй вста!
новлюють діагноз, який разом з перелі!
ком потрібних лікарських засобів і реко!
мендаціями щодо їх вживання записують
у довідці (витягу з амбулаторної картки).
З нею хворий звертається до регіональ!
ного лікаря!координатора, і той виписує
необхідні рецепти на ліки, вартість яких
має оплатити страхова компанія. Інфор!
мація про виписані ліки і діагноз переда!
ється до так званої асистуючої (наглядо!
вої) медичної установи, де головний лі!
кар!координатор (у даному разі – це я),
звернувшись до декларації, по!перше,
вирішує, чи є цей випадок страховим, а
по!друге, перевіряє перелік призначень.
На цьому етапі мають бути виключені не
конче необхідні ліки і призначено ті, які за
даного діагнозу та індивідуальних особ!
ливостей хворого саме для нього будуть
найкориснішими, виходячи зі стандартів
лікування. Щоправда, в Україні ще немає
таких офіційно затверджених стандартів,
це справа майбутнього. Тому відповідаль!
ність за правильність призначень бере на
себе лікар!координатор. Лікування вва!
жається закінченим лише за умови пов!
ного одужання застрахованої особи чи
настання стійкого поліпшення у перебігу
хронічної хвороби.
– А що відбувається, коли лікар

Від нашого власного кореспондента
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Оздоровлення ветеранів –
обов’язок держави і суспільства
Василь СЕМЕРЕНКО,
влас. кор. „Нашого покоління”. м. Радивилів Рівненської області

На Рівненщині чимало
робиться для соціального
захисту ветеранів війни
та праці. Скажімо, торік лише
в одному з районів області,
Радивилівському, по лінії
управління праці
та соціального захисту
населення на оздоровлення
211 чоловік використано
132 тисячі гривень.
Поточного року на ці цілі
заплановано майже 260
тисяч. Тенденція, як бачимо,
обнадійлива для тих,
які заслужили особливе
ставлення суспільства
до себе. Тож закономірно,
що вони відпочивають і
набираються життєвих сил
у медикоLпрофілактичних і
лікувальних закладах західного
регіону України.
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Подолати недуги поважного віку
люди можуть і в добре відомому в
області й поза її межами Рівнен
ському обласному госпіталі ветера
нів війни. Розміщеному в одному з
мальовничих куточків селища Кле
вань Рівненського району.
Це багатопрофільний, потужніс
тю у 280 ліжкомісць заклад, в яко
му медичну допомогу можуть отри
мати ветерани війни. За останні ро
ки тут поряд зі старими корпусами
виросли чотири десятка європей
ських котеджів, де одночасно мо
жуть проживати і лікуватися сто
чоловік. Усі котеджі – з передпоко
ями, спальними кімнатами, кухня
ми, санвузлами, ванними. Кожен з
них добре обставлений сучасними
м’якими меблями, телевізором, хо
лодильником. За цей час в госпіталі
було реконструйовано за новими єв
ропейськими технологіями ліку
вальний корпус № 1.
У структурі госпіталю функціо
нують відділення: терапевтичне,
неврологічне, хірургічноурологіч
не, фізіотерапевтичне, поліклінічне,
анестезіології та реанімації.
Завдяки високій кваліфікації лі
карів – спеціалістів вищої катего
рії – у лікувальнооздоровчий про
цес успішно впроваджуються нові
діагностичні та лікувальні методи
ки, зокрема добовий кардіомоніто
ринг стану кардіологічних хворих з
подальшою комп’ютерною розшиф
ровкою; комп’ютерна енцефалогра
фія; лазеротерапія при деформую
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цього не треба докладати багато зу
силь. А лише звернутися в кабінет
медичного обслуговування ветера
нів війни райполіклініки, маючи при
собі відповідне посвідчення. І тут
безкоштовно можна отримати пу
тівку з тим, щоб у визначений у ній
строк своєчасно прибути (а з берез
ня ц.р. двічі на місяць впроваджено
організований підвіз у госпіталь
транспортом райлікарні) на 3тиж
неве лікування у вищезгаданий гос
піталь.
...Здоров’я – найцінніший скарб
людини. На жаль, більшість із нас
посправжньому цінувати його по
чинає, як правило, з неабияким за
пізненням. Та як би там не було, але
компенсувати прогалини щодо цьо
го, погодьтеся, завжди
можна. І в цьому
переконалися
учасники Вели
кої Вітчизняної
війни
Надія
Олександрівна
Острогляд, Ольга
Степанівна Бра
тащук,
Євгенія
Семенівна Кладій,
ветерани
праці
Людмила Володи
мирівна
Свінто
зельська, Ярослав
Іванович Качурець,
Марія Михайлівна
Кузьмич. Хай щас
тить вам, дорогі вете
рани!
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чих остерохондрозах; локальна мік
рохвильова гіпертермія простати на
апараті „Простатрок”.
Госпіталь – єдиний центр в об
ласті, де в плановому порядку про
водиться радикальне хірургічне лі
кування аденоми передміхурової
залози людям похилого віку. До
послуг ветеранів також безкоштов
не зубопротезування.
Лікартерапевт Радивилівської
центральної районної лікарні Лари
са Кривуцик, розповівши на сторін
ках місцевої газети про госпіталь,
закликала ветеранів (а це в першу
чергу стосуєтсья таких категорій
людей похилого віку, як інваліди
війни, учасники бойових дій та осо
би, прирівнені до них за
пільгами, учасники вій
ни, реабілітовані ко
лишні політв’язні та
репресовані, інваліди
армії), скористатися
можливістю поліпши
ти стан свого здо
ров’я. До речі, для
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Áîëåçíåííîñòü
ìûøö
Я замечал, что многие из тех, кто испыты!
вал боль во всем теле после физической
нагрузки или просто общую болезнен!
ность в мышцах, чувствовали облегчение с
приемом витамина Е, 400 ! 1.000 ME 1 ! 3
раза в день. Помогают и хелатные мульти!
минеральные вещества, принимаемые ут!
ром и вечером.

Áîëè â íîãàõ
Увеличьте прием кальция. Попробуйте 1
таблетку хелатного кальция и магния за
завтраком и ужином вместе с хелатными
полиминеральными веществами. Вита!
мин Е показал себя весьма эффективным
в случаях мышечных болей и уплотнений,
связанных с физическими нагрузками и
ушибами. Обычные дозы в таких случа!
ях ! 400 ! 1.000 ME витамина Е (в сухой
форме) 1 ! 3 раза в день.

Õîëîäíûå íîãè
Если вы смущаетесь, что все время при!
ходиться спать в носках, то можете поп!
робовать хорошие мультиминеральные
добавки с йодом 2 раза в день вместе с
таблетками кельпа. Ноги могут быть хо!
лодными из!за того, что ваша щитовид!
ная железа вырабатывает недостаточно
тироксина. Ниацин и витамин Е также по!
могут улучшить кровообращение.

Áîðîäàâêè
Они появляются не от того, что вы подер!
жали в руках лягушку, но они действи!
тельно исчезают, если воспользоваться
Всеукраїнська асоціація пенсіонерів

маслом с витамином Е. Наиболее эффек!
тивно применять 1 ! 2 раза в день масло
28.000 ME наружно и 3 раза в день 400
ME витамина Е (в сухой форме) внутрь.
Прием 1.000 мг витамина С в день может
укрепить иммунитет настолько, что, ве!
роятно, бородавки вообще появляться не
будут.

Âàðèêîçíîå ðàñøèðåíèå âåí
Возраст, недостаток физических уп!
ражнений и хронические запоры ! факто!
ры, способствующие развитию варикоз!
ного расширения вен. Контроль за своим
питанием и регулярные физические уп!
ражнения могут сделать очень много для
предупреждения варикозного расшире!
ния вен. НПП с дополнительными вита!
минами С!комплекса, 1.000 мг 2 раза в
день показали себя очень эффективны!
ми вместе с приемом 400 ! 800 ME вита!
мина Е.

Ãåìîððîé
Из тех, кому за 50, почти половина
страдает геморроем. Неправильное пи!
тание, недостаточная физическая наг!
рузка и напряжение при отправлении фи!
зиологических потребностей ! все эти
факторы способствуют возникновению
геморроя. Сообщниками по созданию
дискомфорта выступают кофе, шоколад,
кола и какао, вызывая зуд в заднем про!
ходе. Если вас беспокоит геморрой, по!
может прием 1 столовой ложки непере!
работанных отрубей вместе с 1.000 мг
витаминов С!комплекса 2 раза в день для
залечивания слизистых и 3 капсул ацидо!
филов 3 раза в день (или 1 ! 2 столовые
ложки жидких ацидофилов 1 ! 3 раза в
день). Масло с витамином Е (28.000 ME
на унцию (29,8 мл)) можно применять на
пораженное место с помощью ватного
тампона.

Îáëûñåíèå èëè âûïàäåíèå
âîëîñ

Существует не так много вещей, ко!
торые раздражали бы нас больше, чем
«лихорадки» на губах. Лучшим средс!
твом из пищевых добавок являются: Ви!
тамины С!комплекса, 1.000 мг с биоф!
лавоноидами утром и вечером. Лактоба!
циллы ацидофилов, 3 капсулы 3 раза в
день. Витамин Е, масляная форма
28.000 ME на унцию (29,8 мл) прямо на
пораженный участок. Лизин, 3 г (3.000
мг) 3 раза в день разделить на части и
принимать в промежутках между прие!
мами пищи (с водой и без белков).

Гарантий не существует, но многие люди
сообщают о существенном уменьшении
выпадения волос при соблюдении следу!
ющего режима: Антистрессовый В!ком!
плекс 2 раза в день Холин и инозит, 1.000
мг каждого ежедневно. Ежедневно мытье
и массаж головы с маслом жожоба.
Мультиминеральная формула с 1.000 мг
кальция и 500 мг магния 1 раз в день.

Ãîëîâíûå áîëè
Следующий витамино!минеральный
режим оказался удивительно эффектив!
ным при головной боли: 100 мг ниацина
3 раза в день. 100 мг антистрессового В!
комплекса (в пролонгированной форме)
два раза в день. Кальций и магний (каль!
ция в 2 раза больше, чем магния – пра!
вильная пропорция), которые являются
натуральными транквилизаторами.

Çàæèâëåíèå ïîñëå îïåðàöèé
После операции вашему организму
нужна вся питательная поддержка, кото!
рую он может получить. Витамин Е, 400
ME (в сухой форме) 3 раза в день. 2 вита!
мина С!комплекса, 1.000 мг с биофлаво!
ноидами, гес!перидином и рутином, ут!
ром и вечером. Высокодозированные по!
ливитамины с хелатными минеральными
веществами утром и вечером. Таблетка
полиминерального комплекса с высоким
содержанием компонентов утром и вече!
ром Витамин А, 10.000 ! 25.000 ME 3 раза
в день в течение 5 дней (прекратить при!
ем на 2 дня, чтобы избежать его накопле!
ния). Хелатный цинк 15 ! 50 мг в день.

Çóä
В качестве антигистаминного средс!
тва могут помочь две таблетки витами!
на С по 1.000 мг (в пролонгированной
форме) утром и вечером с едой. Антис!
трессовый В!комплекс за завтраком и
ужином, 100 мг пантотеновой кислоты
1!3 раза в день и крем с витамином Е на
беспокоящую зону 3 раза в день.

Îæîãè
Самое главное при ожогах ! немед!
ленно отладить обожженный участок хо!
лодной водой. Обнаружено, что для сти!
муляции эффективного затягивания ра!
ны полезно принимать 50 мг цинка в день
и это стоит попробовать. Для профилак!
тики инфекций рекомендуется прини!
мать витамины С!комплекса с биофлаво!
ноидами 1.000 мг утром и вечером. Вита!
мин Е внутрь или местно помогает избе!
жать образования шрамов.

Ïñîðèàç
Хотя на счет этой болезни есть много
анекдотов, на самом деле, миллионам лю!
дей, страдающих ею, не до шуток. Нет ле!
чения, которое было бы полностью эффек!
тивным во всех случаях, но рекомендуе!
мое здесь применялось довольно успеш!
но: НПП. Витамин А (водорастворимый),
10.000 ME 3 раза в день в течение 6 дней в
неделю. В!комплекс, 100 мг (пролонгиро!
ванная форма) утром и вечером. Витамин
С из шиповника 1.000 мг утром и вечером
(дополнительно к витамину С, содержаще!
муся в НПП). Витамин Е (сухая форма), 400
ME 3 раза в день. Увеличить
прием белка (желатель!
но животного проис!
хождения).
Внимание!
Прежде чем сле
довать любым со
ветам, прокон
сультируйтесь с
врачом.
За матеріалами
з Інтернету (друкується
мовою оригіналу).
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ГРИБОК НІГТІВ,
Микола
Андрійович
ПОЛІЩУК,
директор
медичного
центру
„Резонанс”

Ми зустрілися з цією люди
ною на розширеному засіданні
колегії Управління у справах жі
нок, інвалідів, ветеранів війни та
праці у Київраді. Цікава деталь:
доповідачам надавалося не
більш як 1520 хвилин, а ось Ми
колі Поліщуку головуюча на засі
данні начальник Управління Іри
на Євгенівна Голубєва дозволила
говорити майже цілу годину. І всі
присутні в залі Київради слухали
його з величезною увагою.
Бо розповідав він про незви
чайні речі, зокрема про хроноте
рапію – лікування часом. Микола
Поліщук продемонстрував свою
книгу „Тайны времени”, сигналь
ний примірник якої вийшов напе
редодні згаданої зустрічі.
На прохання редакції директор
медичного центру „Резонанс”,
кандидат медичних наук, розпо
вів про одне з багатьох досягнень
цього закладу – майже 100від
соткове зцілення хворих на оніхо
мікоз – тяжке захворювання нігтів
(хоча для сотень вдячних киян і
гостей столиці він більш відомий
як автор унікальної методики лі
кування епілепсії. Та сьогодні ми
обмежимось розповіддю про
спосіб зцілення від оніхомікозу.

Всеукраїнська асоціація пенсіонерів

навіть давній,

ВИЛІКОВНИЙ!
Медичний центр „Резонанс”
багато років спеціалізується на лі
куванні захворювань, які важко
піддаються традиційній терапії:
бронхіальної астми, епілепсії,
склеродермії, гіпертонії, ревма
тизму, хронічного гломерулонеф
риту, кругловидного облисіння,
псоріазу, оніхомікозу та інших.
Оніхомікоз (грибок нігтів) відріз
няється від перелічених хвороб
тим, що це – заразне захворю
вання. Однак всі ці хвороби мають
і спільну рису: постійно рецидиву
ючий перебіг.
ніхомікоз доволі рідко зус
трічається у здорових лю
О
дей. У першу чергу він вражає ос
лаблених, тих, хто страждає на
різні порушення вуглеводного об
міну, імунної системи та роботи
шлунковокишкового тракту. А
ще тих, хто перебуває в передклі
мактеричному й клімактерично
му віці. Помічено, що токсини, які
виділяються грибками, згубно
позначаються також на функціях
статевої системи чоловіків, приз
водячи до зниження потенції та
загального розладу їх здоров’я.
Вилікувати грибок нігтів дово

Лікування оніхомікозу шляхом
впливу на збудника навіть найно
вішими імпортними препаратами
не завжди є ефективним. Не тіль
ки тому, що збудників оніхомікозу
безліч, але, насамперед, через те,
що в будьякому лікуванні велику
роль відіграє стан організму, його
здатність боротися з інфекціями.
Ми пішли своїм шляхом і влу
чили в ціль: навіть багаторічний
грибок нігтів з успіхом піддається
лікуванню. Результат досягається
в 98 % випадків, навіть при 8–20
річній давності захворювання. Як
лікування, що нормалізує захисні
сили організму та обмін речовин в
організмі, використовується резо

нансна хронофітотерапія („хро
нос” – час, „фіто” – трава) –
РХФТ, а для зовнішнього лікуван
ня застосовується рідина та мазь
спеціального складу. Тривалість
лікування РХФТ в середньому 2
4 місяці, а зовнішнього – ще мен
ше (до 1 1,5 місяця).
Після закінчення лікування
важливо провести дезинфекцію
взуття, тому що міцелій гриба
проростає в нього, сприяючи зара
женню оточуючих.
Вартість методу лікування оні
хомікозу, який ми застосовуємо,
значно нижча вартості інших ме
тодів. При цьому ще раз акцентує
мо увагу: ми не використовуємо
хімічні препарати, які згубно
впливають не тільки на грибок ніг
тів, але й на життєво важливі ор
гани людини (печінку, нирки,
шлунковокишковий
тракт).
РХФТ, навпаки, сприяє віднов
ленню функцій цих та інших орга
нів і тканин, усуваючи наслідки
токсичної дії грибка та медика
ментозного лікування, що прово
дилося раніше.
Лікаріхронотерапевти успіш
но лікують оніхомікоз, а також
епілепсію, бронхіальну астму,
псоріаз, вітіліго, ревматизм, гіпер
тонію, гломерулонефрит, склеро
дермію.
Тел: (044) 2692273,
2682154.
Ліцензія МОЗ України
№ 487278 від 12.03.03р.
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лі важко, особливо в занедбаних
випадках. Ось приклад із бесіди з
пацієнткою: „За 35 років хвороби
я випробувала всі доступні мето
ди, особливо сподівалася на імпор
тні препарати. Так, після їх зас
тосування нігті відростали та
залишалися здоровими 2 3 міся
ці. Потім знову з’являвся грибок,
але лікуватися імпортними пре
паратами я вже не могла. І не
тільки через їх дорожнечу, але й
тому, що погано їх переносила. Я
до теперішнього часу іноді почу
ваю нудоту з присмаком цих пре
паратів та запаморочення. Мені
довелось перенести операцію –
видалення жовчного міхура. Вва
жаю, що причиною були ці ж пре
парати. Чи можна мені допомог
ти? Адже я розумію, що можу за
разити інших. Та й ховати руки
від оточуючих – це важко й при
низливо...”
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ДОЛЬШЕ ЖИВЕШЬ

потребление низкокалорийной
пищи существенно продлевает
У
жизнь – такой вывод сделали уче
ные Калифорнийского университе
та. Причем начать никогда не поз
дно: переходить на облегченную ди
ету можно и в преклонном возрасте.
В статье, опубликованной в жур
нале Национальной академии наук
США, группа исследователей под
руководством Стивена Спиндлера
рассказывает о своих эксперимен
тах, объектами которых были мыши
в возрасте 19 месяцев – в пересчете
на человеческую жизнь это соот
ветствует примерно 6065 годам.
Оказалось, что подопытные грызу
ны, питавшиеся «легкой» пищей,
живут примерно на полгода дольше,
чем их собратья из контрольной
группы. Их продолжительность
жизни, если считать с момента сме
ны рациона, увеличилась на 42%.
Впрочем, те мыши, которых кор
мили по «сокращенной программе»
в течение всей жизни, опережают
даже этих долгожителей. Они жи
вут около четырех лет, в то время
как остальные – всего два года.
Пока не доказано, что снижение
количества калорий подействует
так же и на представителей рода че
ловеческого. Однако открытие кали
форнийцев уже оценили в Институ
Всеукраїнська асоціація пенсіонерів

те проблем старения. По словам его
сотрудника доктора Дж. Рота, до сей
поры ученые полагали, что чем
раньше переходишь на здоровое пи
тание, тем дольше можно прожить,
и таким образом получалось, что по
жилые люди свой шанс упустили.
Теперь же выяснилось, что и они
могут продлить свой век, перейдя на
низкокалорийную пищу.
Помимо этого, группа Спиндлера
выяснила коечто и о механизмах
процесса старения – оказывается,
при этом меняется количество бел
ков, вырабатываемых генами. Это
открывается путь для создания ле
карства, которое сохраняло бы здо
ровье не хуже диеты. Спиндлер
убежден: настанет день, когда для
того, чтобы не стареть, достаточно
будет принять таблетку. Синюю или
красную...
Впрочем, люди редко обращают
внимание на рекомендации о здоро
вом образе жизни. Прочитав оче
редную статью о вреде переедания,
мы тут же отправляемся заморить
червячка. Достаточно вспомнить те
же Соединенные Штаты: много лет
людям твердят, что «Макдональ
дсы» их погубят, но число умираю
щих от ожирения неуклонно растет
Михаил ЧЕЧЕВИЦКИЙ
Утро.Ru (друкується мовою оригіналу).

Женя Паперный
(editor@mednovosti.ru); печатается с сокращениями

ЕЖЕГОДНО В МИРЕ
Украина становится одним из лиде
ров по количеству потребляемых табач
ОТ КУРЕНИЯ
ных изделий на душу населения. Рань
УМИРАЕТ 4 900 000
ше в местах общего пользования были
ЧЕЛОВЕК
хоть какието ограничения для ку
рильщиков. Сейчас же это зло стало
настолько распространенным, что
УКРАИНА – СТРАНА,
некурящим впору одевать противо
ГДЕ КУРИЛЬЩИКАМ
газы. Например, в подземных пере
ОТКРЫТЫ
ВСЕ ДВЕРИ
ходах столицы, где и без того ощу
щается нехватка кислорода, от та
бачного смога начинает болеть
За последнее время масса
голова и першить в горле. Самое
новостей была посвящена
печальное, что среди курильщи
проблеме курения. Всё идёт к
ков все больше и больше детей,
тому, что право курильщика
подростков, женщин. На этом
распоряжаться своим здоровьем
мрачном фоне общественного
будет значительно ограничено.
самоистязания особенно от
Поклонники табака, уже изгнанные
радно воспринимается пред
местами из рестораций и офисов,
лагаемая читателям публика
кажется, лишаются права
ция о положении в странах
предаваться своим «маленьким
Евросоюза и в США, кото
радостям» даже на холодных и
рую мы приводим с некото
негостеприимных улицах. И угроза,
рыми сокращениями.
похоже, нависла не только над
любителями трубок, сигар и
сигарет.
Администрация США –
за здоровый образ жизни

П

о сообщению Washington Post, на
ассамблее ВОЗ в Женеве глава
американской делегации Томми Томсон
(Tommy G. Thompson) заявил, что США
готовы полностью поддержать проект

Международной антитабачной конвен!
ции. «Я собираюсь поддержать доку!
мент, — сообщил Томсон. — Я не желаю
вносить в него изменения, у нас нет заме!
чаний. Таким образом делегация США, во
главе со мной, одобряет Конвенцию».
Ранее Соединенные Штаты настаива!
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Восторжествует ли
здравый смысл?
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ли на внесении в этот документ поправки,
согласно которой каждое государство
обязывалось выполнять лишь выбранные
по своему усмотрению положения Кон!
венции. США даже обратились к другим
странам!членам ВОЗ с просьбой поддер!
жать их позицию. В письмах к зарубеж!
ным чиновникам говорилось, что доку!
мент не будет ратифицирован американ!
ской делегацией, пока в него не будут
внесены соответствующие изменения.
Некоторые страны были готовы под!
держать США, но большинство госу!
дарств!членов ВОЗ подвергли критике
позицию американцев. И вот Конвенция
одобрена в первоначальном виде страна!
ми Евросоюза, а вскоре и – государства!
ми Британского Содружества.
Принятие настоящей Конвенции озна!
чает практически полный запрет на рекла!
му сигарет и повышение акцизов на табач!
ные изделия. Кроме того, производители
будут обязаны изменить дизайн своей
продукции, чтобы сделать более заметны!
ми предупреждения о вреде курения.
Правительство США уже долгое вре!
мя финансирует антитабачные кампании
у себя в стране и по всему миру. Поэтому,
как заявил представитель ВОЗ Дерек Як
(Derek Yach), ратификация новой Конвен!
ции американской делегацией является
вполне логичным шагом. С другой сторо!
ны, крупнейшими производителями та!
бачных изделий являются американские
компании. Их интересы, как полагали
сторонники антитабачной Конвенции, и
пытались остаивать власти США, отказы!
ваясь поддержать документ без попра!
вок. Согласно официальным заявле!
ниям, позиция Соеди!
ненных Шта!
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тов была
обусловлена не интереса!
ми табачных компаний, а несоответстви!
ем нового документа конституции стра!
ны. Как заявил Томсон, этих препятствий
больше не существует, но от дальнейших
комментариев глава американской деле!
гации отказался.

ВОЗ единогласно приняла
антитабачную конвенцию
На 56!й ассамблее ВОЗ была еди!
ногласно принята Рамочную конвенцию
по контролю над оборотом табачных из!
делий. За принятие этого документа
проголосовали и США, до последнего
времени отказывавшиеся поддержать
Конвенцию. Теперь всем государствам!
членам ВОЗ будет поручено наложить
ограничения на рекламу и продажу таба!
ка. Информация о вреде курения будет
размещена по крайней мере на трети
площади каждой пачки сигарет. Там же
будут напечатаны изображения легких
курильщика.
Новая Конвенция стала триумфом
для покинувшей пост генерального
директора ВОЗ Гро Харлем Брунд!
тланд (Gro Harlem Brundtland). По
оценкам экспертов, если бы приня!
тия этого документа не состоялось,
к 2020 году количество умерших от
болезней, связанных с курением,
выросло бы до 10 миллионов чело!
век ежегодно, в первую очередь,
за счет граждан развивающихся
стран. Сейчас этот показатель
находится на уровне 4,9 миллио!
на человек в год, и, как надеются
медики, будет снижен.

Вместе с курением табака
в общественных местах
Голландии запретят и марихуану

Новi зуби пiсля 128 рокiв
В

іранського довгожителя вирос
ли нові зуби.
Зубна паста, звичайно, річ корисна,
але коли зуби випадають, не допоможе
ні „Колгейт”, ні „Аквафреш”.
Жителю Іранського селища Шаран
глу Бахраму Ісмаїлі ці новинки гігієни не
відомі. Більше того, він жодного разу не
звертався ні до стоматологів, ні до будь
яких інших лікарів, хоча нині йому вже ...
128 років!
Вік, що не кажіть, поважний, тож нічо
го дивуватися, що за такий проміжок часу
деякі зуби в старого все ж таки повипада
ли. Хоча... Бахрам Ісмаїлі не вважає себе
старим, він охоче демонструє всім роди
чам і гостям три новеньких зуби, які ви
росли недавно, а також усі інші, які прис
луговують йому вже більш як століття!

Довгожитель ніколи не пив, не па
лив, не вживав наркотиків, жодного
разу не був у лікарів, не вживав жод
них ліків. Усе своє свідоме життя він
працював на землі, займався тварин
ництвом. Старий Бахрам не вживав
олії, м’яса, рису. Із усіх калорійних ви
дів їжі він віддає перевагу лише тва
ринному маслу.
Коли Бахраму виповнилося 50 ро
ків, він здійснив паломництво до гроб
ниць імамів у Кербелі, ЕнНаджафі та
Багдаді. Він дотримується всіх нама
зів (молитов).
Бахрам і тепер ще не здається ча
су, статечний, високий, він виглядає
молодшим за свого сина. А сімейка у
Бахрама досить численна: син, три
дочки, 47 онуків, 43 правнуки.
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Запрет курения в общественных мес!
тах Голландии отразится на кофе!шопах,
сообщает Associated Press. Теперь, купив
марихуану в таком заведении, голлан!
дцам придется употреблять ее на улице.
Новые правила вступят в силу в январе
следующего года. Несмотря на то, что
они направлены только против употреб!
ления табака, ожидается, что в результа!
те их внедрения пострадает и ресторан!
ный бизнес – курящие посетители будут
предпочитать приграничные кафе и рес!
тораны в Германии и Бельгии, где разре!
шено курение.
В связи с тем, что курит каждый тре!
тий взрослый житель Голландии, потери,
которые понесут кафе и рестораны в ре!
зультате введения нового правила, оце!
ниваются в 1,5 миллиарда долларов
ежегодно. Из!за оттока посетителей
каждый год ожидается потеря рабочих
мест 50 тысячами работниками ресто!

ранного бизнеса. В связи с этим, новое
правило коснется ресторанов и кофе!
шопов на год позднее, чем других об!
щественных мест.
По словам представителя министерс!
тва здравоохранения Голландии База
Куйка (Bas Kuik), новые правила не были
нацелены против легального оборота ма!
рихуаны. Владельцам кофе!шопов лишь
придется оборудовать специальные зоны
для курящих.

Українська кухня
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”ÒÂ Á ÍÓÔË‚Ë
Навесні однією з перших зпід
землі пробивається кропива – тож
саме час нею поласувати. Й оздоро
витися, адже кропива дуже корис
на: вона багата на мікроелементи,
вітаміни і, як стверджують учені,

виводить радіонукліди. Гріх не ско
ристатися безкоштовною аптекою,
тим паче, що її ранні пагони найко
рисніші.
З кропиви виходить добрий
салат. Кинемо кропиву на дві–три
хвилини в окріп. Поріжемо, додамо
черемшу, яйце, сметану. Чи поєдна
ємо її з подрібненими волоськими
горіхами, зеленою цибулею та пет
рушкою, підкисливши салат яблуч
ним оцтом чи лимонним соком.
Із кропиви можна варити на
віть… пельмені. Тісто звичайне, а в
начинку додамо підсмажену цибу
лю та дрібно порізані яйця. Подава
ти зі сметаною чи вершковим мас
лом (жорсткі стебла кропиви не під
ходять).
А тепер приготуємо з цієї ди
ворослини окрошку на кефірі чи
сироватці. Кропиву ошпарюємо, рі
жемо, перемішуємо з зеленою цибу
лею і яйцем і (за бажанням) із зеле
ним салатом. Заправляємо смета
ною чи майонезом.
Поради давала
Зінаїда СТАРОВОЙТОВА
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15 г рису, 60 г солоних огірків, 21 г
голландського сиру, 24 г моркви, 1/2 яй
ця, 27 г зеленого горошку, 30 г майонезу.
Почищені огірки і варену моркву нарі!
зати дрібними кубиками. Рублені яйця
змішати з відвареним рисом, додавши
зелений горошок і тертий сир.
Заправити майонезом. У салатник ук!
ласти гіркою.

‡ÔÛÒÚ‡ ÔiÍ‡ÌÚÌ‡
123 г білокачанної свіжої капусти,
13 г буряка, 6 г моркви, 1,3 г часнику. Ма
ринад: 6 г оцту, 6 г олії, 38 г води, 3 г цук
ру, 1 г солі, 0,3 г чорного перцю, 0,3 г чер
воного перцю, лавровий лист.
Свіжу капустину почистити, вирізати
серцевину,
нашаткувати великими
шматками і скласти в каструлю, пересипа!
ючи її подрібненими буряком, морквою і
часником. Залити киплячим маринадом і
поставити в тепле місце, поки капуста не
закисне. Потім перенести її в холодне при!
міщення. Їсти можна відразу ж.

—‡Î‡Ú ìœiÍ‡ÌÚÌËÈî
88 г серця, 40 г ріпчастої цибулі, 10 г
олії, 20 г майонезу.
Серце відварити й нарізати солом!
кою. Додати пасеровану на олії, посічену
соломкою ріпчасту цибулю. Заправити
майонезом.

рами картоплю, яйця і ковбасу, теж под!
рібнені кружальцями. Залити сметаною,
розтопленим смальцем, посипати тертим
сиром і запекти в духовці.

—‡Î‡Ú ‰ÂÎiÍ‡ÚÂÒÌËÈ
159 г печінки яловичої або свинячої,
12 г ріпчастої цибулі, 7,5 г саласвіжини,
0,5 яйця, 5 г часнику, сіль, перець.
Печінку обсмажити великими шмат!
ками, потушкувати до готовності з овоча!
ми. Коли охолоне, натерти її на грубій
тертці, потерти також яйце, додати сма!
жену цибулю, сіль, перець, заправити
часником.

—‡Î‡Ú ·Ó„ÛÒÎ‡‚Ò¸ÍËÈ
44 г свіжої білокачанної капусти, 12 г
ріпчастої цибулі, 46 г зеленого горошку,
1/4 яйця, 15 г майонезу, 1 г цукру, зелень,
перець, сіль.
Свіжу капусту тонко пошаткувати,
заправити сіллю, цукром і дати постоя!
ти. Додати рублені варені яйця, зелений
горошок, цибулю, майонез і все перемі!
шати.
Примітка: всі рецепти розраховані
на 1 порцію.

«‡ÍÛÒÍ‡ ‡ÔÂÚËÚÌ‡
101 г картоплі, 1 яйце, 15 г сметани,
16 г копченої ковбаси, 10 г смальцю, 7 г
голландського сиру, сіль, перець, зе
лень.
Картоплю відварити в лушпайках, по!
чистити, нарізати кружальцями. На лист,
змащений смальцем, укласти ша!
НАШЕ ПОКОЛІННЯ | № 12 (67) ’ 2004

Українська кухня

—‡Î‡Ú ìﬁ‚iÎÂÈÌËÈî

Від нашого власного кореспондента

ДЛЯ ВАШОГО ДОБРОБУТУ

Голова ради Хмельницького
регіонального відділення ВАП
В. П. ГЛАДИНЮК

ДОБРОЧИННІСТЬ
НА ЗАМОВЛЕННЯ
Наш власний кореспондент бесідує з головою
ради Хмельницького регіонального відділення
ВАП В. П. ГЛАДИНЮКОМ
– Вікторе Петровичу, ніколи не
здогадаєтеся, від кого я дізнався про
те, що в нашому місті є така громад
ська організація – Всеукраїнська
асоціація пенсіонерів.
– Від кого ж?
– Від власної тещі. Після того, як
полагодила окуляри зі знижкою 50
відсотків. Щоправда, вона того разу
приховала, що придбала картку чле
на ВАП. Тільки коли відремонтувала
холодильник значно дешевше, ніж
належало за прейскурантом, похва
Всеукраїнська асоціація пенсіонерів

лилася чудодійною „візиткою” Все
української асоціації пенсіонерів і
розпочала роз’яснювальну роботу в
нашій сім’ї.
– І досягла мети?
– Авжеж! Слово рідної мами для
моєї дружини – найавторитетніше. Та
суть в іншому: у будинку, де мешкає
наша родина, вже четверо сусідів
пенсіонерів наслідували приклад мо
єї тещі. Наяву – колективне членство!
– Колективними членами ВАП ста!
ють не лише умовно, як у цьому разі, а й
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ня перейматися і партнерів шукати вод!
ночас. Зізнаюся, нелегко дісталося на!
буте: 180 підприємств, установ та орга!
нізацій, з якими укладені угоди про спів!
працю. Та й не кожен із 17 тисяч членів
ВАП „за покликом серця” набув цього
статусу. Взагалі багаторічна профспіл!
кова практика навчила мене: „собівар!
тість” ефективного громадського впливу
висока.
– Відчувається, мабуть, у людей
зневіра, адже стільки їх уже обдурю
вали і різні пройдисвіти, і держава...
– Ось у цих умовах тотального ошу!
канства доводиться переконувати лю!
дей, знаходити взаєморозуміння. Я не
дивуюсь, коли справді корисну для них
пропозицію сприймають насторожено.
Спершу до моїх рекламних виступів у
місцевих засобах масової інформації
хмельничани поставилися скептично.
Не один дошкульний відгук випало вис!
лухати по контактному телефону! Надо!
лужував індивідуальною роботою, за
принципом: „Вовка ноги годують”. Зви!
чайно, перші результати мав скромні.
Вдовольнявся чужою радістю, коли ба!
чив, як дідусь чи бабуся заощаджують
дещицю зі своєї мізерної пенсії завдяки
Асоціації, завдяки мені! Бачили б Ви,
скільки радості було. Що не кажіть, а
приємно робити людям добро...
– І приходять до Вас подякувати?
– Не так давно Микола Петрович Пя!
терко розшукав мене, хоч я на місці май!
же не сиджу (весь час у русі!). І знаєте,
навіщо? Лише для того, щоб подякувати
за істотну для пенсіонера суму економії
на придбанні імпортних оздоблюваль!
них матеріалів. Я натомість відказав гос!
теві: „Господареві магазину дякуйте за
знижку”, а він: „Е!е!е, ні! Якби не картка
члена ВАП, хіба ж „скостив” би він яко!
мусь сіромасі 70 гривень?” Ніде правди
діти, мало хто із скоробагатьків без під!
казки зважить на насущні потреби бід!
ного відвідувача. Мовляв, усіх голодних
не нагодуєш, а босих не взуєш.
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фактично. Майже півтори сотні юридич!
них осіб подали заяви про вступ усім
трудовим колективом до Асоціації, від!
тоді як відкрилося її відділення у
м. Хмельницькому.
– Тобто, протягом року?
– Термін трохи довший. Хмельницьке
відділення зареєстроване 28 січня 2003
року. Установчі збори ж відбулися 2
грудня 2002 року. Нас було п’ятеро.
– Точніше, Ви і четверо однодум
ців?
– Правильно буде так: Іван Арсенті!
йович Дереш та четверо нас. Це він, го!
лова Хмельницького міськкому проф!
спілки працівників АПК, зацікавив мене,
свого вчорашнього колегу по профспіл!
ковій роботі, а тепер – „молодого пенсіо!
нера”, новою справою. Ще й підмогу
дав – інструктора міськкому Івана Дмит!
ровича Жилюка, заступника голови кре!
дитної спілки „Допомога” Анатолія Івано!
вича Войтовича та голову колективного
підприємства „Профагро” Юрія Володи!
мировича Дзенглюка. Та й сам на перших
порах опікувався своїм дітищем. Відтак
„хрещеним батьком” відділення по праву
є Дереш. Утім, він і тепер лишається ду!
шею нашої ради. Недарма й досі у Феде!
рації профспілок Хмельниччини ревниво
сприймають це „хобі” підлеглого.
– А Ви, Вікторе Петровичу, часом
не розчарувалися у своєму виборі?
– Не Ви перший ставите таке запи!
тання. Недавно від друга дитинства по!
чув: „Чи не досить тобі щодня мотатися
по місту й сотати нерви на вмовляння
„крутих”? Йшов би до мене в офіс ме!
неджером на спокійну роботу, на гаран!
тований оклад”.
– То чого ж Ви? Там, мабуть, і за
робіток вищий, і для здоров’я лег
ше...
– Та Ви що! Мені й на думку не спаде
одразу після старту сходити з дистанції.
Хоча іноді відчуваю, що „крутитися” в ко!
лишньому темпі вже не по літах. Треба й
зростанням чисельності рядів відділен!
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Як не прикро, чимало моїх візитів до
потенційних партнерів починаються з
непорозуміння. А завершуються (всі,
без винятку!) рукостисканням, догово!
ром про співробітництво.
– Співпраця, зазвичай, передба
чає взаємну вигоду. А що ВАП спро
можна зі свого боку запропонувати ав
тору „доброчинства на замовлення”?
– Нових споживачів. Не треба мудрої
голови на крутих плечах, щоб засвоїти
елементарний закон вільного ринку: не!
велика, 10!20!відсоткова знижка ціни то!
вару або послуга обертається великим
доходом для реалізатора, бо каталізує
обіг капіталу. Отже, члени ВАП з іменною
членською карткою в руках відіграють
роль рушіїв ринку. Ми, організатори цьо!
го процесу, пишемо сценарій дійства.
– Не перебільшуєте, шановний?
– Анітрохи! Скажіть, скільки пенсіоне!
рів!хмельничан, не маючи картки ВАП,
насміляться переступити поріг салону за!
будовника, хімчистки, театру, Центру
здоров’я, юридичної консультації? Зго!
ден, в аптеку і жебрака недуга пожене.
Але і у фармацевтів після впровадження
пільгових карток додалося пацієнтів – це
я їхні слова повторюю. Особливе пожвав!
лення помітне в адвокатських конторах,
для яких ВАП стала чимось на зразок ра!
дянського Оргнабору. Цю образну оцінку
дав заслужений юрист України Станіслав
Феліксович Домбровський, коли ми з
ним зустрілися дорогою до храму напе!
редодні Великодня. Минуло лише півроку
після підписання договору з ним. Подібну
думку висловив на засіданні ради відді!
лення ВАП Анатолій Францевич Сікор!
ський, керівник ВАТ „Сікаф”, що виготов!
ляє столярні вироби. Він підрахував, що
4 відсотки доходу товариству принесли
наші „вапівці”. Як мовиться, дрібниця, а
приємно. Зауважте: всім!
– Вікторе Петровичу! Нема сумні
ву, Асоціація полегшує життя літньої
людини. Але... Чи не культивується у
такий спосіб утриманство у ветеран
ському середовищі?
– А що треба для стареньких з місяч!
ною державною милостинею у 100–160
гривень?! Крім того, новостворений інс!
титут ВАП висуває активістів громад!
Всеукраїнська асоціація пенсіонерів

ського руху за справедливість. Зараз у
мене понад півтора десятка ерудованих,
надійних помічників. Таких, наприклад,
як Галина Степанівна Браславець, педа!
гог!пенсіонер, активна, ініціативна, муд!
ра, порядна жінка. Взагалі, у кожному
мікрорайоні обласного центру сьогодні
працюють наші повпреди. Їхній досвід
стає у пригоді, коли створюватимемо
осередки в інших містах та селах.
– Збираєтеся розширювати межі
діяльності?
– Уже з’явилися „перші ластівки” в
Деражнянському, Хмельницькому і Яр!
молинецькому районах. Після квітневих
детальних публікацій у ряді обласних га!
зет, як кажуть, крига скресла, і до нас на!
дійшли запити також і з інших місць. Бу!
демо дерзати!
– То впору, Вікторе Петровичу, за
паморочитися від успіхів?
– Яке там запаморочення! Скоріше,
голова пухне від задумів. Рада відділен!
ня міркує у ці дні над тим, як поглибити
нашу діяльність. Щоб прижилися на на!
шому грунті програми медичного стра!
хування пенсіонерів, „Навчання дорос!
лих”, „За гендерну рівність”, „Діалог по!
колінь”, які рекомендує Рада ВАП.
– Хай Вам таланить у всьому, Вік
торе Петровичу. А від моєї тещі –
особиста подяка! Користуючись на
годою, хочу публічно вклонитися
усім поборникам нашого руху. Без
перебільшення, заслуговують сус
пільної шани добровільні захисники
ображених владою пенсіонерів. Дя
кую за бесіду!
Розмовляв Віталій ЧИЖЕВСЬКИЙ,
влас.кор. „Нашого покоління”.
м. Хмельницький.

Чужой беды
(друкується мовою оригіналу)
Руководитель Севастопольского регионального
отделения Всеукраинской ассоциации
пенсионеров В. И. Костюра.

2003 год для Севастополя был хаL
рактерен тем, что на фоне экономиL
ческого роста, увеличения объемов
производства на 7,7% произошло
улучшение показателей, которые
отражают уровень жизни и занятосL
ти населения. Вот некоторые из них:
за минувший год средняя зарплаL
та работников, занятых в отрасL
лях экономики города, составила
486 грн. 35 коп., в сравнении с
2002 г. увеличилась на 24%;
в прошлом году создано 4,7 тыс.
рабочих мест;
в санаториях Министерства труда
и социальной политики Украины
оздоровлено 504 инвалида, ветеL
рана войны и труда;
из государственного бюджета
оказана одноразовая денежная
помощь малообеспеченным сеL
мьям в размере 1348,7 тыс. грн.;
более 10 тыс. граждан получили
льготы по оплате жилищноLкомL
мунальных услуг;
на персонифицированный учет
для оказания льготных услуг по
различным видам поставлены
23 822 ветерана войны.

Подобных примеров социальной за!
боты о людях можно привести немало. С
этим соглашается и мой собеседник –
руководитель Севастопольского регио!
нального отделения Всеукраинской ассо!
циации пенсионеров В.И.Костюра. Она
хорошо понимает тему нашего разгово!
ра: проблемы социальной защиты мало!
обеспеченных граждан. К ним, в первую
очередь, относятся люди, о которых не!
обходимо говорить с особым чувством
уважения – пенсионеры. Ведь у самой
Валентины Ивановны за плечами 45 лет
трудового стажа. «А впереди, – улыбает!
ся она – как всегда непочатый край рабо!
ты и довольно серьезной! Ведь социаль!
ная политика в Украине только набирает
обороты. И если есть определенные по!
ложительные изменения по отношению к
работоспособному населению, то к вете!
ранам труда внимание недостаточное, в
том числе в части выполнения Закона Ук!
раины «Об основных принципах социаль!
ной защиты ветеранов труда и других
граждан преклонного возраста», которые
практически не выполняются.
В Севастополе очень серьезно, с по!
ниманием отнеслись к образованию в Ук!
раине Всеукраинской ассоциации пенси!
онеров. Ведь принципы деятельности по!
нятны каждому: отстаивать независи!
мость и интересы своих членов, помогать
им создавать условия для здоровой, бе!
зопасной и достойной жизни. В развитие
этих основных задач разработан целый
ряд программ.
О солидном опыте работы по реали!
зации программ пока говорить рано, но
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то, что уже со времени регистрации отде!
ления (а было это недавно – в ноябре
2003 года) проведена определенная ра!
бота, сказать надо. За полгода в Севасто!
поле членами Ассоциации стали около
300 человек, в том числе 7 коллективных
членов. Это такие предприятия, как ОАО
«База бакалея», ОАО «Витам», ОАО
«Промтовары», «Школа мирового обще!
ния», ОАО «ГКРТ» и т.д. Ведется работа по
вступлению в ряды Ассоциации крупных
предприятий и организаций города.
За это время с ВАП заключили дого!
вора и изъявили желание принять учас!
тие в программе о предоставлении ски!
док на товары и услуги около 230 пред!
приятий и организаций города Севасто!
поля. Среди них 25 продовольственных
магазинов, десятки промтоварных, в том
числе по реализации сложной бытовой
техники и компьютеров, 12 медицинских
оздоровительных центра, 2 стоматологи!
ческие клиники, 45 аптек, предприятия
транспортного и бытового обслуживания,
предприятия по ремонту теле!, радио!,
видео! аппаратуры, АЗС и СТО и т. д.
В результате сотрудничества с АПП!
Банком «АВАЛЬ» и размещения их рекла!
мы, удалось выпустить каталог предприя!
тий и организаций г. Севастополя, прини!
мающих участие в программе Всеукраин!
ской ассоциации пенсионеров по пре!
доставлению скидок членам ВАП – «Шаги
навстречу». Поскольку каталог является
своего рода путеводителем для каждого
члена Ассоциации и рекламой каждого
предприятия, мы приглашаем к сотруд!
ничеству организации и частных лиц.
Ведь по большому счету разговор идет о
конкретной социальной защите малоо!
беспеченных слоев населения. Сегодня
им пользуется около 300 человек. «Быть
членом ВАП выгодно, – сказала А.П.По!
рошниченко, преподаватель школы ми!
рового общения. Я пользовалась услуга!
ми аптеки, где получила скидку 10%. Это
важно для меня, но думаю, что просто не!
обходимо для пенсионеров и малообес!
печенных людей. Об этом я рассказала
своим соседям, которые так же изъявили
желание стать членами ВАП».
Какие же вопросы решают руководи!
тель отделения В.И.Костюра и ее ближай!
Всеукраїнська асоціація пенсіонерів

шие помощники Л.Н.Гулина и Н.С.Тухова?
Основной задачей, как и прежде, они счи!
тают привлечение в Ассоциацию новых
людей и развитие новых направлений де!
ятельности, конкретное выполнение
программ Ассоциации. Выполняя Прог!
рамму скорой юридической помощи, в
марте – апреле региональное отделение
заключило два договора с адвокатскими
бюро. Началось выполнение культурной
программы. Только за последние два ме!
сяца посетили театры и получили билеты
на спектакли более 300 человек. Скоро
лето и, естественно, об отдыхе нужно ду!
мать заранее. Для этого заключены дого!
воры с базой отдыха им. Б.Мокроусова и
санаторием «Черноморье», где могут от!
дохнуть и поправить свое здоровье не
только севастопольцы, но и члены ВАП
других регионов Украины.
Выполняя программу медико!соци!
ального обслуживания, Севастопольское
отделение работает над вопросом орга!
низации страховой медицины по опыту
работы Ривненского отделения ВАП.
Важным направлением является вы!
полнение информационной программы.
Это направление в Севастополе считают
приоритетным, т.к. о деятельности ВАП в
городе пока знают немногие. Причин тому
много: отсутствие постоянного помещения
для работы, современных средств комму!
никаций, компьютерного обеспечения…
Все эти проблемы в Севастополе ста!
раются решать, ибо хорошо знают девиз
Ассоциации – «Помоги себе сам». Здесь
знают так же и другое: чужой беды не бы!
вает.
Владимир Дятчик,
соб. корр. «Нашого покоління»
г. Севастополь
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СКАЗАНО – ЗРОБЛЕНО!
Авторитет будь!якої громадської організації залежить насамперед
від того, як вона вміє дослухатися до думки кожного її члена, як у ній
реалізують задуми. Бо навіть найкращий, справді геніальний проект
можна дискредитувати, якщо не забезпечити нерозривний зв’язок між
словом і ділом.
На мене справило враження дійове реагування працівників Асоціації на побажання моїх
сусідів, членів ВАП, які звернулися з листом до керівництва цієї молодої громадської органі!
зації з проханням укласти угоду з Центральним гастрономом на Вітряних горах (м. Київ) про
надання знижок на товари для членів Всеукраїнської асоціації пенсіонерів.
Минуло кілька місяців, і ми, чесно кажучи, подумали, що ніхто до того прохання не прис!
лухався. І були приємно вражені, коли напередодні Нового року зателефонувала завідувач!
ка відділу організаційної роботи ВАП Наталія Володимирівна Кучеренко і повідомила, що
прохання членів Асоціації задоволено. Якщо дисконтна картка для всіх покупців коштує 30
гривень, то для членів ВАП – лише 4 гривні. Солідна економія вже на самій картці. А крім то!
го, власник дисконтної картки отримує щоразу 3 % знижку на товари в цьому магазині.
Сказано – зроблено! Цей принцип і приваблює в роботі ВАП. І ми, мешканці Вітряних гір,
дякуємо працівникам Асоціації за те, що вони турбуються про наш добробут.
Користуючись нагодою, прошу від імені всіх мешканців нашого району – членів ВАП, зро!
бити ще одне добре діло: домовитись ще й з аптеками, які розташовані поблизу нас, щоб ми
мали змогу отримувати тут знижки при придбанні ліків та лікувальних засобів.

“Якби ВАП не було,
її треба було б придумати”
Любов БЛАГОВЄЩЕНСЬКА,
пенсіонерка, член ВАП,
м. Дніпропетровськ
Я член ВАП із вересня 2002 року. Здоров’я немає, часто хворію, як і мій чоловік, тож на лі!
ки доводиться витрачати багато. Я підрахувала, що протягом 2003 року ми придбали ліків на
суму понад 800 гривень, але витратили лише близько 640 гривень. Тобто заощадили 160
гривень. А все завдяки ВАП, її програмі знижок на товари та послуги. Бо в аптеці, що на ву!
лиці Совєтській у Дніпропетровську, мені, як члену Асоціації, надають знижку 20 %.
Для когось, можливо, це не такі вже й великі гроші, а для нашої сім’ї – справжня підмога.
Ми висловлюємо вдячність усім засновникам Всеукраїнської асоціації пенсіонерів. Якби ВАП
не було, її треба було б придумати! Адже держава ще не скоро зможе забезпечити пенсіоне!
рам належний рівень життя, а літнім людям треба жити сьогодні!
Я вдячна своїй Асоціації ще й за те, що вона не стоїть осторонь проблем, які виникають у
суспільстві. Надумали наші законодавці прийняти новий закон про податок на додану вар!
тість на ліки та лікарські засоби. У разі такого оподаткування неминучим став би стрибок цін
на ліки. І тому ВАП виступила у пресі, в Інтернеті з рішучим протестом проти такого нововве!
дення. Добре, що Президент втрутився, і ПДВ на ліки не ввели. Така позиція ВАП – це воля
всіх її членів, і я закликаю всіх літніх людей: приєднуйтесь до нас! Разом ми – сила!
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Людмила КОРНІЄВСЬКА,
вчителька, м. Київ

Ви вагаєтесь, чи варто
вирощувати капусту?
Не визначились, на якому
сорті зупинитись?
Заспокойтесь і зосередьте
свою увагу саме на цій
культурі. Не пошкодуєте!

Поради городникам
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Аргументи економічні та агрономічні
Хоч капуста – вимоглива щодо родючос!
ті грунту рослина, але в Україні вона була до!
недавна, є і, мабуть, ще довго буде культу!
рою № 2 (після картоплі). Бо де ж ви бачили
українця без борщу! А борщ, відповідно, без
капусти. У нас дуже популярні й інші страви з
капусти, не кажучи вже про капусту в нату!
ральному вигляді (не смажену, не варену, а
тільки подрібнену – для салатів).
Капуста добре росте й досягає стиглості
практично в усіх кліматичних зонах України.
Пізньостиглі сорти капусти можна ус!
пішно зберігати до наступної весни. Розса!
ду цих сортів висаджують у відкритий грунт:
в центральних і західних районах України – в
останній декаді травня – на початку червня
(урожайність при цьому досягає близько
600–800 ц/га); у південних областях – у дру!
гій половині червня; у Криму – з 1 по 5 лип!
ня. Висадите раніше – головки розтріска!
ються, висадите пізніше – матимете малі та
нещільні головки. На постійне місце висад!
жують 45–50!денну розсаду, коли рослини
утворять по 5–6 справжніх листочків. За
10–12 днів до висаджування рослини ста!
ранно поливають. Як тільки грунт підсохне,
міжряддя вздовж і впоперек прорізують но!
жем на глибину 6–8 см (нарізують квадрати!
ки), що сприятиме кращому розвитку коре!
невої системи. Крім того, нарізання змен!
шує обривання коріння під час пересаджу!
Всеукраїнська асоціація пенсіонерів

вання, сприяє швидкому приживленню
рослини на новому місці.
Вибирати розсаду з розсадника слід за
1–3 години до висаджування. Глибина висад!
жування – 6–7 см (до першого листочка).
Перед висаджуванням роблять смета!
ноподібний розчин глини або землі, до ньо!
го додають 5–7% коров’яку і 15–20 г ТМТД
(на 3–4 л розчину) і вмочують у цей розчин
коріння розсади. Це захистить рослини від
ушкодження капустяною мухою, дротяни!
ком та іншими грунтовими шкідниками.
Розсаду висаджують переважно з ши!
риною міжрядь 60–70 см; у рядку рослини
розміщують на відстані 50–60 см. Полива!
ють при висаджуванні: у хмарну погоду – по
0,5–0,7 л на кожну рослинку, а в сонячну і
посушливу – по 1–1,5 л. Як тільки грунт
протряхне, засипані ямки мульчують сухою
землею, торфом тощо, що сприяє підви!
щенню вологості грунту біля кореневої сис!
теми протягом 2–3 діб. Поливати в сонячну
погоду без мульчування не можна, бо воло!
га швидко випарується, утвориться грунто!
ва кірка, внаслідок чого рослини погано
приживатимуться, а то й загинуть зовсім,
навіть при 2–3!разовому поливі.
Після висаджування розсади розпушу!
ють міжряддя. На 5–6!й день перевіряють,
чи всі рослини прижилися. На місці випалих
підсаджують нові. Кожне наступне розпушу!
вання проводять через 8–10 днів, виполюю!
чи бур’яни. Протягом вегетації капусту поли!
вають у південних районах 8–12 разів, у лі!
состепу – 5–7, у районах Полісся та західних
областях – 2–4 рази, залежно від погодних

Аргументи медико%фізіологічні
За вмістом вітаміну С капуста поступа!
ється лише лимону. Чимало в ній вітамінів
групи В, які благотворно впливають на нер!
вову систему й рятують від осінньої депре!
сії. Є і вітамін РР, а речовина «холин» запобі!
гає виникненню склерозу.
Американський вчений Чіні виявив у ка!
пусті вітамін, який запобігає виразковій хво!
робі й допомагає при гастритах і колітах.
Ось чому такий корисний капустяний сік.
До того ж капуста – щедре джерело со!
лей калію, незамінних для нормальної робо!
ти серцево!судинної системи.
Капуста низькокалорійна, що важливо
для людей з надмірною вагою.
Однак корисні речовини у капусті розпо!
ділено не зовсім рівномірно. Найбільше ві!
тамінів і мікроелементів у кочерижці. Верхнє
зелене листя капусти також дуже корисне,
бо в ньому міститься чимало фолієвої кис!
лоти, яка регулює обмінні процеси, поліп!
шує кровообіг. Рекомендується вагітним і
жінкам, які годують немовлят грудьми. Пот!
рібно ретельно відмивати верхнє листя і їс!
ти його, а не викидати.
Цвітна капуста удвічі перевищує білого!
лову за вмістом вітаміну С. До того ж у цвітній
капусті набагато менше клітковини, тому во!
на краще перетравлюється і засвоюється.
Червонокачанна капуста містить вдвічі
більше каротину, ніж білоголова, в ній вияв!
лено речовину «ціанідін», яка благотворно

впливає на серце і судини. Дове!
дено, що сік червоноголової ка!
пусти згубно діє на туберку!
льозну паличку.
Брюссельська, як і всі сор!
ти капусти, має антиканцерогенні
властивості, а вітаміну С у ній більше, ніж
у лимонах і апельсинах. Крім того, є кальцій,
натрій, фосфор, магній, залізо і йод.
Брокколі багата на рослинний білок, а
якщо їсти її частіше, можна знизити в орга!
нізмі рівень холестерину і уникнути склерозу.
Савойська містить мало клітковини, до
того ж вона – капустяний чемпіон із вмісту
білка. У ній багато вітамінів, мікроелементів,
Пекінська відрізняється від інших різ!
новидів капусти відсутністю качанчика. Зов!
ні схожа на салат латук. Пекінська капуста –
найсоковитіший різновид. Вона зберігає
смакові властивості протягом усієї зими.
«Пекінка» – незамінний засіб для профілак!
тики захворювань шлунка і кишечника.
Кольрабі схожа на велику редьку, але
насправді це – звичайна капуста. На смак
схожа на качанчик від білоголової капусти,
але трохи ніжніша. Через високий вміст ві!
таміну С її називають північним лимоном.
Регулярне вживання кольрабі допомагає
знизити артеріальний тиск і зміцнити серце.
Хто їсть капусту щодня, надійно захищає
шлунково!кишковий тракт.
Тож не вагайтесь: якщо надумали виро!
щувати капусту – Ваш вибір вдалий з усіх
точок зору.

Довідка:
Із пізньостиглих сортів білоголової
капусти, які характеризуються висо%
кою лежкістю (зберіганням узимку),
слід відзначити: Амагер 611, Віоланта,
Ердено F1, Ландегейкер децема, Лєн%
нокс F1, Ліка, Мандарин F1, Україн%
ська осінь, Фрі%
зія F1, Харків%
ська зимова,
Хінова F1 та
інші; із се%
редньостиг%
лих – В’юга,
Куісто,
Мо%
жарська міс%
цева, Слава
1305.
НАШЕ ПОКОЛІННЯ | № 12 (67) ’ 2004

81

Поради городникам

умов. На початку вегетації рос!
лини поливають з розрахунку
300–400 л води на 10 кв. м пло!
щі, а в період інтенсивного на!
ростання вегетативної маси –
500 л води на 10 кв. м. На початку
формування головок рослини 1–2
рази підгортають, щоб утворювалась додат!
кова коренева система (це забезпечить
стійкість рослин від вилягання). Розпушува!
ти грунт у міжряддях і підгортати рослини
треба після випадання дощу або після поли!
ву. Це поліпшує доступ повітря до кореневої
системи і підвищує врожайність. Протягом
вегетації рослини захищають від хвороб і
шкідників, а в разі потреби – підживлюють.
Якщо всі ці вимоги агротехніки витрима!
ні, кожна сотка городу дасть вам близько
700 кілограмів капусти.

Для ремонту квартири
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Грунтовки
та шпаклівки
під клейові фарби
Ви набралися сміливості і розпочали ремонт. Скажімо, вирішили пофарбувати
стіни й стелю в улюблений колір. Що ж, як кажуть, Бог Вам у поміч! Але тут
постало питання: як самому приготувати надійні та недорогі грунтовки й
шпаклівки? Адже без них високої якості ремонту не досягнути.
На прохання читача В. Самійленка з Києва публікуємо склад і способи
приготування таких грунтовок і шпаклівок.
ГРУНТОВКА ГАЛУНОВА
Галун алюмокалієвий
Мило господарське
Клей кістковий (плитковий)
Оліфа натуральна
Вода
Крейда

0,2—0,3 кг
0,25 кг
40%!не
0,2 кг
0,03 кг
до об’єму 10 л
1—3 кг
При першому грунтуванні
5—7 кг
При другому грунтуванні
Спосіб приготування. У гарячій воді готують 10%!ний розчин галуна (російською –
квасцов) і окремо 10%!ний розчин клею. При подальшому нагріванні до розчину клею
вводять мило і, швидко перемішуючи, додають оліфу. До утвореної емульсії, енергійно
перемішуючи, додають розчин галуна. Отриману суміш доливають водою до об’єму
10 л і додають крейду. Отриману грунтовку проціджують через кілька шарів марлі або
старі капронові панчохи.

ГРУНТОВКА КУПОРОСНА
Мідний купорос
Мило господарське
Клей кістковий (плитковий)
Оліфа натуральна
Вода
Крейда

0,15—0,30 кг
0,25 кг
40%!не
0,2 кг
0,03 кг
до об’єму 10 л
1—3 кг
При першому грунтуванні
5—7 кг
При другому грунтуванні
Спосіб приготування. Грунтовку готують так же, як і галунову, але замість галуна
вводять мідний купорос. Отриману суміш треба зберігати тільки в дерев’яному посуді.

ШПАКЛІВКА НА КІСТКОВОМУ КЛЕЇ
Клей кістковий
Оліфа оксоль
Мило господарське
Скипидар або сикатив
Крейда

2,20 кг
0,2 кг
0,06 кг
0,06 кг
7,5 кг

20%!ний розчин
55%!на
40%!не

Спосіб приготування. У відро заливають рідкі компоненти і, ретельно їх
перемішуючи, порціями додають крейду.
Всеукраїнська асоціація пенсіонерів

Спальня «Омега»:  шафа 4х дверна або 6ти дверна;
 тумбочки (2 шт);  комод;
 дзеркало;  ліжко
 Виготовлення з натуральної деревини
 Оздоблення матеріалами західних виробників
з застосуванням якісної фурнітури провідних фірм
 Комплектація за індивідуальними замовленнями

Радивилівська меблева фабрика
Україна, 35000, Рівненська обл.,
м. Радивилів, вул. Шкільна, 1
тел./факс (03633) 41881,
тел. (03633) 41660, 41872, 41864

ДЛЯ ДУШІ

ГЕРОЇ НАШИХ
ПУБЛІКАЦІЙ –
ПОРУЧ З НАМИ

Всеукраїнська асоціація пенсіонерів
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„После хорошего дня – в кази
но!” – запрошує один журнал. Він
же повчає: „Место агрессии – на
дискотеке!”. „Правильный ночной
кайф”, „Оттянулись в кабаке” – це
репортажі з нічних клубів із стрип
тизом, „девушками на выбор” та
іншим „джентльменським набо
ром”. А ось іще деякі заголовки з
газет, журналів, сайтів: „Киркоров
ушел к Стоцкой”, „Курникова те
перь спит с другим”, „Свиридова
рассталась со своим „бойфрен
дом”, „Тату вышли на эстраду го
лыми”, „Кабаева обнажилась”,
„Непосвященных шокировал го
лый зад Моисеева”...
Зовсім інші „герої нашого часу”
цікавлять нині більшість засобів ма
сової інформації. Тому нормальним
людям старшого покоління фактично
оголошена соціальноінформаційна
ізоляція, і ЗМІ дедалі помітніше від
сторонюються від ветеранських
проблем, пояснюючи особливо прис
кіпливим читачам, що в ринкових
умовах інакше й бути не може. Біль
ше того, деякі любителі „смаженого”
у гонитві за дешевими сенсаціями
здатні навіть оббрехати героїв мину
лого заради високих тиражів і гоно

рарів (пригадаймо, скажімо, „сенса
ційні викриття” мужньої четвірки
радянських моряків, які провели 49
діб на баржі в Тихому океані без їжі
та води, або брудні пасквілі на Тара
са Шевченка, Лесю Українку, Ольгу
Кобилянську).
Коли ж хтось із представників
старшого покоління намагається
опублікувати спогади про видатних
людей, про визначні події минулого,
нерідко від деяких редакторів мож
на почути: „Платіть гроші – надру
куємо”. А оскільки грошей немає, то
й розмова коротка: „За все треба
платити. Бо тепер ринок”. І показу
ють розцінки на рекламу в „умовних
одиницях” – сотні і навіть тисячі до
ларів за сторінку! А звідки у пенсіо
нерів дурні гроші? Так соціальноін
формаційна ізоляція призводить до
розмежування суспільства на тих,
хто має „умовні одиниці” (і замовляє
музику!), і тих, у кого – ні „оди
ниць”, ні музики...
Ось чому Рада Всеукраїнської
асоціації пенсіонерів розробила
Програму інформаційного забезпе
чення членів ВАП, з основними по
ложеннями якої ми знайомимо чи
тачів „Нашого покоління”.
НАШЕ ПОКОЛІННЯ | № 12 (67) ’ 2004
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ßêîñü ³ñòîðèê ³ ïåäàãîã Êîñòÿíòèí Êóøíåð, êîìåíòóþ÷è çàãàëüíîâ³äîìå ãàñëî ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â, ñêàçàâ: „Ó æèòò³ çàâæäè º
ì³ñöå ïîäâèãó, òà íå çàâæäè º ì³ñöå ãåðîþ”. ² öå ñïðàâä³ òàê.
Ùîïðàâäà, ó êîëèøíüîìó ÑÐÑÐ ïðåñà, ðàä³î é òåëåáà÷åííÿ ïðèä³ëÿëè ãåðîÿì íåàáèÿêó óâàãó, õî÷à é äóæå âèá³ðêîâî. Íàïðèêëàä,
ïðî âèäàòíîãî êàï³òàíà ðàäÿíñüêîãî ï³äâîäíîãî ÷îâíà, „îñîáèñòîãî âîðîãà Ã³òëåðà íîìåð 1” Ìàð³íåñêî øèðîêèé çàãàë ä³çíàâñÿ
ëèøå â ðîêè ãîðáà÷îâñüêî¿ „ïåðåáóäîâè”, îñê³ëüêè óñëàâëåíèé
ãåðîé „ïðîøòðàôèâñÿ”, çàêîõàâøèñü â ³íîçåìêó. Â³äòîä³ ö³êàâ³ñòü
ÇÌ² äî ãåðî¿â çàçíàëà êàðäèíàëüíèõ çì³í. Ïîãëÿíüòå íà ñòîð³íêè
ñó÷àñíî¿ ïðåñè. Íà êîãî âîíà õî÷å ñïðàâèòè âðàæåííÿ? Êîìó ñèìïàòèçóº? Êîãî ïðîñëàâëÿº? Ùî ïðîïàãóº?
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ПРОГРАМА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Мета програми
Розробляючи концепцію програми
інформаційного забезпечення, Рада
ВАП виходила з того, що нинішній стан
преси в Україні не дозволяє літнім лю
дям сподіватися, що газети й журнали
в нашій країні будуть зорієнтовані на
інтереси цієї категорії населення. Адже
практично всі вони (за винятком спеці
альних видань, розрахованих на садів
ників, городників, мисливців тощо) ма
ють яскраво виражену партійну прина
лежність і відображають інтереси саме
тих партій і політичних об’єднань, які є
їхніми засновниками й видавцями. Нас
лідком цього є значна політизація ін
формаційного простору, в якому майже
не лишилося місця для конструктивної
й не заангажованої інформації, що слу
гувала б літнім людям, відповідала б на
практичні питання їхнього буття.
Всеукраїнська асоціація пенсіоне
рів поставила за мету створити систе
му інформування своїх членів, неза
лежну від політичної кон’юнктури, з
орієнтацією на висвітлення проблем,
актуальних для старшого покоління.
Всеукраїнська асоціація пенсіонерів

Другим концептуальним моментом
у створенні програми інформаційного
забезпечення були побажання самих
членів Асоціації, які засуджують такі
негативні явища в сучасних засобах
масової інформації, як нагнітання со
ціальнопсихологічного напруження
(особливо в партійних виданнях), сма
кування життя злочинного світу, сцен
насильства й жорстокості, проповіді
чужих для нашого покоління мораль
них цінностей. Члени ВАП висловили
надію, що видання Асоціації уникати
муть штучної політизації інформації,
публікованої на сторінках журналу й
газети ВАП.
Третім важливим моментом під
час розробки програми інформаційно
го забезпечення була соціальноеко
номічна ситуація в країні, де мільйони
її громадян через нестатки позбавлені
можливості передплачувати пресу.
Особливо це стосується пенсіонерів,
матеріальний стан яких призвів до ви
мушеної відмови від передплати пері
одичних видань.
За винятком 12 % заможніших
людей пенсійного віку, практично всі

Друковані видання
Всеукраїнська асоціація пенсіоне
рів (ВАП), прагнучи залучити літніх
людей до активного життя, підвищити
їхню соціальну роль у суспільстві, ви
рішила організувати випуск періодики
таким чином, щоб кожен член Асоціа
ції мав змогу її читати. Спільно з до
чірнім підприємством «Видавничий
дім «ІНФОЦЕНТР» ВАП видає періо
дичні та разові видання, які безкош
товно надаються членам Асоціації. Це
– журнал „Наше покоління”, спарений
номер якого Ви тримаєте в руках, і га

зета „50 плюс” (газета для тих, кому 50
і більше). Ні в роздріб, ні в передплату
видання ВАП поки що не надходять.
Серед інших наших видань, які от
римує кожен член Асоціації, слід наз
вати каталог „Кроки назустріч” (у ньо
му вміщено інформацію про аптеки,
медичні центри, клініки, стоматологіч
ні кабінети, магазини, перукарні, пун
кти хімчистки, ремонтні майстерні та
інші підприємства, фірми, організації,
установи, які надають знижки членам
ВАП), а також спеціалізовані каталоги,
зокрема Каталог засобів пересування
та догляду в домашніх умовах за хво
рими й літніми людьми, інші видання.
Істотним моментом Програми ін
формаційного забезпечення ВАП є те,
що на її реалізацію „працюють” і інші
програми Асоціації. Так, відповідно до
Програми знижок на товари та послу
ги ряд періодичних видань члени ВАП
можуть передплатити зі знижками від
30 до 50 %, що також розширює інфор
маційний горизонт літніх людей. Від
повідно до програми „Освіта дорос
лих” у Програмі інформаційного за
безпечення передбачено стимулюван
ня інтересу літніх людей до
комп’ютерної грамотності.
Побачив світ черговий номер газети ВАП
„50 плюс”. Він починається з добірки мате
ріалів, присвячених обговоренню проекту
Закону „Про запобігання дискримінації літ
ніх в Україні”. Текст цього законопроекту,
підготовленого за ініціативою ВАП, був
опублікований в попередньому номері
цього видання. А для тих, хто не встиг оз
найомитись з цим унікальним докумен
том, така нагода є й дотепер: для цього
досить увійти на сайт ВАП в Інтернеті, де
він повністю поданий у розділі „Ініціати
ви”. В 2му номері часопису читач знайде
чимало корисної інформації, зокрема
„Пенсійна реформа і перерахунок пен
сій”, „Цілющий світ духовності і краси”,
„Для вашого здоров’я” та інші. У рубриці
„Наш „гайдпарк” надрукована добірка
листів членів ВАП, які висловлюють ці
каві пропозиції, діляться думками про
наболіле. Інтерес шанувальників пое
тичного слова викличуть добірки віршів
під рубрикою „Творчість членів ВАП”.
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пенсіонери (а це  кожен четвертий
громадянин України!) позбавлені
можливості читати газети й журнали.
Частина цієї багатомільйонної маси
ще якось викроюють копійки для того,
щоб купити газету в кіоску, хоча в тих
виданнях не завжди можна знайти
відповіді на питання, що найбільше ці
кавлять пенсіонера. Та й придбання
газет у роздріб носить нерегулярний
характер. Що ж стосується журналів,
то такі періодичні видання взагалі
пенсіонерам недоступні.

Програма інформаційного забезпечення
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Динаміка випуску друкованих видань ВАП за 2001 – 2004 роки
(в облікововидавничих аркушах)

40,0
37,9
22,6
3,7
2001

2002

2003

2004

Примітка: У 2003 році у зв’язку з підвищенням цін на папір та зростанням вартос
ті поліграфічних і поштових послуг довелося зменшити кількість випус
ків журналу, натомість було розпочато випуск газети ВАП „50 плюс”.
Крім того, враховуючи нагальну потребу розвивати Програму знижок
на товари та послуги, було прийнято рішення про збільшення випусків
каталогу „Кроки назустріч” (випущено каталоги: по Україні, Одеській,
Хмельницькій (2 видання) областях, по місту Севастополю. Видано та
кож доповнення до каталогу й листівку.

Електронне видання ВАП –
сайт в Інтернеті

Найперше видання ВАП (2001 р.)
знайомило читачів із загальними
принципами Асоціації, її статутними
положеннями, світовим досвідом
об'єднання пенсіонерів, метою та
завданнями, структурою, персоналом,
основами діяльності, просвітницькими
та корисними програмами.

Всеукраїнська асоціація пенсіонерів

У 2002 році Всеукраїнська асоці
ація пенсіонерів започаткувала свій
сайт в Інтернеті, який з 2003 року
подається регулярно двома мовами
(українською та англійською). Сайт
має розділи „Про нас”, „Програми”,
„Ініціативи”, „Відділення”, „Кон
такти”, „Видання” та інші. Сайт доб
ре ілюстрований.
Створюючи електронне видан
ня, Рада ВАП ставила за мету:
залучити до освіти літніх чле
нів Асоціації, які мають доступ до
комп’ютерів (у школах, бібліотеках,
державних установах, ділових офі
сах тощо), зробити прорив у інфор
маційній сфері, позбавити ветеранів
війни і праці комплексу неповноцін
ності, розвінчати міф, що пенсіоне
ри – безнадійно відсталі люди, яким
уже не під силу сучасні досягнення
науковотехнічного прогресу;
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зробити доступними для чле
нів ВАП дорогі видання (більшість
із яких має свої електронні версії в
Інтернеті);
стимулювати участь літніх
громадян – членів ВАП у програмі
ВАП „Діалог поколінь” (в якій, зок
рема, передбачено обладнання ком
п’ютерних класів у школах за спри
яння Асоціації); „Наше покоління”
та газета ВАП „50 плюс” вже публі
кували матеріали про програму „Ді
алог поколінь”, в яких, зокрема, роз
повідалось, що онуки та діти навча
ють своїх дідусів і бабусь роботі з
комп’ютером, прийомам пошуку
потрібної інформації в Інтернеті.

Деякі webсторінки на сайті ВАП в Інтернеті
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ЩОБ ЗЦІЛИЛИСЯ ТІЛА І ДУШІ...
Шановна редакціє! Було б
цікаво дізнатися, чи беруть участь
церкви в соціальній допомозі
населенню?
Петро Ковальчук, Вінниця.
відіграє помітну роль у
Ц ерква
програмах, спрямованих на соці!

альний захист населення. Наведемо кіль!
ка прикладів. Православні, римо!като!
лицькі, греко!католицькі та протестант!
ські релігійні громади здійснюють мас!
штабну роботу щодо духовної опіки і до!
помоги інвалідам, ветеранам війни та
праці, самотнім та непрацездатним літ!
нім людям. Громада християн віри єван!
гельської Краснокутського району Хар!
ківської області заснувала будинок відпо!
чинку для літніх, у якому протягом року
було оздоровлено 500 осіб.
Соціально!медичний центр Римсько!
католицької церкви “Карітас!Спес” у Києві
опікується інвалідами, самотніми літніми
людьми, малозабезпеченими громадяна!
ми, вдовами, дітьми!сиротами, людьми
без постійного місця проживання, надає
їм медичні послуги, гуманітарну допомогу,
психологічну підтримку тощо. Під постій!
ною опікою Центру знаходяться 40 осіб
похилого віку. Вінницька громада адвен!
Всеукраїнська асоціація пенсіонерів

Соціальний захист: внесок церкви
тистів сьомого дня надала допомогу на су!
му 5000 доларів школам!інтернатам об!
ласті. Громада Союзу Церкви Божої Кіро!
воградської області “Промінь надії” від!
крила в с. Вогнівка Олександрійського ра!
йону притулок на 100 місць для дітей!си!
ріт. Закарпатська реформатська церква в
Ужгородському районі утримує будинок
милосердя “Добрий Самарянин”, в якому
постійно проживають 60 дітей!інвалідів.
Активна доброчинна робота здійсню!
ється релігійними організаціями ряду об!
ластей та Автономної Республіки Крим, які
створили благодійні (безкоштовні) аптеки,
впродовж року оздоровили понад 20 тис.
дітей. В усіх обласних, ряді районних цен!
трів і великих населених пунктах діють
створені при релігійних організаціях благо!
дійні їдальні. Зокрема такі заклади харчу!
вання відкрито в 40 православних парафі!
ях Автономної Республіки Крим. Майже
8 тис. безкоштовних обідів за програмою
“Діти вулиці” роздано римо!католицькими
громадами Харкова. Близько 1200 осіб
щоденно харчуються в 20 безкоштовних
їдальнях Закарпатської області. Правос!
лавні та протестантські релігійні організації
надають допомогу постраждалим від сти!
хійного лиха у ряді областей України.

Завітайте з онуками
до Малого драматичного!
країнський малий драматичний те!
атр створено у квітні 1989 року при
Українському республіканському відділенні
ВТВО “Союзтеатр” (наказ № 26, від
03.04.89 по Українському республікансько!
му відділенню ВТВО “Союзтеатр”) за клопо!
танням Спілки театральних діячів України.
8 лютого 1991 року за наказом Голов!
ного управління культури м. Києва № 31 за
згодою ВТВО “Союзтеатр” та Спілки теат!
ральних діячів України Український малий
драматичний театр переведено в підпо!
рядкування Головного управління культури
м. Києва.
Мета створення театру – відродження
української культури, активна пропаганда
рідної мови, постановка творів української
сучасної та класичної драматургії.
Упродовж 15 років Український малий
драматичний театр здійснив постановку
вистав таких авторів, як Леся Українка, Іван
Франко, Олександр Олесь, Михайло Ста!
рицький та інших, а також першопрочитан!
ня драматичних творів Спиридона Черка!
сенка, Володимира Самійленка, лауреатів
Державних премій ім. Т. Г. Шевченка Олек!
си Коломійця та Володимира Канівця, лау!
реата Державної премії ім. Котляревського
Вадима Бойка, двох вистав молодого київ!
ського драматурга Тетяни Іващенко.
Вистави театру йдуть виключно україн!
ською мовою.
Над постановками вистав нашого теат!
ру працювали такі відомі майстри україн!
ського театру, як народний артист України
Сергій Лизогуб, заслужений діяч мистецтв
України Михайло Гіляровський, заслуже!
ний діяч мистецтв України Володимир Су!
дьїн та інші.
Значну увагу наш театр приділяє доб!
рочинній діяльності: упродовж кількох років
він був “Театром відкритих дверей” для ве!
теранів Великої Вітчизняної війни Староки!
ївського району. Зараз ми беремо участь у
програмі Всеукраїнської асоціації пенсіо!
нерів, безкоштовно надаючи її членам пев!
ну кількість квитків на кожну виставу.
Український малий драматичний театр

багато працює
з молодою ау!
диторією – сту!
дентами, шко!
лярами, дош!
кільнятами.
Нещодавно
відбулася
прем’єра виста!
ви – першопро!
читання п’єси
Тетяни Іващенко
“Втеча з реальнос!
ті”, яка висвітлює
трагічне явище на!
шого суспільства
– наркоманію в
молодіжному се!
редовищі.
У репертуарі
театру вистави!
казки для дітей
дошкільного та
молодшого
шкільного віку.
У пошуках нових
форм роботи з
маленькими гля!
дачами створено
театрально!цир!
кове шоу “Країна
чудес”. Вистави
подивилися бага!
то малюків з дитя!
чих будинків, шкіл!
інтернатів для ді!
тей!сиріт, діти з ба!
гатодітних та малозабезпечених сімей.
На жаль, театр не має власного примі!
щення. З 1992 року Український малий дра!
матичний театр орендує для своєї діяль!
ності Будинок культури “Київметробуду”,
що на вулиці Прорізній.
Колектив митців сцени вірить у те, що
культура України відродиться і робить усе
для досягнення цієї мети.
Валентина КІМБЕРСЬКА,
художній керівник театру
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КУЛЬТУРНА
ПРОГРАМА
ВАП

1.

Завдяки укладеним догово
рам члени ВАП мають змогу
на пільгових умовах або безкоштовно
відвідувати вистави, концерти, вечо
ри творчих колективів та окремих
виконавців у таких закладах культури:
Національна філармонія України
(м. Київ);
Національний академічний драматич!
ний театр ім. І. Франка (м. Київ);
Національний академічний російський
драматичний театр ім. Лесі Українки
(м. Київ);
Київський державний театр оперети;
театр «Срібний острів» (м. Київ);
Театр юного глядача ! театр на Липках
(м. Київ);
театр «Колесо» (м. Київ);
Київський музичний театр для дітей та
юнацтва;
Національний академічний театр опери
і балету ім. Т. Г. Шевченка (м. Київ);
Театр на Подолі (м. Київ);
театр «Браво» (м. Київ);
Оперна студія при Національній музич!
Всеукраїнська асоціація пенсіонерів

ній академії ім. П. Чайковського (м. Київ);
Національна філармонія України. Ко!
лонний зал ім. М. Лисенка (м. Київ);
Всеукраїнський благодійний фонд «Ук!
раїнське філармонійне товариство –
концерти в Андріївській церкві» (м. Київ);
Національний будинок органної та ка!
мерної музики України (м. Київ);
Театр музичної комедії імені Водяного
(м. Одеса);
Театр опери та балету (м. Дніпропет!
ровськ);
Вінницький обласний український му!
зично!драматичний театр ім. М. К. Са!
довського;
Хмельницький музично!драматичний
театр;
Севастопольський академічний росій!
ський драматичний театр ім. А. В. Лу!
начарського;
Український малий драматичний театр
(м. Київ);
Київський театр маріонеток;
театр „Майстерня театрального мис!
тецтва „Сузір’я” (м. Київ);

2.

Члени ВАП також мають змогу
безкоштовно або на пільгових
умовах відвідувати:

Музеї:
Великої Вітчизняної війни (м. Київ);
Національний музей «Чорнобиль»
(м. Київ);
Музей народного декоративного мис!
тецтва (м. Київ);
Київський музей воскових фігур;
Музей Максима Рильського;
Музей І. П. Кавалерідзе;
Київський меморіальний будинок!му!
зей М. Заньковецької;
Меморіальний музей В. Косенка;
Музей спортивної слави України;
Музей видатних діячів української куль!
тури: Л. Українки, М. Лисенка, П. Сак!
саганського, М. Старицького;
Центральний Державний Архів!музей
літератури і мистецтва;
Київський літературно!меморіальний
будинок!музей Т. Г. Шевченка;
Аптека!музей (м. Київ);
Хмельницький обласний художній музей

Картинні галереї, виставки:
Галерея L Art;
Галерея «Гончарі»;
Галерея «Триптих»;
Галерея «36»;
Галерея «Тадзіо»;
Виставковий зал спілки художників Ук!
раїни;
Галерея Н Е Ф;
Галерея «Ірена»;
Галерея «Майстерня»;
Галерея «Грифон»;
Галерея мистецтв Національного уні!
верситету «Києво!Могилянська акаде!
мія»;
Галерея «Лада»;
Галерея «Ра»;
Центр сучасного мистецтва при Націо!
нальному університеті «Києво!Моги!
лянська академія», заснований Дж. Со!
росом;
Галерея мистецтв;
Галерея Київського національного уні!
верситету ім. Т. Г. Шевченка;
Галерея «Срібні дзвони»;
Галерея «Дім Миколи»;

Кінотеатри:
Національна спілка кінематографістів
України – Будинок кіно (м. Київ);
Київський кінотеатр „Жовтень”;
Кінотеатр ім. Т. Г. Шевченка (м. Хмель!
ницький);
Зал фірми „Кіно!відеопрокат” (м. Хмель!
ницький).
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театр „Золоті ворота” (м. Київ);
театр „Актор” (м. Київ);
Театр пластичної драми (м. Київ);
Київський державний академічний те!
атр драми і комедії на Лівому березі
Дніпра;
Державний музично!драматичний ци!
ганський театр „Романс” (м. Київ);
Будинок ветеранів сцени (м. Київ).
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Ми стаємо

Алла ТОРШИНА: „ДЯКУЄМО ВАП

ЗА КУЛЬТУРНУ ПРОГРАМУ!”
У № 3 „Нашого покоління” за 2002 рік бу
ло опубліковано мого листа під назвою: „Те
пер би зробити доступнішим ще й театр!..”
Для мене, педагога, постійне відвідування
театральних вистав, концертів має не тільки
особисте значення, але й суспільне. Адже
вчитель має нести знання і культуру, вихову
вати юних громадян, отже, сам повинен бути
людиною з високою культурою.
Минуло небагато часу, і ось уже десятки
театрів стали доступними нам, вчителям ки
ївської школи №84. Ми стаємо театралами.
Щиро дякуємо працівникам ВАП, осо
бисто Олені Іванівні Лавровій за чудову орга
нізацію нашого культурного відпочинку!

Всеукраїнська асоціація пенсіонерів

театралами

Відомий афоризм, що театр починається
з вішалки, – лише влучний вислів.
Кожен театр – унікальне середовище,
в якому наша душа молодіє. І кожен досягає
цього по&своєму. А починається... Скажімо,
Київський театр маріонеток – з чарівного
дворика. А театр&антреприза „Срібний
острів” – з його чудового художнього
керівника – Людмили Лимар, заслуженої
артистки України, лауреата Державної премії
ім. К. Станіславського (Росія).
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Так, ми стаємо театралами, дедалі більше залюблюємося в театр,
у його неповторну атмосферу, линемо спогадами у свою юність,
у вир пристрастей, красивих почуттів.
Ми дедалі ближче знайомимося з акторами, режисерами,
музикантами, хорами й ансамблями, ми вже впізнаємо знайомих митців.
Ось по&домашньому близька нам прима Київської оперети Тамара
Тимошко&Горюшко, яка примушувала глядачів то сміятися, то витирати
сльози, увійшовши в образ баби Мані („Таке єврейське щастя”).
Ось Олена Савченко у „Веселій вдові”, у яку, мабуть, так же „масово”
закохуються у житті, як і на сцені. А тут – чудова інтерпретація
О. М. Островського „Волки и овцы” у театрі імені Лесі Українки,
здійснена московським режисером Аркадієм Кацом і блискуче втілена
акторським колективом, у тому числі Тетяною Назаровою, Олександром
Бондаренком, Анною Наталушко, Наталією Кудрею, Віктором
Алдошиним, Вячеславом Ніколенком, Романом Семисалом. А як
зачаровує своїм талантом неперевершений Богдан Ступка! Кожна
зустріч із ним – справжнє свято!..

Народна артистка України
Тамара Михайлівна
Тимошко%Горюшко

Всеукраїнська асоціація пенсіонерів
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Народний артист України, лауреат Національної премії
України ім. Т. Г. Шевченка Сергій Костянтинович Сміян
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Ось лише три цифри:
силами ВАП по Україні в цілому було
організовано відвідувань театрів
та концертних програм:
за
2001 рік – 650
за
2003 рік – 4640
за 1 кв. 2004 року – 1760

4640
1760
650
2001

2003

1 кв. 2004

Для багатьох літніх людей
справжнім одкровенням стали
зустрічі з чудовими
виконавцями в Національному
залі органної музики,
що в Київському костьолі.
Все частіше можна зустріти
членів ВАП на концертах
у Національній філармонії
України. Прилучення
до високого мистецтва – це
як бальзам на душу, немов
яскравий промінь світла
в наших, ніде правди діти,
часом сірих буднях.
Слухаючи Чайковського,
Бетховена, Бортнянського
або Баха, ми дедалі більше
відчуваємо потребу
в нових зустрічах з високим
мистецтвом.
Ми стаємо театралами!
І завдячуємо цим великому
ентузіасту на ниві культури
і мистецтва – члену ВАП Олені
Іванівні Лавровій (Київ),
невтомній Ларисі Лук’янівні
Чередниченко, генеральному
директору Фонду соціального
захисту вчених
(м. Дніпропетровськ) та
керівнику Дніпропетровського
обласного відділення ВАП Тамарі
Валентинівні Загребельній,
керівнику Хмельницького
обласного відділення ВАП
Віктору Петровичу Гладинюку,
керівнику Севастопольського
регіонального відділення ВАП
Валентині Іванівні Костюрі.

Ми – театрали!
Всеукраїнська асоціація пенсіонерів
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До 60 ліття визволення України
Визволення України від
гітлерівських окупантів
почалося 16 січня 1943 ро&
ку з селища Мілового, що на Луган&
щині. А останню п’ядь української
землі Червона Армія визволила 28 жовтня
1944 року. Тож восени Україна відзначатиме 60&
ліття цієї незабутньої події в житті нашого народу.
А наступного року – 60&ліття Великої Перемоги!
Сьогодні ми знайомимо читачів з ветеранами, які
внесли свій вагомий вклад у здобуття перемоги
над найстрашнішим ворогом людства – нацизмом.
Член ВАП Петро Васильович
ХОЛОДОВ народився у 1926 році під Кур!
ськом. У 15 років, коли батько пішов на
фронт, замінив його в сім’ї, працював на!
рівні з дорослими. Підлітком пішов розчи!
щати аеродром, а пізніше – попросився
до учбового стрілецького полку. Потім –
учбовий танковий полк, після якого напра!
вили до розвідників командиром броне!
машини М!3А1 (американського вироб!
ництва). На початку 1944 року потрапив до
Києва, воював у складі 8!го гвардійського
танкового корпусу, який визволяв від фа!
шистів Сумщину, Полтавщину. Пізніше 8!й
корпус передали в оперативне команду!
вання 1!ої Армії Війська Польського гене!
рала Зігмунда Берлінга. Згодом Холодов
став кулеметником, разом зі своїми фрон!
товими побратимами визволяв Рівнен!
ську, Волинську області. Пригадує, як на
кордоні вони підняли й встановили пова!
лений гітлерівцями прикордонний стовп.
Позаду залишилася визволена Україна, а
далі – польські міста Хелм, Варшава. У
1945 році Холодов – командир танка. Виз!
воляв Данциг (Гданськ), Кенігсберг, Поме!
ранію. Чверть століття прослужив у танко!
вих військах, 11 років викладав у Полтав!
ському військовому училищі зв’язку. Нині
Всеукраїнська асоціація пенсіонерів

здоров’я вже не те, та воно й зрозуміло:
літа!.. До того ж випали на долю тяжкі
втрати – смерть сина, дружини. І хоч який
міцний організм, та серце слабне, як каже
Петро Васильович, „мотор барахлить”. І
все ж не здається ветеран, бере активну
участь у роботі Міжнародного Українсько!
го Союзу учасників війни, допомагає вете!
ранам, зустрічається з молоддю.
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Його батарея з боями рухалася далі на
південний схід – єдина батарея, що зали!
шилася з двох дивізіонів!.. Бився Мака!
ренко під Сталінградом, де отримав тяжку
контузію. Його засипало землею, і там би,
мабуть, і скінчився його життєвий шлях.
На щастя, один солдат помітив, що земля
ворушиться, копнув і побачив чобіт офіце!
ра. Розкопали, врятували лейтенанта від
неминучої смерті, відправили до польово!
го шпиталю... Бився Макаренко і на Кур!
ській дузі, і на Лютізькому плацдармі,
брав участь у Корсунь!Шевченківській
битві, у визволенні Західної України, Ру!
мунії, Польщі, Чехословаччини. Серед йо!
го нагород є і орден Бойового Червоного
Прапора. А такі ордени, як сказав його ко!
лега по ветеранській організації, будь!ко!
му не давали!.. Закінчив він воювати у
Празі, вже за десять діб після взяття Бер!
ліна... У наступному номері „Нашого по
коління” Андрій Петрович розповість про
те, як він брав участь у військових навчан
нях, які вперше відбулися в СРСР в умо
вах застосування атомної зброї.

Фото Льва СТОТЛАНДА

Андрій Петрович МАКАРЕНКО – го!
лова Києво!Святошинської районної ве!
теранської організації, член бюро Київ!
ської обласної ради ветеранів. Народився
у 1921 році на Київщині, під Вишгородом.
Брав участь у визволенні Києва. А війна
для нього почалась 22!го червня 1941!го
року не о 4!й ранку (коли фашисти бом!
бардували Київ), а о 3:30 ночі: фронтові
будні для нього беруть початок від Пере!
мишля, на самому кордоні, на річці Сан,
що розділяла те містечко на дві частини:
польську (тоді вже німецьку) і українську.
Він вважає несправедливим, що про ге!
роїзм захисників Брестської фортеці пи!
шуть багато, а про воїнів Перемишлян!
ської фортеці – ні. А там протягом п’яти
діб билася з полчищами гітлерівців неве!
лика група прикордонників і червоноар!
мійців, коли на інших ділянках кордону
німці вже давно прорвалися в глиб нашої
оборони. Молодий лейтенант артилерист
А. П. Макаренко був уперше поранений у
тому запеклому бою, на щастя, легко.
Вдруге його поранило вже під Фастовом.

А. П. МАКАРЕНКО під час зустрічі з учнями Боярської гімназії.
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Уроки
історії
для всіх
поколінь
Голова Комітету Міжнародного
Українського Союзу учасників війни
Василь БАКУШИН відповідає
на запитання кореспондента
„Нашого покоління”
– Василю Івановичу! Ви очолюєте
міжнародну громадську організацію
учасників війни. Статус міжнародного
союзу, мабуть, пояснюється тим, що
крім ветеранів України, до неї входять і
ветерани інших країн СНД?
– Не лише СНД. Ось перед тим, як дати
Вам інтерв’ю, я приймав делегацію наших ко!
лег!ветеранів із Франції. Вчора у нас були
представники Словаччини. А загалом ми спів!
працюємо з ветеранськими організаціями 26
країн світу. Обмінюємося інформацією, спри!
яємо пошуку могил загиблих у Другій світовій
війні, спільно проводимо різні заходи по від!
значенню знаменних дат, вшануванню пам’яті
тих, хто поліг у боях з німецько!фашистськи!
ми загарбниками. Беремо участь у різних кон!
ференціях, симпозіумах, семінарах, на яких
обговорюються ветеранські проблеми, а та!
кож у акціях, спрямованих на захист прав ве!
теранів війни. Хоч та війна вже давно стала іс!
торією для нових поколінь, але для нас, її жи!
вих учасників, це – частина нашого життя.
– Як для Вас особисто починалася
війна? Ви ж були тоді ще зовсім юним, чи
не так?
– Я народився 23 лютого 1926 року. Ме!
ні, сибіряку, випала честь потрапити до армії
ще підлітком, коли мені виповнилося лише
15 років. Мене направили до Кемеровського
військового піхотного училища в липні 1941
року. Провчилися ми всього кілька місяців,
як нас відправили на фронт. Ви знаєте, яка
тяжка ситуація була тоді під Москвою, і ми,
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недосвідчені хлопчаки, яких недовчили,
яким навіть ще ніяких звань не присвоїли,
потрапили одразу до справжнього пекла.
Всі ми залишалися курсантами. З нас сфор!
мували ударну курсантську бригаду і кинули
в бій. Звичайно, головною силою там стали
обстріляні війська та свіжі сибірські полки,
разом з якими ми брали участь у жорстоких
битвах. Німців зупинили. Але й нас вони
добряче поколошматили. Я там отримав
кілька поранень, на щастя, легких. Після
медсанбату потрапив до дивізійної розвід!
ки, де й залишився майже до кінця війни. З
моїми побратимами!розвідниками можна
було йти на будь!які завдання.

ювались, а коли було потрібно вирішити якісь
оперативні питання, вони посилали до них
мене з різними дорученнями. А мені що? Мо!
лодий офіцер, щасливий тим, що скінчилася
війна, сповнений бадьорого оптимізму!.. Тож
і спілкуватися з високим начальством не бо!
явся. Про кар’єру не думав. Та й чого бояти!
ся? Трапиться, щось не те скажу? Так далі Си!
біру не пошлють! А я ж – сибіряк!
– Ну, як відомо, при штабах, та ще та
кого рівня, та ще за кордонами СРСР,
будького не тримали. Ви, очевидно, і
іноземними мовами володіли?
– Саме так. Мені доручали чимало від!
повідальних завдань. Наприклад, довелось
супроводжувати румунського короля Михая.
Він, між іншим, був скромною і мудрою лю!
диною. Зауважте: він нагороджений орде!
ном „Победа”! Це свідчить про те, що його
дуже високо цінували в Радянському Союзі.
Адже він 24 серпня 1944 року виступив по
радіо зі зверненням до румунського народу і
заявив про вихід Румунії із антирадянської
війни та приєднання до антигітлерівської ко!
аліції. Саме він, ризикуючи бути розстріля!
ним, запропонував німецьким генералам,
які перебували на той час у Бухаресті, ви!
вести із Румунії німецькі війська.
Зустрічався я і з російськими емігран!
тами.
– Не за власною ініціативою, зви
чайно?
– О!о!о! Звісно, за дорученнями. Саме
тоді це було пов’язано з указом Сталіна,
який дозволив тим представникам росій!
ської еміграції, які допомагали союзним уря!
дам у боротьбі проти гітлерівців, повернути!
ся до Росії і отримати паспорти громадян
СРСР. Так, мені довелось спілкуватися з ко!
лишнім статс!секретарем імператора Мико!
ли II Бєлоглазовим, з царськи!
ми міністрами. Та далі Потсда!
ма їм не вдалося доїхати. По!
чалася бюрократична тяганина
спочатку з паспортами, потім з
візами. Люди, у яких за плечи!
ма були Петербурзька та Па!
ризька академії, інтелектуали
найвищого рівня змушені були
заробляти собі на хліб то слю!
сарською справою, то служ!
бою в КЕЧ при військових час!
тинах. Після довгих поневірянь
вони повернулись на Захід,
виступивши по радіо (радіос!
танція РІАС) і сказавши все, що
Зруйнований міст. 1944 р.
Луганська область.
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– Мабуть, не один десяток „язиків”
на Вашому рахунку?
– „Язики” були не єдиним нашим зав!
данням. Чимало довелося виконувати зав!
дань штабу Армії і навіть штабу Північно!За!
хідного, а пізніше 2!го Прибалтійського
фронту, в тому числі пов’язаних з переки!
данням за лінію фронту розвідувальних
груп, боротьбою з диверсантами, забезпе!
ченням зв’язку з партизанськими з’єднан!
нями. Так ми дійшли до Риги. Там мене вик!
ликали до штабу Фронту і порекомендували
поїхати до військово!політичної академії. Я
відмовився. Хотілося продовжити свій шлях
до перемоги разом з моїми бойовими дру!
зями!розвідниками. Все ж мене направили
на навчання, але не до академії, а до Ново!
сибірської школи контррозвідки Наркомату
оборони СРСР, яку я закінчив у званні лейте!
нанта. Нас, випускників, літаком відвезли до
Москви, і скоро я вже був у 3!й танковій ар!
мії, а пізніше – під Берліном. Брав участь у
звільненні Відня, Праги. У складі офіцерів
штабу 3!ї танкової армії знову повернувся
до Німеччини. Чимось я, тоді ще старший
лейтенант, сподобався командуванню Уп!
равління контррозвідки Групи військ у Ні!
меччині. І мене направили туди офіцером
штабу.
– Це вже було після перемоги? Трі
умф, насолодження миром!..
– Так, то були 1945—1948 роки. Довелося
зустрічатися з багатьма воєначальниками,
неординарними особистостями. Ротмістров
(тоді ще не маршал, а генерал армії), Лелю!
шенко, Соколовський, Чуйков... Видатні пол!
ководці, уславлені командарми!.. Для бага!
тьох полковників і навіть генералів спілкуван!
ня з ними обмежувалось принципом: „Не спі!
ши поперед батька в пекло!” Бо вони їх побо!
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вони думають про радянську бюрократію.
Дуже шкода, що такі люди виявилися у СРСР
непотрібними. Вони могли б прислужитися
інтересам своєї батьківщини.
Зустрічався я і з відомими письменника!
ми (Іллею Еренбургом, Костянтином Симо!
новим), і з гітлерівськими воєначальниками
та міністрами рейху (засудженими під час
Нюрнберзького процесу).
Пізніше, після закінчення Московської
академії імені Дзержинського я, вже як дип!
ломований правознавець...
– ... І як розвідник?..
– Так, і це також... працював у радянсько!
му посольстві в Німецькій Демократичній
Республіці. Саме тоді, за завданням відповід!
них (високих) інстанцій, я мав бесіди у тюрмі
„Шпандау” з тими засудженими в Нюрнберзі,
для яких не була призначена смертна кара, –
Гессом, Шпеєром, фон Ширахом.
– Яке враження справили на Вас
в’язні?
Найосвіченішим, найрозумнішим серед
усієї тієї „команди” був, звичайно, Шпеєр,
син відомого художника і архітектора, у яко!
го Гітлер намагався добитися визнання сво!
го таланту художника. Саме через це він
призначив Шпеєра!молодшого міністром
озброєнь. Та це не допомогло фюреру ут!
вердитися як митцю в середовищі художни!
ків і архітекторів – його так і не визнали.
Шпеєр!молодший був чудовим архітек!
тором. Для нього одного (з усіх в’язнів, за!
суджених Міжнародним трибуналом у Нюр!
нберзі) було зроблено виняток – дозволено
працювати. І він по пам’яті відновив всесвіт!
ньо відомий парк Сан!Суссі в Потсдамі,
власноруч реставрував зруйновані елемен!
ти оздоблення палаців, сам саджав дерева.

Дуже багато спілкувався з Рудольфом
Гессом. Мені доводилося бувати в його ка!
мері. Вона складалася з двох приміщень.
При вході висів мундир офіцера „Люфтва!
фе” – його дозволили тримати в камері за!
судженого на довічне ув’язнення. А в другій
стояла труна, а коло вікна з міцними гратами
була викопана глибока яма – так би мовити,
постійне нагадування про те, що в цій камері
він і помре. Гесс розповів чимало цікавих іс!
торій, фактів із життя гітлерівської Німеччи!
ни. І він, і особливо колишній лідер „Гітлерю!
генду” фон Ширах, звичайно, залишилися
нашими запеклими ворогами. Але водночас
це були неординарні люди, які володіли дуже
великим обсягом цінної інформації. І не ли!
ше військового характеру.
Хоча це були злочинці, та утримувались
вони в тюрмі в нормальних умовах.
Пам’ятаю, як фон Ширах почав сліпнути, і
американські офтальмологи намагалися ви!
лікувати в’язня. Та все марно. Його стан по!
гіршився. І тоді до справи взялися радянські
лікарі, які майже повністю повернули зір.
Фон Ширах подякував їм, але ворожого
ставлення до всього радянського не змінив.
Скільки вовка не годуй...
– Союзники з Вами часто контакту
вали?
– Контакти були різнопланові і на різних
рівнях – різні. Військові люди розуміли одне
одного як товариші по зброї. Політики, гене!
ралітет, дипломати – всі вони контактували
досить плідно, вирішуючи питання взаємо!
відносин, але, зрозуміло, кожен – в інтере!
сах своєї країни. У нас, розвідників, теж були
контакти, хоча й не такі відверті, як у звичай!
них військових. Скажімо, я знав, що амери!
канець Джон – ніякий не Джон, а він, зі свого

Мирні жителі
повертаються
додому
після визволення
Харківщини
від гітлерівців.
1944 р.
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боку, чудово розумів, що ніякий я не Мико!
ла, та це нам не заважало досить часто зус!
трічатись на різних раутах, прийомах. За ча!
сів Хрущова відносини з союзниками по ан!
тигітлерівській коаліції були захмарені, май!
же всі зв’язки по всіх лініях були розірвані. І
ось що цікаво: те, що так швидко забули по!
літики, не спішили розтоптати недавні
фронтовики. Наведу красномовний прик!
лад. У Західному Берліні була спільна вій!
ськова комендатура, представлена військо!
вослужбовцями СРСР, США, Великобританії
і Франції. При вході до комендатури були
вивішені прапори цих країн!союзників. І ко!
ли при Хрущові були відкликані радянські
військові спеціалісти і з посольств, і з різних
представництв, і з цієї комендатури, то наші
колишні союзники (треба віддати їм належ!
не) не зняли радянський прапор – він зали!
шався як символ нашої спільної перемоги
над нацистами.
– Були ж і періоди потепління…
– Так, і тоді першими – знову ж таки! –
починали шукати взаєморозуміння люди
військові, насамперед розвідники, які часто
розуміли один одного без зайвих слів. Від!
повідно до рішення Міжнародного Військо!
вого Трибуналу вся охорона в тюрмі «Шпан!
дау» щомісяця змінювалася по черзі: амери!
канська, потім радянська, британська,
французька. І встановилася традиція: щора!
зу при зміні охорони влаштовувалися прийо!
ми, на яких були присутні численні пред!
ставники всіх чотирьох сторін. У величезній
залі збиралася «строката публіка», і втомле!
ні від постійного напруження військові, як ка!
жуть, розслаблялися. Пам’ятаю, як на одно!
му з прийомів розвідники із країн антигітле!
рівської коаліції (хоча офіційно вони були
представлені як військові аташе або спеціа!
лісти; це лише ми знали, хто є хто!) у невиму!
шеній бесіді почали, як кажуть, «вішати лок!
шину», розповідаючи свої легенди.
– Про що ж ви там говорили?
– Я захопився розповіддю про те, як хо!
див на полювання, на рибалку. А напроти
мене сидів полковник США Джон (і мені ві!

Спільна
військова
комендатура
Берліна.

НАШЕ ПОКОЛІННЯ | № 12 (67) ’ 2004

105

А було це так...

Відомий парк СанСуссі в Потсдамі

домо, що він командував школою розвідки в
Західній Німеччині). Той з іронічною посміш!
кою промовив російською мовою: “Миколо!
Ну що ти таке говориш! Не придумуй казо!
чок про полювання. Ти ж і не пригадаєш, ко!
ли ти полював чи рибалив...” Я не залишив!
ся в боргу, і коли той після п’ятого чи сьомо!
го тосту розговорився й почав плести про
свої зустрічі в Голлівуді минулого тижня з кі!
нозірками Америки, я тихенько, але так,
щоб усі чули, сказав своєму приятелю Анд!
рію: „Дивно, а я на тому тижні двічі бачив
Джона в Берліні”. Всі розсміялися і Джон
теж, а потім мені шепнув: „Нічия, 1:1”.
– В обстановці взаємної недовіри
важко вести продуктивний діалог...
– Про те й мова, що кригу спочатку тре!
ба зламати. А міжнародна напруженість тоді
досягла апогею. Не всі тепер знають, а лю!
ди нашого покоління добре пам’ятають, як
навіть льотчики нагнітали в ті часи напру!
ження, вели гру на нервах громадян НДР, лі!
таючи на „бриючому польоті” над самими
головами, як обливали з літаків водою –
буквально хуліганили. Всі розуміли, що так
до безкінечності продовжувати не можна,
що для запобігання військової конфронтації
слід відновити діалог. І перш, ніж у діалог
вступили дипломати, „місточки” до норма!
лізації відносин прокладали ми, розвідники.
А за нами пішли чиновники, секретарі по!
сольств, а потім – радники. А там і посли по!
чали зустрічатися, міністри. Ну, і звісно, во!
ни вже не про полювання та Голлівуд вели
між собою мову... Так із тюрми „Шпандау”
поступово викристалізовувалися норми ци!
вілізованих відносин.
– Досі вважалося, що розвідники пе
редусім зайняті добуванням таємної ін
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формації. А ви, здається, виконували ін
шу місію?
– Серед тих завдань, які ми виконували, я
хотів би зупинитись тільки на тих, які мали
безпосереднє відношення до налагодження
нормальних відносин між колишніми союзни!
ками. Є відомий журналіст (прізвище його я
колись зможу назвати), який разом з моїм ко!
легою!розвідником зумів пробитися до са!
мого канцлера Федеративної Республіки Ні!
меччини і передати йому особисто послання
Юрія Андропова. Після цього у відносинах
між СРСР і ФРН розпочалися позитивні змі!
ни. Саме після цього зав’язалося листування
між Андроповим і Брандтом. Саме в резуль!
таті цих зусиль Федеративна Республіка Ні!
меччина визнала і НДР, і Чехословацьку Соці!
алістичну Республіку, і Польську Народну
Республіку, а в Європі стало тепліше. Про цей
період написана книга, що має назву «Тайная
тропа». Мені приємно, що і я якоюсь мірою
причетний до прокладання стежок до миру і
взаєморозуміння між країнами і народами.
Настав час сказати про те, що довго трима!
лося „за кадром”. Ніхто про це ніде не гово!
рить, але саме розвідники країн антигітлерів!
ської коаліції сприяли нормалізації міждер!
жавних відносин, примусили політиків своїх
держав пригадати, що в роки Другої світової
війни вони спільно билися з нацизмом, що
перемога над ним дісталася дорогою ціною і
не можна забувати уроки історії.
– Уроки історії, на жаль, усе ж таки
забуваються. Ось і в Україні почали під
німати голову всілякі екстремістські ор
ганізації, починаючи від сатаністів і кін
чаючи неофашистами. А в Росії недавно

офіційні урядові особи оприлюднили
таку інформацію: лише легалізованих
екстремістських організацій там налічу
ється близько 240, і серед них – чимало
неофашистських. Невже наш народ ко
лись забуде про святе для нашого поко
ління свято – День Перемоги? Невже 60
ліття визволення України від німецько
фашистських загарбників, яке відзнача
тимемо в цьому році, – знаменна дата
тільки для ветеранів?
– Ми з гіркотою помічаємо, що декому й
справді байдуже, яку ціну заплатив україн!
ський народ у Другій світовій війні. Нагадаю,
що визволена Україна майже вся лежала в
руїнах, що вона втратила мільйони своїх
громадян у ті страшні роки. Але не можна
допустити, щоб наші діти, онуки й правнуки
забули про це. І ті, хто дбає про майбутнє
нації, зуміли донести до юних громадян Ук!
раїни сувору правду про війну. Все залежить
від виховання – і в сім’ї, і в школі, у вузі – в
усьому житті. 60!ліття визволення України –
це свято всіх поколінь, і Міжнародний укра!
їнський союз учасників війни здійснює ряд
заходів, до яких залучаємо і школярів, і сту!
дентів, робітничу молодь, і, звичайно, літніх
громадян. Користуючись нагодою, хочу
привітати всіх наших співвітчизників, а також
ветеранів війни, учасників руху Опору в усіх
країнах, які билися з нацистами, з цією да!
тою. А наступного року ми святкуватимемо
вже 60!ліття Перемоги в тій війні, і справою
честі для кожного з нас – гідно відзначити це
велике свято.
Розмову вів Олег КРАВЧЕНКО,
„Наше покоління”

Союзники. 1945 р.
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Портрети сучасників

Руки
золоті
Погляньте на руки цієї жінки.
Вони ніколи не постаріють,
бо така воля Божа. Вона
дарувала Світлані Євгенівні
Волик талант концертмейстера&
акомпаніатора. Світлана
Євгенівна була провідним
майстром Київської Національної
філармонії, де з 1957 по 1987
роки своїм фортепіанним
супроводом допомагала співакам
та інструменталістам сягати
вершин міжнародних конкурсів.
Ламара Чконія на конкурсі співаків у
Болгарії здобула найвищу нагороду під
супровід великої майстрині Світлани Єв!
генівни.
У японському місті Кіото голос Гізели
Циполи лунав у бездоганному фортепіан!
ному супроводі, що був відзначений му!
зичною критикою, як тонкий, чуйний, фі!
лігранний. А коли таку оцінку дають япон!
ські фахівці, то це важить багато...
Чудовий дует Діани Петриненко та
Світлани Євгенівни завжди чекали на те!
ренах колишнього Радянського Союзу. У
супроводі нашої героїні видатні солісти!
інструменталісти та композитори викону!
вали свої твори. Серед них – Арам Хачату!
рян, Пікайзен…
Її постійно випробовує доля. Проте ця
жінка має велике серце, яке додає їй си!
ли. Коли її матір поклав у ліжко інсульт,

Світлана Євгенівна і працювала, і догляда!
ла маму до її останнього подиху, і вихову!
вала сина. Дякує Богові, що допоміг їй усе
витримати.
Настали важкі часи для пенсіонерів, та
наша героїня не склала рук. Від бабуні!зо!
лотошвеї перейняла майстерність шитва.
Світлана Євгенівна, не зважаючи на свій вік
і хворе серце, дарує час від часу своїм за!
мовницям пошиті власноруч речі, виготов!
лені зі смаком і розумінням індивідуаль!
ності. Та й сім’ї сина підмога – онук з онуч!
кою одягнуті “з голочки” бабусі Світлани.
А ще Світлана Євгенівна дуже любить
кицьок, за що у власному дворі здобула
авторитет захисника екології та тварин.
Многая Вам літа, дорога Світлано Єв!
генівно!
Людмила ДЕХТЯРЬОВА,
член ВАП. Фото автора.
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Творчість членів ВАП

Тех дорог, которыми когдато
В дни войны прошел я босиком,
Где меня, трехлетнего, солдаты
Называли часто земляком.
Это слово нежно и упрямо
Я пронес сквозь столько лет и дат...
Говорить учился я у мамы,
А ходить учился у солдат.
Сколько их, с безвестною судьбою,
Мне тогда встречалось на пути!
Видел тех, кому вернуться с боя
И кому от пули не уйти.
... Помню залпом вздыбленное утро.
Облаками  пыль во все концы.
Отступив, сквозь наш Червоный
хутор
Проходили группами бойцы.

Солдатская
кружка
Память детства... Это ли не чудо?!
Вдруг среди разорванного дня
Невесть как, неведомо откуда
Чтото входит давнее в меня.
Входит то слоями, то пластами,
От меня согласия не ждя.
Так в полураспахнутые ставни
Входит шум недальнего дождя.
Так и вас однажды в суматоху
Стылых будней, встреч или разлук
Вдруг вернет на целую эпоху
Давний запах, голос или звук.
Вот и мне все чудится и ныне
Лишь шагну за отчий за порог
Горький запах выжженной полыни
У обочин вспыленных дорог.
Всеукраїнська асоціація пенсіонерів

Тяжело в пыли ступали ноги,
Выбивались из последних сил.
Вдруг один отстал среди дороги,
У меня напиться попросил.
Вынул кружку бережно из сумки,
Сдул на землю крошки сухаря,
И на дне как будто бы рисунки
Заиграли, золотом горя.
Пил он крупно, жадно, но умело —
Ни толчка в натруженной руке,
Только капля вытекла несмело,
Оставляя след на кадыке.
А лицо! Улыбкою зарило.
Ах, вода!.. Ну, чистая слеза.
На прощанье кружку подарил он,
Наклонясь, с улыбкою сказал:
«Вот, возьми, чтоб памятью живою
Вспоминал ты этот вот денек.
Ну а я расправлюся с войною
И вернусь за кружкою, сынок».
И ушел. И больше уж не видел
Я его на жизненном пути,
И жалею в искренней обиде,
Что меня солдату не найти.
Что свой адрес, тот,
первоначальный
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Я сменил десятки лет назад,
Что теперь, и встретившись
случайно,
Не узнал бы мальчика солдат.

Родиной обижен и унижен,
Он уверен только лишь в одном,
Что «снаряды падают все ближе»...
Тех солдат все меньше с каждым
днем...
Как все это больно и щемяще...
Мне теперь не нужно ничего,
Только бы из сонма уходящих
Задержать хотя бы одного.
Задержать, согреть его собою,
Хоть со мной не был, не говорил,
Не дарил мне кружку с поля боя,
Он ведь больше  жизнь мне
подарил.
Мы с ним сядем какнибудь под
вечер
Во дворе, у общего стола,
Разольем, как водится, за встречу
Кружку водки ровно пополам.
Выпьет он за павшего комбата
И за опаленного огнем
Моего знакомого солдата,
И за то, что помню я о нем.
Встану я, взволнованный. И тоже
Выпью за бойца. И в свой черед –
За того мальчонку, кто, быть
может,
Мне воды однажды поднесет.

Людмила Дехтярьова

Неначе
в соняху зерно
Навіщо нас зібрало наше небо,
Зібрало, наче в соняху зерно?
Хіба ж якогось іншого нам треба?
По справжньому ласкаве лиш воно.
Зерно Небесне впало на Трипілля,
Дало нам корінь на святій землі,
Дало нам збіжжя, та квітчасте зілля,
Секиру й плуг, і чашу святводи.
По Тисі та Дністру нас розселило,
У Таврії, Поліссі, на Дніпрі,
На колесо лелечок запросило,
Щоб дітлахи родилися малі.
Згадаймо ж це, і будьмо пам’ятати,
Якого родуплемені ми є,
З колін нарешті мусимо ми встати!
Наш прапор – небо й сонце золоте.

Мы простимся, так и не заметив,
Что (хотя бы с нашей стороны)
То была последняя на свете
Встреча двух солдат после войны.
Василий
БАБАНСКИЙ
НАШЕ ПОКОЛІННЯ | № 12 (67) ’ 2004

Творчість членів ВАП

Где ж узнать! Тот мальчик в деды
вышел,
Самбольшой немаленькой родни.
И солдат, коль жив был, вряд ли
выжил
В наши неприкаянные дни.

Поради вченого

НАУКА, ТЕХНІКА, ЕКОЛОГІЯ

НЕ ПІДДАВАЙТЕСЬ

СПОКУСАМ І РЕКЛАМІ!
Віталiй КОЛIСНИК,
кандидат технічних наук

У Віталія Колісника, незважа
ючи на солідний вік, коло інтере
сів надзвичайно широке – від
технічних новинок до філософії.
Протягом десятиліть працював в
Інституті електрозварювання
імені Є. О. Патона. „Технар”,
але, як кажуть, ніщо людське йо
му не чуже. Його наукові статті,
виступи в пресі торкаються і сі
мейної педагогіки, і соціології, і
біології. Як і належить справ
жньому вченому, він не любить
верхоглядства, докопується до
істини, а часом перевіряє ту чи іншу гіпотезу на власному організмі.
Ця публікація присвячена важливій науковій темі – здоровому харчу
ванню, але автор звертається не до традиційних рекомендацій, а до
власної практики. Віталій Миколайович щиро дивується тій довірли
вості, з якою більшість людей, у тому числі й літніх, ставляться до
реклами імпортних продуктів, серед яких чимало шкідливих для здо
ров’я. „Не піддавайтесь спокусам! – каже він, — не вірте рекламі!
Живіть розумно!” Тож прислухаймось до порад мудрої людини.
Сира рослинна їжа
Років 40 тому прочитав я коротеньке
повiдомлення у тижневику «За рубежом»,
яке запам’ятав на все подальше життя. У
цій публікації йшлося про те, що загаль!
ний, «неспецифiчний» iмунiтет людини iс!
тотно залежить вiд кiлькостi їжi, яка майже
у незмiнному виглядi виходить iз органiз!
му. Протягом кількох років здійснювалися
Всеукраїнська асоціація пенсіонерів

ретельнi регулярнi дослідження стану здо!
ров’я, образу життя тощо, а також – переп!
рошую за натуралізм – складу екскремен!
тів кiлькох сотень американцiв. Шляхом
комп’ютерної обробки результатiв дослід!
жень було з’ясовано, що тi особи, у яких на
виходi з органiзму майже вся їжа була пе!
ретравлена, хворiли i вмирали у 10 разiв
частіше за тих, якi споживали багато сирої
рослинної їжi, котра начебто «не засвою!
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зованою консервованою (з тривалим
строком зберігання) водою – iстотний
фактор ризику для здоров’я. З кожної
сотнi дiвчат, які вiддають перевагу молоку
та сокам, переломи кiнцiвок траплялися
лише у двох. Серед сотні тих, хто любить
газованi напої, таких невдах уже сiм. А
прихильницi пепсі! та кока!коли ламають
руки!ноги у п’ять разiв частiше – 36 з кож!
ної сотнi! Причиною цього є ортофосфор!
на кислота, яку додають у напої типу ко!
ли, – вона вимиває кальцiй з органiзму. Є
припущення, що недоодержаний пiдлiт!
ками кальцiй стає причиною остеопорозу
– хвороби, при якiй кістки стають ламки!
ми. Тож не спішіть купувати онукам напої
сумнівної дії на юний організм! А собі й
поготів!

Особистий досвiд.
Пiсля того, як автор став керуватися у
життi цiєю iнформацiєю, вiн тiльки один
раз – на 69у роцi життя – лiкувався вiд
хвороби (довелося ковтати пiгулки вiд за
палення ока). Моя дружина, збiльшивши у
своєму рацiонi частку сирої рослинної їжi,
за три роки позбулася виразки дванадця
типалої кишки. Ми мешкаємо у приватній
садибi, маємо сад, город. Тож городини й
фруктів вистачає. Окрiм звичайних сала
тів, нам подобається густий «чайборщ»
iз трохи завареного листя малини, чорної
смородини, суниці, м’яти, чистотiла, на
гiтків (календули), вишні, трави гусячої
лапки, а також звичайного чаю... При со
лiннi огiркiв i помiдорiв кладемо багато
листя вишнi та чорної смородини. Все
листя, як у «чаїборщі», так i в солiннях, ми
їмо, – дуже смачно! У березні викопуємо
на салати клубні топінамбуру.

Ви чули про «скажене» м’ясо? Був
час, коли із Заходу його повезли до
нас тисячами тонн. Є вірогідність, що
будьяка продукцiя з м’ясного фар
шу – «скажена».
Де ж вихід? У вегетаріанстві?
Коли кiлька рокiв тому мене агiтували
за вегетарiанство, то я – каюся – лише
посмiхався. Вегетарiанцем все ж не став.
Але з часом моє ставлення до м’яса iстот
но змiнилося. Тепер вважаю його продук
том швидше лiкарським, анiж харчовим.
Моя дружина м’яса практично не вживає,
я – зрiдка, не бiльше кiлька сот грамiв на
мiсяць (баранину або свинину). Ніякої
«промислової» курятини чі індичини!
Те ж – стосовно «промислових» яєць. Вiд
виробiв із фаршу (ковбас, пельменiв то
що) ми вiдмовилися. Звичайні наші стра
ви – борщ з квасолею (іноді з крутим до
машнім яйцем), риба (переважно мор
ська), гречана або пшоняна каша з моло
ком, картопля з огірками, чай з домашнім
сиром. Цукор – лише у варенні, інколи –
мед. Хліб – переважно чорний житній, бі
лого вживаємо зовсім мало. Спробуйте
нашу „дієту”!

Газована вода
Гарвардським унiверситетом у Босто!
ні (США) проведено обстеження дівчат!
спортсменок. Їх захоплення солодкою га!

М’ясо
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ється» органiзмом. З’ясували також, що
потреба дорослої людини у сирiй рослин!
нiй їжi становить принаймнi 350 г на добу.
Якщо менше – здоров’я погiршується.
Як вiдомо, нашим головним «бiохiмiч!
ним заводом» є печiнка. Цей «завод» ви!
робляє не тiльки потрiбний продукт –
компоненти кровi, але й вiдходи, якi ма!
ють виноситися назовнi. У нормальному
стані цi вiдходи входять до складу жовчi,
поглинаються у кишках неперетравленою
рослинною часткою їжi – своєрiдним ад!
сорбентом – i так виводяться з органiзму.
Коли ж адсорбенту у кишках бракує, вiд!
ходи потрапляють через кишки у кров, по!
гiршують її склад, а отже, й послаблюють
неспецифiчний iмунiтет людини. Резуль!
тат – iстотне пiдвищення вiрогiдностi
будь!якої хвороби – вiд легкої нежитi до
онкологiчних пухлин.
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Маргарита ЛЮБЧЕНКО,
член ВАП, химикэколог.

Известно, что основой здоровой жизни на Земле, ее главным компонен&
том, является чистая вода. В повседневной жизни мы больше всего пользу&
емся водой и меньше всего ее знаем и ценим. Однако, для всего живого она
незаменима, ибо без воды нет жизни. Организм человека на 75 – 80 % состо&
ит из воды, а мозговое вещество – и того более: на 90 %. Без еды здоровый
человек может прожить 30 дней, без воды – всего 3 дня.
Вот почему проблемы водоснабжения в самом прямом смысле являются
проблемами жизни и смерти. В развивающихся странах более 80 % болезней
и 33 % смертности обусловлено некачественным водоснабжением.

Потребление все больше,
качество – все ниже
Снабжение населения чистой во
дой, начиная с XX века, преврати
лось в глобальную проблему. Воз
росли и объемы ее потребления.
Ведь вода необходима не только жи
вым организмам. Она является важ
нейшим компонентом в различных
технологиях разных отраслей про
мышленности, сельского хозяйства,
энергетики. С ростом промышлен
ного производства возрастает и во
допотребление. По сравнению с 1960
годом потребность в воде увеличи
лась в 8 раз. В развивающихся стра
нах более 80 % болезней и 33 %
смертности обусловлено некачес
твенным водоснабжением.
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Количество вредных и ядовитых
веществ в воде повсеместно возрос
ло в десятки и сотни раз, что ухуд
шает здоровье всех возрастных
групп, особенно женщин и детей. В
Украине, Беларуси, в европейской
части Росии положение катастро
фически ухудшилось в результате
Чернобыльской катастрофы, нанес
шей сокрушительный удар по гено
фонду славянских народов. 50 мил
лионов кюри, выброшенных в окру
жающую среду в комбинации с хи
мическими и биологическими ве
ществами способствуют возникно
вению комплекса заболеваний, ус
коряющих старение и приводящих
к преждевременной смерти.
К сожалению, очень мало жите
лей Украины пользуются нормаль

Хлор&спаситель и хлор&убийца
Для оценки качества воды рань
ше действовал ГОСТ 287482 «Вода
питьевая». Он оценивал воду по 28
показателям. В 2000 году введен но
вый стандарт, в котором задейство
ваны уже 55 показателей. Для срав
нения: в США оценка качества пи
тьевой воды проводится по 150 по
казателям.
Для обеззараживания воды при
меняют, как правило, хлор. Хлори
ровать воду стали еще в XIX веке и
тем самым поставили заслон на пу
ти эпидемий.
Однако, полностью обезопасить
себя от инфекционных болезней че
ловечество пока не научилось. Вре
мя от времени технические неис
правности при хлорировании воды
приводят к вспышкам опасных за
болеваний, таких, как холера, ви
русный гепатит (все мы помним не
давние события в Луганской облас
ти, когда изза некачественной воды
началось массовое заболевание на
селения гепатитом). При довольно
высокой плотности населения в эко
номически развитых регионах Ук

раины угроза подобных происшес
твий возрастает.
Увеличение дозы хлора для
обеззараживания воды, конечно,
может убить возбудителей инфек
ционных болезней, однако надо пом
нить о том, что при этом появляются
не менее убийственные канцероген
ные хлорорганические соединения.
При реакции хлора с растворенны
ми в воде гуминовыми кислотами и
другими химическими соединения
ми образуются хлороформ, диокси
ны и еще около 2000 других вредных
компонентов, которые обнаружива
ются в питьевой воде.

«…Сработанный еще рабами
Рима?»
Теоретически проблема чистой
структурированной воды во многом
решена. Но практически в боль
шинстве квартир в Украине из во
допроводных кранов бежит мутаге
ная вода. Она содержит примеси
хлорорганических соединений и тя
желых металлов. Следует учесть и
то, что большинство водопроводов у
нас, как говорится, «допотопные»,
они давно требуют замены труб, но
все еще находятся в эксплуатации.
Чтобы заменить систему водоснаб
жения, требуются огромные средс
тва. И не только на новые трубы. Ну
жен также переход на новые техно
логии. Но и здесь все упирается в от
сутствие необходимых средств. Так,
замена хлорирования воды озониро
ванием в одном лишь городе Киеве
требует приблизительно 1 милли
ард долларов. А замена ржавых
стальных труб на пластмассовые
потребует еще 0,5 миллиарда дол
ларов. Таких средств бюджет пока
выделить не в состоянии.
Где же выход?
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ной водой. Забор питьевой воды осу
ществляется из поверхностных во
доемов (для г. Киева, например,
Днепровский и Деснянский водоза
боры), и только жителям горных ра
йонов Карпат, пьющих воду из гор
ных источников, повезло больше, к
тому же вокруг них значительно
меньше заводов, аэродромов, воин
ских частей.
В некоторых промышленных ре
гионах Украины вообще отсутству
ет чистая, понастоящему качес
твенная вода, и экологическое сос
тояние огромных территорий вызы
вает тревогу.
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Пока наиболее реальным явля
ется индивидуальный метод доо
чистки водопроводной воды и ее
структурирование
с
помощью
фильтров и сорбентов. Под действи
ем магнитного поля получают
структурированную воду.
Но вернемся к природной, пер
возданной воде.

Артезианская вода
Изза загрязнения рек промыш
ленными отходами, смывами с по
лей (удобрений, пестицидов) и нео
чищенных стоков различного про
исхождения (после больниц, санато
риев), а также изза постоянной уг
розы прорыва в Днепр чернобыль
ских радионуклидов, население все
больше надежд на спасение от бо
лезней связывает с артезианской
водой. Первые скважины артезиан
ского водопровода недавно отпраз
дновали столетие. В Киеве, напри
мер, около 400 артезианских сква
жин, которые достигают глубины
80350 м. В 1986 году, после Черно
быльской катастрофы, здесь пробу
рили еще 60 скважин. Для удобства
населения над скважинами постро
или бюветы, которых сейчас уже
свыше160 во всех районах столицы.
Подземная вода под городом распо
лагается весьма неравномерно. Наи
большее количество скважин на
Троещине (планировали весь район
Всеукраїнська асоціація пенсіонерів

перевести на артезианское водос
набжение), Оболони, Левобережье.
Положительным качеством ар
тезианской воды является ее посто
янный химический состав (для
каждой разный), отсутствие бакте
риальных загрязнений, если она
взята с большой глубины. Однако
нельзя идеализировать воду из
скважин, так как и в ней встреча
ются превышения содержания же
леза, марганца, много жестких и за
соленных вод. Поэтому пользовате
ли должны обращать внимание на
паспорта качества воды в каждом
бювете (их вывешивают Горводока
нал и районные санэпидстанции).
Показатели качества следует срав
нить с нормативами Госстандарта –
данные анализа воды по каждому
элементу – с ПДК (предельнодо
пустимая концентрация) согласно
стандарту.

Кипятите и фильтруйте!
В сложившейся ситуации есть
два выхода: первый – воду кипя
тить; второй – фильтровать. Одна
ко, необходимо помнить, что кипя
ченая вода мертва: в ней убиты не
только болезнетворные микробы,
но и те микроэлементы, которые не
обходимы организму человека. И,
наконец, если вода была хлориро
вана, то при кипячении образуется
диоксин, который разрушает все
органы человека.
Американцы придумали способ,
позволяющий пить чистую воду: в
стакан дистиллированной воды пе
ред употреблением бросают 2 таб
летки с микроэлементами.
В наших же условиях, если вода
подозрительного качества (по стан
дарту качественная вода должна
быть без цвета, без вкуса, без запа
ха), то ее перед употреблением не
обходимо профильтровать.
Водных фильтров выпускается
очень много. Это: «Эко222»; «BRI
TA»; «БАРЬЕР» и десятки других.
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сяч органических веществ разных хими!
ческих классов и групп. Органические со!
единения природного происхождения –
гуминовые вещества, различные амины и
др. способны изменять органолептичес!
кие свойства воды.
По результатам анализа воды можно
подобрать водоочистное оборудование и
марки сорбентов.
В отдельной квартире водопровод!
ную воду можно сделать пригодной для
питья и приготовления пищи с помощью
бытовых картриджных фильтров «Родни!
чок», «Барьер», импортных фильтров!
кувшинов (стаканов). Такие фильтры при!
годны в случае, если расход воды не пре!
вышает 5!10 л/час. В фильтрах «Родни!
чок» используется картридж на основе
угля, покрытого серебром. Такой фильтр
способен обеззараживать воду. Фильтры
«Барьер» существуют в двух вариантах –
на основе угля и комплексного сорбента
(обезжелезиватель!седимент и умягчи!
тель на основе цеолитов).
В квартире (офисе) также возможна
установка для комплексной очистки во!
ды (автомат очистки воды), который не
только очистит ее от вредных примесей,
но и подогреет (охладит) до нужной тем!
пературы.
Если нужно очистить воду в многок!
вартирном доме на входе из городской
магистрали, то применяются засыпные
фильтры. Как правило, оборудование
ставится для очистки горячей и холодной
воды. Например, очистка холодной воды
киевского водопровода может предус!
матривать установку следующих филь!
тров!агрегатов.
Для очистки горячей воды, как прави!
ло, бывает достаточно установки филь!
тров механической очистки и фильтра
тонкой очистки, а также умягчителя.
Схема водоподготовки, подбор раз!
личных сорбентов и установок для эф!
фективного улучшения состава воды и

Для чего используются
фильтры
Фильтр механической очис
тки (грязевик). Он входит в комбини!
рованный миниводозаборный узел.
Последний состоит из манометра,
фильтра механической очистки, ре!
дукционного клапана. Предназначен
для удаления крупнодисперсных при!
месей, трубной окалины, песка и др.
Фильтр тонкой очистки (нап!
ример, картридж повышенной грязе!
емкости на основе волокна с уголь!
ной пропиткой) для удаления органи!
ческих соединений, в т.ч. нефтепро!
дуктов, хлора, механических частиц
размером до 10 мкм, а также для
уничтожения запаха.
Умягчитель для удаления из!
быточных количеств солей магния и
кальция (некоторые фирмы предла!
гают в качестве альтернативы умяг!
чению на катионообменниках прибор
«Медиагон», который предотвращает
образование накипи на приборах).
Система биофильтрации и
обеззаражнивания воды (напри!
мер, фильтры на основе специальной
смолы PENTA PURE (производства
США), а также бактерицидная лампа.
доведения её до состояния пригодности
для питья может осуществляться только
на основе реальных данных химического
и микробиологического анализа воды с
учетом вида воды, объемов её исполь!
зования.
Екатерина БАХАРЕВА,
cпециалист независимой
аккредитованной
лаборатории анализа воды
«ИСВОДЦентр»
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Відкриваємо Канаду

КРАЇНИ І НАРОДИ

Така вона,

Canada incognita!
Один канадський письменник (до речі, не так уже й давно) назвав Канаду
„Невідомою Країною”. Це визначення не застаріло й сьогодні, бо тут
нескінченне розмаїття людей, географічних особливостей та історії Канади.
Перший контакт європейців з Канадою
сягає в глибини століть і навіть тисячоліть.
Древні скандинави попливли від Гренландії
до Лабрадору і знайшли місцевість з висо!
кими деревами та піщаними пляжами. По!
вернувшись навесні до Гренландії, вони
розповіли землякам про землю тепла й нез!
ліченних природних багатств. Після того чи!
мало експедицій побувало на канадській
землі. Були спроби оселитися там навіки,
але місцеві жителі з обличчям кольору міді
зустрічали прибульців не дуже привітно.
А взагалі історія Канади почалась нап!
рикінці XV ст., коли на Ньюфаундленді по!
бував Джон Кебот, а пізніше (у 1506 році)
Деніс Хонфлейр досліджував Невідому
Країну. Жакез Картьєр відкрив острів Прин!
ца Едуарда, висадився в Новому Брунсвіку
та на півострові Гаспе. А у 1604 році на ка!
надську землю прибула експедиція Самуе!
ля де Шамплена, яка привезла сюди пер!
ших поселенців. Через 4 роки і сам Шам!
плен оселився на тих землях, поклавши по!
чаток Квебеку.
Всеукраїнська асоціація пенсіонерів

І почалось! Десятки нових імен, десятки
нових поселень. У 1642 році було заснова!
но Монреаль.
До Канади почали їхати звідусіль – із
Нової Франції і Британії, із тільки!но створе!
них Сполучених Штатів Америки і з України.
У складі Британської імперії Канада як
країна народилася 1 липня 1867 року, а
першим її прем’єр!міністром став сер
Джон А. Макдональд. 24!м генерал!губер!
натором Канади був українець за поход!
женням Рамон Гнатишин.
Тих, хто приїздить до Канади, вражає
нескінченне розмаїття чудових пейзажів –
від золотих пляжів до високих засніжених
гір, від безкраїх прерій до густих лісів. Тут і
величні ріки, і гігантські озера, в яких бага!
то риби. Справжній рай для художників і
рибалок! Канада – це і великі та малі міста,
і безлюдні пустелі. Канада – країна великих
можливостей, багата на хліб і ліс, мінераль!
ні ресурси й дичину.
Щоб пізнати Канаду, потрібне ціле
життя.
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Микола ПЛАВ’ЮК:

„Пам’ятаймо
про своє коріння”
На запитання кореспондента
„Нашого покоління” відповідає
голова Українського
Національного Об’єднання Канади,
колишній Президент Української
Народної Республіки в екзилі,
почесний член ВАП
Микола ПЛАВ’ЮК
– Миколо Васильовичу! Ви, як
ніхто інший, знаєте життя українців
за кордоном. На Вашій пам’яті від
булося чимало змін і в самій україн
ській діаспорі, і в ставленні до неї в
Україні. Яким Ви бачите майбутнє
діаспори? Як залучити її величезний
потенціал до розбудови Української
держави?
– Насамперед давайте домовимось
про визначення: що таке діаспора? Під
діаспорою розуміють перебування
значної частини народу або етнічної
спільноти поза межами країни її поход!
ження. Українську діаспору спричинили
і соціально!економічні фактори, і війни,
і політичні репресії. Відомо, що вчені!
соціологи та історики розрізняють так
звані „хвилі еміграції”, відповідно і діас!
пору поділяють на ту, яка утворилася
від „першої хвилі”, „другої хвилі” і т.д.
Діаспору, хоч це й не зовсім правильно,
поділяють ще на західну та східну.
– Яка загальна чисельність укра
їнської діаспори?
– За різними оцінками, близько 20

мільйонів людей українського поход!
ження живуть поза межами своєї істо!
ричної батьківщини. Західна українська
діаспора в історії Північної Америки
фіксується ще з 1891 року, хоча україн!
ці були в США та Канаді і раніше. Спо!
чатку еміграція була суто заробітчан!
ська. І в її середовищі панували загалом
такі настрої: або заробити якнайбільше
грошей і повернутися на батьківську
землю, або добре влаштуватись на но!
вому місці.
– А Ваша родина яким чином
опинилася в Канаді?
– Спочатку, у 1912 році туди виїхали
мої дід та бабуся, але дід повернувся,
щоб забрати синів (мого батька та
дядька), та Перша світова війна завади!
ла зробити це, і вийшло так, що бабуся
кілька років жила в Канаді, а всі ми – в
Україні. У період між Першою та Другою
світовими війнами утворилася так зва!
на політична еміграція (учасники
Збройних сил Української Народної
Республіки, особи, які зазнали політич!
них переслідувань). Ця категорія еміг!
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рантів була набагато активнішою у гро!
мадсько!політичному житті. Для вели!
кої частини діаспори боротьба за до!
сягнення Україною статусу незалежної,
суверенної держави залишалася пер!
шорядним завданням аж до 1991 року.
Після того, як Україна здобула незалеж!
ність, цей мобілізуючий фактор відій!
шов на дальший план.
– І українці за кордоном втратили
інтерес до України?
– Я був би обережний у застосуван!
ні поняття українці за кордоном. Міль!
йони людей українського походження
політично визначилися як громадяни
тих країн, у яких вони живуть. Культур!
но і мовно вони асимілювалися, але те,
ким вони все ж таки себе відчувають,
тією чи іншою мірою пов’язане з укра!
їнством.
– Вони не беруть участі в громад
ському житті своїх країн як пред
ставники національної меншини?
– У різних випадках має місце зов!
сім різна їх громадська активність. Коли
йдеться про громадсько!політичні інте!
реси, то вони головним чином пов’яза!
ні з життям країн їхнього поселення, де
вони стають навіть не національною
меншиною, а певною етнічною групою,
що прагне у громадському житті тих
країн замаркувати своє українство.
Найбільшу роль у житті західної україн!
ської діаспори відіграють українські
церкви, які об’єднують велику частину
людей українського походження чи ук!
раїнців. Але асиміляційні процеси да!
ються взнаки, і чим сильнішим є асимі!
ляційний вплив у мовному відтинку, тим
більшим є відплив людей українського
походження від наших традиційних
церков – української православної та
української греко!католицької церкви –
до римо!католицьких, протестантських
та інших, не українських церков.
Отже, лише невелика частина так
званої української діаспори сьогодні
справді активно цікавиться життям в
Україні, її місцем у світі. Це дуже неве!
ликий відсоток від загальної чисельнос!
ті людей українського походження.
– А що Ви скажете про еміграцію
українців кінця XX століття? Її пред
Всеукраїнська асоціація пенсіонерів

ставники мають якийсь вплив на ук
раїнську діаспору?
– Чергова хвиля еміграції з України
ще не повною мірою знайшла спільну
мову з існуючими громадськими чи
церковними об’єднаннями. Але нові
емігранти уже починають впливати на
життя української громади на Заході.
Адже ряд діячів культури – хореографів,
співаків, музикантів, художників, жур!
налістів уже сьогодні прийшли на зміну
попередникам, бо молодше покоління
внаслідок асиміляції відійшло від життя
української громади. І ось такий вплив
„нової хвилі” вносить зміни у життя цієї
громади.
Тому моменти впливу культури та
збереження свого середовища почина!
ють переважати над політичними упо!
добаннями, вони стають більш мобілі!
зуючим чинником, ніж політичні факто!
ри життя та діяльності української діас!
пори в минулому.
– Проблеми попередніх „хвиль
еміграції” і „нової хвилі”, мабуть,
якось відрізняються?
– Це й справді так. Якщо емігрантів
першої та другої „хвиль”, скажімо, хви!
лювали питання будівництва україн!
ських церков, народних домів, розбу!
дови кредитових спілок, створення ос!
нов для започаткування й розвитку різ!
них громадських організацій, то тепер
усе це є. Сьогодні не треба будувати
нових народних домів, а треба лише за!
безпечити їх заповнення українцями,
котрі потребують спілкування в україн!
ському середовищі. Для нових емігран!
тів актуальними є передусім проблеми
працевлаштування, вивчення мов, збе!
реження української преси, яка б обс!
луговувала їх, а також проблеми кон!
тактів з родичами в Україні, пересилан!
ня їм допомоги, створення відповідних
фондів.
– Та, певне, є проблеми і в „еміг
рантів зі стажем”?
– Звичайно, є. Наприклад, пробле!
ми навчання дітей української мови,
збереження україномовних шкіл, аклі!
матизації в новому церковному сере!
довищі тощо. А ще слід сказати і про
найновіших емігрантів, які в пошуках
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заробітків оселилися в Іспанії, Порту!
галії, інших країнах Західної Європи
протягом останніх 5–7 років. У них на
перший план вийшли проблеми еконо!
мічного характеру. Але чимало з них
залишаться на нових місцях, і незаба!
ром вони відчують потребу розв’язан!
ня й таких проблем, як соціально!куль!
турні, церковно!релігійні, етнічно!по!
бутові та інші.
Ми, українці, – сентиментальні лю!
ди, і після того, як вирішили питання
добробуту, даху над головою, відчуває!
мо потребу в „духовній їжі”. Ми хочемо
перебувати в українському середови!
щі, мати українські книги, українську
пресу, слухати українську музику, спі!
вати українські пісні. До цього нас спо!
нукає ще й те, що попри всі демокра!
тичні принципи між корінними грома!
дянами Канади чи США та канадцями
або американцями українського по!
ходження у сфері виробничих відно!
син, не кожен з корінних північноаме!
риканців, німців чи французів допус!
тить, щоб ви стали їхніми приятелями,
мали спільні інтереси і в соціально!
культурній сфері. Це спонукає пред!
ставників усіх хвиль еміграції тягнутися
до українського середовища.
Сьогодні стає модним у західних

країнах шукати своє коріння, відтворю!
вати „генеалогічне дерево” кількох по!
колінь. Але ж увесь Північноамерикан!
ський континент – це континент еміг!
рантів! І там не стоїть питання, чи ти, так
би мовити, „втопишся у Американсько!
му морі”. Питання стоїть в іншій площи!
ні: чи ти повноцінна людина? А для цьо!
го слід визначитися, чи цікавиться лю!
дина культурою. І тут на перший план
виходить значення „материкової Украї!
ни”, її історично!культурної спадщини.
Чим потужнішою та розвиненішою ста!
ватиме „материкова Україна”, тим біль!
ше тягнутимуться до її культури ті, хто
хоче завжди пам’ятати про своє корін!
ня. І вони дбатимуть про розбудову Ук!
раїнської держави, радітимуть її успі!
хам на шляху до прогресу, демократії,
сприятимуть її процвітанню.
– Україна вже тепер потребує до
помоги, наприклад, у вигляді інвес
тицій. Як Ви ставитесь до ідеї будів
ництва „Всеукраїнського літака АН
70” шляхом створення Міжнародної
акціонерної компанії українців усьо
го світу? Або до ідеї залучення кош
тів українців усіх країн світу для по
будови найпотужнішої радіостанції
„Україна”, яку можна було б слухати
і в Австралії, і в Канаді, і в будьяко
НАШЕ ПОКОЛІННЯ | № 12 (67) ’ 2004

Українці за кордоном

120

му куточку планети? Щоб українство
всьому людству показало, як багато
ми можемо зробити всією грома
дою, що ми здатні не тільки писанки
або вишиванки красиві робити!
– Ось тут якраз і є наша трагедія! На
жаль, у всьому світі відомі факти коруп!
ції, обману, нечесного ставлення до
партнерів, які мали місце в Україні. Чо!
мусь, як не дивно, тут ще й досі панує
таке ставлення до іноземців, що їх „не
гріх” обдурити. Ось тільки один прик!
лад. В одному з київських готелів мене
виселили із нового корпусу до старого.
Чому? А через те, що в новому холодно.
„А що ж, – запитую, – ви маєте робити в
новому?” Виявляється, туди поселяють
іноземців. Коли ж ті скаржаться на хо!
лод, їм відповідають: „А ви візьміть дру!
гу ковдру”... Невже ті, хто відповідає за
якість готельного обслуговування, спо!
діваються, що іноземні громадяни й да!
лі платитимуть по 100–120 доларів за
ніч у холодному номері? А хіба є таєм!
ницею те, що багатьох іноземних інвес!
торів „кинули” (так висловлюються ук!
раїнські бізнесмени), і судові інстанції
визнали це законним? Про які ж інвес!
тиції в українську економіку чи культуру
можна говорити, якщо тут не створені
умови для нормального бізнесу? Це
стосується і податкової політики, і зако!
нодавчої бази, і морально!психологіч!
ної атмосфери в бізнесі. Заради чого
канадський чи американський бізнес!
мен має ризикувати, інвестуючи свої
капітали в економіку країни, де процві!
тають корупція, обман і навіть убивс!
тва? Тож для залучення значного інвес!
тиційного ресурсу діаспори Україна
має чимало зробити, щоб навести по!
рядок у економічній, законодавчій, су!
довій сферах.
– Що б Ви, почесний член Всеук
раїнської асоціації пенсіонерів, хоті
ли побажати читачам „Нашого поко
ління”, усім, кому за п’ятдесят? До
речі, в Україні таких громадян
17 мільйонів.
– Насамперед здоров’я і активного
довголіття. Слід сказати, що для вико!
ристання величезного потенціалу укра!
їнства в інтересах розбудови Україн!
Всеукраїнська асоціація пенсіонерів

ської держави надзвичайно важливу
роль відіграють такі громадські органі!
зації, якою є ВАП. Дуже багато важить
інформування закордонних громадян
про те, що в Україні є ось такі громад!
ські організації, які сповідують прин!
цип: „Допоможи собі сам!” Треба про!
пагувати ті успіхи, яких досягають
об’єднані пенсіонери. Це важливо, щоб
українці за кордоном знали, що в Украї!
ні є такі громадяни, які не піддаються
адміністративному тиску, які не випро!
шують для себе якихось благ чи допо!
моги, а шукають і знаходять шляхи са!
мостійного розв’язання соціально!еко!
номічних проблем. З успішними людь!
ми більше бажання співпрацювати, ніж
з невдахами.
В усьому світі пенсіонери почина!
ють бути могутньою політичною силою.
І я переконаний, що в цьому плані є
перспективи і в Україні. Літні люди –
частина суспільства, яка найбільш
упосліджена, і для цієї категорії грома!
дян без допомоги уряду та законодав!
чої влади важко забезпечити роз!
в’язання численних проблем. Але по!
тенціал тих 17 мільйонів має бути вико!
ристаний для того, щоб до влади прий!
шли сили, які б не перешкоджали нам
розв’язувати наші проблеми, які б роз!
глядали нас, літніх людей, як громадян
повноцінних. Інтереси літніх нині, на
жаль, набагато гірше представлені в ук!
раїнському парламенті, ніж інтереси
людей середнього віку та молодого по!
коління бізнесменів. Тому треба, з од!
ного боку, й надалі продовжувати ту лі!
нію, яку символізує принцип: „Наша си!
ла – в нас самих” і означає, що ми здат!
ні самі розв’язувати наші проблеми, а з
іншого – ми повинні організовано вико!
ристовувати наш вплив на усунення тих
перешкод, котрі заважають нам підви!
щувати якість життя. Дуже добре, що
Всеукраїнська асоціація пенсіонерів іні!
ціювала розробку проекту Закону про
запобігання дискримінації літніх в Укра!
їні. І я бажаю всім членам ВАП спільни!
ми зусиллями добитися втілення всіх
позитивних задумів у життя.
Розмову вів Олег КРАВЧЕНКО,
„Наше покоління”.

Go, Ukes, Go!
Жаргон уболівальників іноді буває брутальним, а часом вражає своєю влучністю і лаконіч&
ністю. Трапляється й таке: у повсякденному вжитку якесь слівце може видатися негативним і
навіть образливим, а в устах фанатів з трибун воно звучить, немов осанна тому, до кого вола&
ють стадіони й палаци спорту.
Українців у Північній Америці часто називають ukes – „юкес” (від скороченого англійсько&
го – ukrainians), і така фамільярність, звичайно, у нас захоплення не викликає. Та ось коли в
льодовому палаці тисячі голосів скандують: „Гоу, юкес, гоу!” – тоді гордість переповнює серця
канадських українців, гордість за кращих хокеїстів, справжніх майстрів цієї мужньої гри.
Ми публікуємо уривки із серії блискучих нарисів Андрія Сека із спортивного сайту „Cham&
pion”, у яких розкривається захоплююча й багатогранна, шляхетна й напрочуд гарна – україн&
ська! – основа цього виду спорту в Країні Кленового Листя. Завдяки Андрію Секу ми відкрива&
ємо для себе Канаду. Відкриваємо через ось цю складову північноамериканського хокею. І ра&
зом з канадцями пишаємось українцями, чиї імена відомі майже в кожній канадській родині.

Піонер
Джек Шевчук – перший uke, що вийшов на
лід у Національній хокейній лізі. Він – піонер.
Так уже склалося, що саме він фактично дав
старт повальному нашестю ukes у північноаме!
риканський хокей. Свій контракт з «Бостон
брюїнз» він підписав у 1937 році, коли йому ще
не виповнилося й 20 років.
Джон Майкл Шевчук народився у 1917 ро!
ці у Брентфорді (Канада, штат Онтаріо). Це
місто відоме на весь світ тим, що тут народив!
ся хокейний «Number One» Уейн Грецкі. Але
Великий Грецкі з’явиться на світ не скоро. Тоді
Брентфорд був забитим містечком, в якому
поява кожного нового долара, нехай навіть у
чужому гаманці, була радісною подією для всіх
мешканців міста. Неохочі до праці люди тут не
затримувалися... Батьки Джека Іван Шевчук і
Агнеса Гудима емігрували в Канаду з західних
територій України наприкінці ХІХ століття. Він
був з Тернопілля (найвірогідніше, з Теребовлі),
вона – зі Львівщини. До подорожі за океан Іван
та Агнеса не були одружені. Лише, оселив!
шись в Брентфорді, вони, як належить, заре!
єстрували шлюб.
Свої перші хокейні іспити Джек складав в
хлопчачих брентфордських командах. Саме тут
він отримував перші синці й перемоги. У Джека
було два брати і три сестри. Рук, спраглих, або
змушених до праці, як бачимо, було вдосталь.
Наш герой, очевидно, отримав від батьків доз!
віл на те, щоб його дитяча забава перетворила!
ся на щось більш значиме в його житті. Інакше й
бути не могло. Патріархальні українські звичаї й
досі в багатьох канадських містах, містечках й
поселеннях є певним еталоном поведінки.
Так чи інакше, через деякий час Джек зали!
шив Брентфорд... залишив, аби через 15 років

повернутися в це міс!
то легендарною лю!
диною. Перше місто,
яке опинилося на
шляху «Джека!заво!
йовника» було міс!
течко Садбері. Тут він
учився в коледжі й
водночас грав за міс!
цеву команду з гуч!
ною й промовистою
назвою «Садберські
вовки». А через кілька
років Джек підписав контракт з «Бостон брю!
інз». Деякий час до нього придивлялися, але
врешті!решт Джеку дозволили вийти на лід у
жовто!біло!чорній формі бостонського клубу.
Загалом у професійному хокеї Джек провів
13 років. З них чотири сезони він грав за «вели!
ких і поганих ведмедів» (саме таке поняття
вкладається у слово «bruins» ). Двічі у складі ці!
єї команди Шевчук ставав володарем Кубку
Стенлі. Він не був гравцем, обличчя якого не
зникало з перших шпальт газет. Але у славетних
перемогах бостонського клубу є і його заслуга.
Скромна. Він ніколи не був чванливим. Люди,
які його знали, стверджують, що з його обличчя
ніколи не зникав доброзичливий вираз…
Його хокейну кар’єру, як і шлях десятків ін!
ших гравців, перервала Друга світова війна. На
початку 1943 року Джека мобілізували до Ка!
надської армії. Після завершення війни він по!
вернувся у хокей. Відіграв неповний сезон за
«брюінз». А потім його перевели до «Сент!Луїс
флайерс» (Американська хокейна ліга). Гравці
цієї команди обрали його своїм капітаном.
Дивлячись на фото Джека Шевчука, не
важко помітити, що він мав зламаний ніс. То бу!
ли, м’яко кажучи, дивні часи. У ті роки на хокей!
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ному майданчику можна було побачити «ли!
царські» поєдинки: бійкам на кулаках переду!
вали бої на ключках. Сьогодні такого вже не
побачиш, як і сцен, коли всі три арбітри лупцю!
ють якогось агресивно налаштованого хокеїс!
та. Але таке було!.. Після цього забіяка визна!
вав провину і їхав або на лаву штрафників, або
в лікарню. Відтоді хокей змінився. Сучасну гру
не назвеш толерантною, але у порівнянні з хо!
кеєм 60!70!літньої давнини вона – саме
джентльменство.
А за колишніх «звичаїв» важко було зберег!
ти своє обличчя недоторканим. Очевидно, під
час подібних сутичок Джек Шевчук і втратив
свою первозданну зовнішність. Але... в цьому
він не одинокий. Проламані щелепи, спотворе!
ні носи, пошматовані брови, численні перело!
ми, синці, які не сходили роками з тіла – це при!
таманне всім хокеїстам, особливо тієї доби...
В його активі 20 матчів у фінальних серіях
(плей!офф). В історію клубу він увійшов як «big
blueliner» (дослівно: великий атакуючий захис!
ник; захисник, що стоїть на синій лінії, яка роз!
межовує зону атаки й центр хокейного май!
данчика).
Сотні імен переможців зберігає на своєму
«тілі» Кубок Стенлі. З кожним роком після за!
вершення сезону на ньому з’являються нові
прізвища. Нині їх понад 2 тисячі. Кубок стає де!
далі важчим, а його розміри збільшуються. Але
серед розмаїття сотень прізвищ, одне є для
нас особливо цінним. Це українське прізви!
ще – Шевчук.

Вік Стасюк і давній
канадський ритуал
Він прокидався о 6!ій годині ранку, хапав
ковзани, перекидав їх через плече і мерщій біг
на ковзанку. Ще не зійшло сонце, а він брав до
рук лопату й чистив лід від снігу. Це – своєрід!
ний ритуал, притаманний понад півстоліття то!
му кожному канадському містечку, де в жовтні
випадав сніг. Це було давно, але Віку Стасюку
здається, немов це було вчора.
Віктор (Вік) Стасюк народився у 1929 році
в Летбріджі. Товариші називали Віка Йогою –
надто він захоплювався вдосконаленням свого
тіла й духу за відомою методою індусів.
За своє хокейне життя він змінив багато
команд. Стасюк розпочав з «Чикаго блек хо!
укс» у 1949 році. Згодом проміняв їх на «Дет!
ройт ред вінгз». Потім одягнув форму «Бостон
брюінз», а пізніше знову опинився в «Детрой!
ті». З ключкою він об’їздив мало не весь північ!
ноамериканський континент. Скрізь він відда!
вався хокею. Спочатку – як гравець, потім – як
тренер. «Подорож» тривала майже тридцять
років…
Попри те, що Стасюк тричі ставав волода!
рем Кубку Стенлі, граючи за «Детройт» (1952,
1954 і 1955 рр.), пік його кар’єри припав, зви!
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чайно ж, на кінець 50!
их – початок 60!их
років ХХ століття, ко!
ли він в одній трійці з
Джонні Буциком і
Бронко
Хорватом
грав за «Бостон брю!
інз». У Детройті він
пас задніх – не був на
провідних ролях у ко!
манді. Його часто від!
правляли у фарм!
клуб «Едмонтон фла!
йерз», не давали як слід пограти й показати се!
бе. У 1955 році Вік, а також його одноклубники
Террі Савчук, Лорні Девіс і Марсель Боні «паке!
том» були обміняні в «Бостон брюінз».
І тут Йога заявив про себе. Найкращим се!
зоном Стасюка став сезон 1959!60 років. У 69
матчах він відзначався 68 разів (29+39). Екс!
перти Національної хокейної ліги зарахували
його до складу «Всі зірки НХЛ».
То була епоха uke!line. І це не голослівне
твердження. Тед Лінсдей, що не один рік грав в
одній трійці з неперевершеним Горді Хоу в
«Детройт ред вінгз», і є тонким поціновувачем
хокейних талантів різних епох, багато кого ба!
чив у грі, й як ніхто інший має право давати
оцінки, якось сказав, що кінець п’ятдесятих ро!
ків минув під впевнену ходу юк!лайн. В одному
з телеінтерв’ю він сказав дослівно таке: «Мене
вони вчили, як вимовляються їхні прізвища ук!
раїнською. Здається, так: Хорват, Стасьюк і Ба!
цук. Так от, їхня юк!лайн була найкращою лан!
кою нападників протягом 5 років в НХЛ.» Трош!
ки помилився містер Ліндсей у вимові прізвищ
(Хорват, Стасюк і Буцик), але це не так уже й
важливо.
Не хочеться відволікатися від власне хо!
кею, але варто загострити увагу на одній обс!
тавині. Ви звернули увагу на фразу «вони вчи!
ли мене»? В НХЛ якось не прийнято було, або
просто не практикувалося, називати трійки (ін!
шими словами – клеїти ярлики), виходячи з
якихось етнічно!національних ознак. Але юк!
лайн виникла! Виникла всупереч геополітич!
ним чинникам, всупереч традиційному для пе!
ресічних янкі ставленню до України як до скла!
дової такого об’ємного поняття як «Раша» (Ро!
сія). Завважте, не виникали дойч!лайн, чи,
приміром, френч!, або поланд!лайн, а виникла
трійка з країни, якої, образно кажучи, не існу!
вало на той час на карті світу. І в цьому її істо!
рична цінність, яка вимірюється не лише одни!
ми спортивними досягненнями.
Кар’єру гравця Стасюк завершив у 37!річ!
ному віці. В НХЛ він провів 745 матчів. Стасюк
закинув 183 шайби й зробив 254 гольових пе!
редачі.
У 1963 році він попрощався з НХЛ, аби че!
рез 6 років у новій якості – у якості тренера –
сказати лізі знову: «Привіт!»
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У 1968 році Стасюка нагородили Луї П’єрі
Меморіал Еворд як кращого тренера Амери!
канської хокейної ліги. Він тренував тоді «Кве!
бек ейсес». Через рік власники нещодавно ут!
вореної команди «Філадельфія флайєрз» зап!
ропонували Стасюку стати головним трене!
ром. Він погодився.
Про стиль тренерської роботи Стасюка й
досі розповідають легенди. Він культивував
дисципліну армійського зразка: ніяких двоз!
начностей, всі накази мають виконуватися. Та!
кий стиль тренерства Вік практикував у всіх ко!
мандах. Гравці не люблять таких тренерів, він
ніколи не був популярним серед них, чого не
скажеш, втім, про власників команд, які його
охоче наймали.
Ось уривок із статті «Хокейна легенда роз!
повідає про своє захоплення»: «Час невпинно
рухається вперед. Стасюк уже не молодий. Він
ходить повільно, його часто турбують ноги. Але
очі Віка Стасюка – очі хокеїста. Під лівим
оком – глибокий шрам – пам’ять про еру без!
шоломного хокею. Його очі спалахують, коли
мова заходить про хокей. «Чому, – запитує Ста!
сюк, – хокеїсти з СРСР спокусилися на нашу
першість у хокеї, й багато чого досягли, а в де!
чому і перевершили нас?» – й сам же відпові!
дає: Ми перестали дбати про хокейні майдан!
чики під відкритим небом, на яких хлопчаки
могли б грати вдень і вночі до повного висна!
ження. Молодим людям потрібні такі ковзанки,
аби практикувати свою техніку, так само як я це
робив на 16!й вулиці. Я якось розмовляв з
Фредом Широ. Він мене запитав: „Знаєш,
скільки в СРСР льодових палаців?” І сам відпо!
вів: один. (Очевидно, мова йде про першу по!
ловину 70!х років. Прим. авт.) Я сказав, що ба!
чив гру радянської збірної, вони – першокласні
хокеїсти. Де ці гравці оволодівали основними
хокейними навичками? На вулиці! Іноді в тем!
ряві! Вночі, до речі, дуже корисно тренуватися,

оскільки в реальній грі гравець повинен не ди!
витися на шайбу...
Звичайно, це проблеми муніципалітетів.
Влада Летбріджа будує футбольні, софтбольні
поля, але до хокейних майданчиків у неї руки
не доходять. Я не розумію такого ставлення. У
нас у місті 6 критих арен, але я сумніваюся в то!
му, що на них виростуть справжні хокеїсти. Ось
коли неподалік від кожного будинку буде ков!
занка, тоді можна буде говорити про розвиток
хокею...»
Вік Стасюк, як і в дитинстві, прокидається о
6!ій ранку. Він багато читає. Шість днів на тиж!
день він – у бібліотеці. Стасюк є таким же нев!
томним у пошуках знань, яким він був невтом!
ним колись у «Бостон брюінз». З початком жов!
тня його можна побачити на єдиній відкритій
ковзанці Лейтбріджа. Це старий канадський
обряд – чистити лід від снігу. Ви можете поба!
чити його кожного дня, аж поки не стемніє. Він
робить це за покликом душі, аби діти виходили
на лід і були щасливі».
Ми дізналися лише про малесеньку час
точку з великого сузір’я українських імен у
північноамериканському хокеї. Побачили, як
кажуть, лише верхівку велетенського айс
берга. Ми (за допомогою Андрія Сека, спаси
бі йому!) ще відкриємо для себе таких видат
них, безумовно, талановитих і мужніх майс
трів хокею, як Білл Барилко і Джонні Буцик,
Метро Пристай і Клінт Маларчук, Террі Сав
чук і Ерік Нестеренко, Стен Микита і Дон Ко
зак та десятки інших українців минулого. Ми
ще довідаємося про те, як славу НХЛ прим
ножують у наш час українські легіонери Олек
сій Житник, Дмитро Христич, Віталій Виш
невський, Руслан Федотенко, Олександр Го
динюк і ще багато наших земляків.
Такі вони, „юкес” – завжди готові до
спортивних подвигів, спритні, сильні, мужні.
Go, ukes! Go!
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ХАРАКТЕР
Лише дуже сильним людям удається досягати мети...

З чоловіком
на гірській річці
у Карпатах.

Л

ише дуже сильним людям удається дося!
гати мети, що для всіх інших видається
чимось захмарним, ну зовсім нереаль!
ним, чимось далеким не тільки від грішної землі, а
навіть від людських мрій. Тільки сильній людині
вдається здійснити свої мрії. Та не через те, що їм
таланить у житті, а тому, що вони завжди готові
принести в жертву якусь частку себе, свого ком!
форту, своїх зручностей. Сильний мрійник діє за
принципом: якщо мрієш про веселки, будь гото!
вим потрапити під дощ.
Мабуть, саме тому все задумане вдається
фотокореспонденту „Нашого покоління” Наталії
Компанцевій, що вона все життя жертвує власним
затишком, не боїться „потрапити під дощ”.
Ще в студентські роки, коли для багатьох ета!
лоном жінки була героїня фільму „Девушка с ха!
рактером”, її так і називали: „Девушка с характе!
ром”. Не випадково ж вона була капітаном юнаць!
кої збірної України з волейболу, а пізніше грала в
складі дорослої збірної.
Дуже багато є таких професій, які прийнято
вважати чоловічими. А Наталія Компанцева знову
й знову розвінчує стереотипи, які склалися в гро!
мадській думці. Скажімо, професія кінооперато!
ра – це таки й справді нелегка для жінки, якщо
зважати на ту вагу, яку йому доводиться перено!
сити під час зйомок. А Компанцева, вже маючи за
плечима вищу медичну освіту, стаж роботи лікаря
швидкої допомоги, анестезіолога, реаніматолога,
вступила на кінооператорський факультет Київ!

Всеукраїнська асоціація пенсіонерів

ського інституту теат!
рального мистецтва
імені Карпенка!Карого
і стала дипломованим
кінооператором.
Можливо, вона
думала про свій новий
фах так, як канадська
письменниця Шарлот!
та Уїттон: „Будь!яке ді!
ло жінці доводиться
робити вдвічі краще за
В Альпах.
чоловіка, щоб заслу!
жити хоча б половину
поваги. На щастя, це неважко”.
Та де там!.. Важкувато доводилось, ніде прав!
ди діти. Але Компанцева скрізь прагнула бути кра!
щою, докладала величезних зусиль, як би важко їй
не було.
Її запросили на кращу в колишньому СРСР
студію науково!популярних фільмів – Київську. І до
самої пенсії вона працювала там оператором.
Близько 100 короткометражних науково!по!
пулярних фільмів зняла вона за своє життя. І навіть
ті фільми, які потребували справді чоловічої сили
та мужності, вона робила блискуче, викликаючи не
лише захоплені оплески глядачів, але й високу
оцінку фахівців. Доводилось їй зі зламаною ногою
виїздити на зйомки фільму в гори. І ніхто, крім
близьких друзів та лікаря, так і не дізнався, чому
вона накульгувала під час зйомок.
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У 1987 році вона зняла фільм „ЭКСПАРК” (про
експедицію парашутистів на Північний полюс).
Кілька днів жила з полярниками на станції СП!28.
Зняті нею фільми „Крилата вахта країни”, „Ку!
льова стрільба і лазер”, „Здрастуй, море!” отри!
мали високі нагороди різних кінофестивалів, а са!
ма вона – приз „За кращу операторську роботу”.
Брала участь Н. Компанцева і в зйомках ху!
дожніх фільмів, зокрема „На привязи, у взлетной
полосы” (режисер В. Хмельницький), „Верный
Руслан. История караульной собаки” та інших.
До речі, Георгія Владимова, за повістю якого
знято „Верный Руслан”, викликали в КДБ і зажа!
дали від нього за 24 години виїхати із СРСР. Той
змушений був розлучитися зі своєю батьківщи!
ною і 20 років жити в Мюнхені. А Олександра
Твардовського за спробу опублікувати цю повість
в „Новом мире” звільнили з посади головного ре!
дактора.
З виходом на пенсію для багатьох припиня!
ється активна фаза життя і починаються „пенсійні
будні”. А Наталія Володимирівна весь час перебу!
ває в цейтноті: роботи – непочатий край! Постави!
ла на полицю кінокамеру і взялася за фотосправу.

Перші вітання – від чоловіка та сина.

На фотовиставці,
після отримання нагороди.

Та ще й як! Вона – дипломант багатьох фотовиста!
вок, має нагороди й дипломи найвищого рівня,
зокрема за участь у фотовиставках „Україно моя!”,
„Християнство – 2000”, „Етнічне розмаїття Украї!
ни”, „Любіть Україну”. Її роботи виставлялися на
міжнародних виставках у Ризі, Бірмінгемі.
А дозвілля вона проводить винятково актив!
не. То на лижних трасах у Карпатах, то на сплаві (є
такий екстремальний вид спорту – на плотах гір!
ськими ріками). У цьому році вона після Альп (у
Австрії) мало не потрапила до лікарні. Лікар навіть
не повірив, що вона (пенсіонерка!) займається
гірськолижним спортом. І коли побачив її на фото,
сказав: „Що ж, діло хазяйське, але вам би виста!
чило і прогулянки в Київських парках. А в Альпах!..
Не бережете ви себе!..”
Не думав я, що після таких випробувань у неї
вистачить сил і мужності на нові випробування. Та
ось учора вона зайшла до редакції і повідомила,
що разом з чоловіком їде у Карпати, щоб узяти
участь у сплаві на плотах гірськими річками!
Ось це – характер!
Олег МІЛОВЧАНИН,
спеціально для „Нашого покоління”

З кіноакторами Аросєвою і Рунге.
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На крижині, під час зйомок фільму „ЭКСПАРК”.

Сатиричний об’єктив

САТИРА І ГУМОР
Життя людини від 2&х до 90

Що означає: таланить?

ЗЕЛЕНА ІРЖА
Парадокс: за радянських часів виділя!
лися кошти на догляд за пам’ятниками, які
потребують регулярного чищення від іржі
та бруду, а за роки незалежної України де!
які пам’ятники так занехаяли, що скоро їх
уже не й упізнаєш! Досить одного прикла!
ду: пам’ятник великому сину українського
народу, гетьману України Богдану Хмель!
ницькому. І куди ж дивляться демократи?..
Вони – патріоти та бонзи,
Вони – до кісток демократи.
А цвіль з історичної бронзи
Не хоче ніхто витирати.
І жоден ніколи не стане
Списи ізза цього ламати,
Щоб стати на захист Богдана –
Зелену іржу позмивати.
Зате вже самі бронзовіють,
В еліту себе записали...
А пам’ятники зеленіють,
Бо коштів в бюджет не заклали.
Прости ж їм, великий Богдане!
Мовчи в Незалежній державі...
Бог з ними. Розплата настане
І кара на душі іржаві!

У 2 роки поталанило: маєш сухі
штани.
У 16 років поталанило: отримав
права водія.
У 20 років поталанило: маєш
чудовий секс.
У 30 років поталанило: маєш
гроші.
У 35 років поталанило: маєш
хорошу сім’ю.
У 45 років поталанило: маєш хорошу сім’ю.
У 50 років поталанило: маєш гроші.
У 60 років поталанило: маєш чудовий секс.
У 70 років поталанило: маєш
права водія.
У 80 років поталанило: маєш гроші.
У 90 років поталанило: маєш сухі
штани.

Шасливий той, кому таланить у житті!..

ÀÍÅÊÄÎÒÈ
***
Чоловік прийшов додому запівніч.
– Де був? – питає дружина.
– Страйкував.
– Ну, й чого добився?
– Ту роботу, яку кинув удень, довелось
доробляти вночі.
***
Молодий чоловік каже дружині:
– Не повіриш, але цей суп я спік сам.

Олег КРАВЧЕНКО

Карикатури художника Євгена Кранєва.

Всеукраїнська асоціація пенсіонерів
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Якщо теорія від!
носності підтвердить!
ся, то німці скажуть, що
я німець, а французи,
що громадянин світу;
але якщо мою теорію
розвінчають, французи
оголосять мене нім!
цем, а німці – євреєм.
Є лише дві нескінченні речі: Всесвіт і
глупство. Хоча стосовно Всесвіту я не
зовсім упевнений.
Я ніколи не думаю про майбутнє. Воно
настає досить швидко.
Перед Богом ми всі однаково мудрі. Або
однаково дурні.
Закони математики, котрі мають якесь
відношення до реального світу,
ненадійні, а надійні математичні закони
не мають відношення до реального світу.

Веселий калейдоскоп

Альберт ЕЙНШТЕЙН

Головний кінолог МВС.

Мила! Домовляймося так: я приїду
додому, і ти мені все розкажеш...

***
Дружина повернулася від батьків й
дорікає чоловікові:
– Мене тиждень не було вдома, а 1000
гривень уже нема! На що ж це ти викинув
такі гроші?!
– Ти ж знаєш, мила, гроші – як вода.
Туди!сюди повернувся – дві сотні немає.
Хотів накупити тобі квітів на 800 гривень –
ось тобі вже й тисяча.

ÀÍÅÊÄÎÒ ÍÎÌÅÐÀ
Учора футболісти „Обруча” та „Торпедо”
завершили зустріч у ресторані „Дніпро”
з розгромним рахунком 22 990 доларів.

Ну як діти,
їй Богу!

Мертва
хватка.
Художник Юрій
Кособукін.
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Художник Євген Самойлов

Гамлет.

×ÌÏ

«ÈËÁÈÁ»
Официальный дистрибьютор
кондитерских фабрик Украины

ООО «ОЛНИЛ»
(г. Севастополь)

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

ул. Адмирала
МНОГОПРОФИЛЬНАЯ
ЛЕЧЕНИЕ
Октябрьского, 19 ДИАГНОСТИКА
консультации ведущих
поликлиника №1,
УЗИ:
взрослых,
детей,
врачей 37 специальностей
каб. 22
беременных
терапия
эмбриональными
тел. регистратуры

55-77-68
ФИЛИАЛЫ
ул. Ерошенко, 11,
Поликлиника №2,
каб. 54,
тел. 23-22-29
пр. Острякова,
211 а, Детский
комплекс (ГБ №5)
каб. № 19А,
тел. 44-89-61

ЛАБОРАТОРНАЯ
(112 биохимических,
иммунологических,
гормональных,
коагуло-логических
исследований)
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
РАДИОНУКЛИДНАЯ
ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ
ДОППЛЕРОГРАФИЯ

стволовыми клетками
гемостазиологическая
помощь
дневной стационар
рефлексо- и озонотерапия
ПРОФОСМОТРЫ
обслуживание предприятий
по осмотру «пищевиков»,
«вредников» и других
категорий

ортопедическая продукция
протезирование молочных желез

Лиц. МОЗУ АА498522

г. Севастополь,
ул. Карантинная, 23
тел./факс: (0692) 55-56-26,
(0692) 55-56-22, 55-58-90,
E-mail: ilbib@stel.sebastopol.ua

Фото Олега Кравченка

